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De Wisseltong – Colofon

Mededelingen

Jaargang
Nummer
Juni

Lekker in de zon, dat is het weer waar we nu van kunnen genieten. Maar op zijn tijd een keer een frisse bui om de temperatuur van lijf en leden weer een beetje omlaag te krijgen
is ook niet mis.
Dat we ervan genieten, is wel te merken op de club. Het aantal mensen op de donderdagavonden is flink wat minder dan
in de periode dat het weer buiten een stuk kouder was. Enkele zijn al van de vakantie aan het genieten. Zeker weten
dat ze daar op het terras zitten te bedenken wat ze voor
jullie lijfblad kunnen schrijven als ze weer thuis zijn.
Ook de redactie gaat even in de pauze-modes, de volgende
TONG komt in oktober dus dat moet kunnen. Wij wensen alle
leden een heerlijke zomerperiode en we zijn zeer benieuwd
wat deze tijd aan leuke verhalen oplevert.
Met deze uitgave van jullie blad hebben we helaas afscheid
moeten nemen van nog een adverteerder. Fitnezz Plaza heeft
besloten om dit jaar een andere organisatie te steunen met
een kleine bijdrage. Dus weten jullie misschien nieuwe gegadigden om een advertentie te plaatsen, dan horen we dat
graag.
Oh ja, denken jullie er wel aan dat de feestcommissie “40
jaar MBV De Wissel” uiterlijk 13 juli wil weten of jullie dit
mee willen vieren. Ze zeggen dat het een leuke dag gaat worden, we zijn benieuwd.
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Van de bestuurstafel

Door Sjaak Verstegen, Secretaris
‘K dacht de vur-rigge keer een mooi artikel te hebben geschreve, wor ik gemailt dĕ ut in het
Ujes was en of ut nie in skon Nederlands kon. Dun tijd waar te kort maar intusse heb ik al wa
geleerd in mooi Nederlands te sckrijve ( tiepe ).
Nou veul plezier met het lezen van di artiekel, ik doe mijn best om het leesbaar te houwen.
Er is sinds de vorigge keer weer heel wat ter tafel gekomen, dit waren belangrijke zaken en
minder belangrijke zaken maar die wel even de aandacht vroegen.
We hebben een bietje post gehad van de ING omdat er een nieuw bestuur is gevormd waarbij
de rol van viese-Penningmeester is gewijzigd, hierdoor kregen we een uitnodiging om op de bank
ons gezicht te loaten zien.
Veul digitale post hebe we gehad van de Lievekamp inzake het parkeren voor de poort die toegang geeft tot het binnenpleintje waar onze ingang is en die van Marag. Het bleek dat deze nogal eens werd geblokkeerd door geparkeerde auto’s waarvan de bestuurder bij de Lievekamp
werkzaam was. Hiervoor is nu een bordje opgehangen om NOODUITGANG vrij te houden, natuurlijk is het dan ook de bedoeling dat wij, de leden van de Wissel, ons ook hier aan houden.
Een mooi bericht wat binnen kwam was natuurlijk de bekend making van de geboorte van een
dochter van een van onze leden.
Ook mooi de schriftelijke aanmelding van Joop als nieuw lid, weet niet of het al is gebeurd maar
toch bij deze welkom bij onze vereniging en hoop dat de rondleiding niet al te lang op zich laat
wachten.
Natuurlijk hebben wij ook wat post verstuurd, digitaal zijn jullie op de hoogte gebracht dat het
jubileum onderweg is en zijn jullie uitgenodigd om op te geven of je komt ( hopelijk heel de dag )
maar ook om op te geven of je niet aanwezig zult zijn. Gelieve dit ook dan te doen ivm eventuele
reserveringen die moeten worden gedaan en zeker te weten of iedereen heeft gereageerd. Ik
heb begrepen dat er nog maar minimaal is gereageerd, dus ben je het vergeten reageer dan nog
snel even zodat de organisatie vooruit kan, ze hebben een verrekkus skŏn programma gemakt.
Het is ons ook verteld dat we afscheid moeten nemen van 2 adverteerders in onze Tong en zijn
dus op zoek naar vervanging, dus kijk is rond en leg een oor te luister en laat ons eventuele gegadigde weten zodat we in contact met ze kunnen treden om in ons clubblad te adverteren. De
kosten zijn minimaal en er wordt reclame voor ze gemaakt tijdens door ons georganiseerde evenementen tevens zal er ook een link geplaatst worden op onze prachtige Website.
Het vakantie rooster is ook vervaardigd en gebleken is dat we helaas de clubruimte 4 weken
moeten sluiten ivm het niet aanwezig van een bestuurslid om de ruimte openen of te sluiten. De
periode is van 27 juli t/m 17 augustus
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Het volgende evenement dient zich ook alweer aan. De open dag van 2017. Hiervoor zijn zoals
jullie weten vrijwilligers gevraagd om deze dag te gaan organiseren samen met iemand van het
bestuur. Hiervoor hebben zich inmiddels al een 3 tal leden gemeld waarvoor onze hartelijke
dank. Zij die zich hebben opgegeven zijn Bas Jansen – Jos v. Pinksteren en Frank Vermeulen. Via
deze kant wens ik de heren veel plezier en vooral succes bij het organiseren van deze dag en dat
het wederom een geslaagde dag mag worden zoals de vorige episodes. Het streven is om ook nu
weer mensen lekker te maken met workshops om zodoende toch weer meer bekendheid aan onze
vereniging te geven en wellicht nieuwe aanwas mogen te begroeten als lid van onze club.
Zoals inmiddels wel duidelijk is beginnen we links en rechts al flink scenery te bouwen, de druk
wordt dan ook op de elektronica groep flink opgevoerd. Naar het schijnt zijn ze al klaar met het
ontwikkelen van een booster ( versterker ) die nodig is om signalen op de baan door te geven. De
koploper groep tracht dan ook met groots mogelijk spoed en de nodige tegenslagen de test baan
zover te krijgen dat een en ander kan worden getest zo ook de ontwikkelde booster. Het Carsystem begint ook al duidelijk te worden en er is dan ook nog snel even wat werk bij Ashwin
neergelegd voor de vakantie zodat dit op papier kan worden voorbereid en eventueel besteld.
Hieruit zal dan ook moeten blijken hoe zinvol het is om een eventuele aankoop van een CNClazer te bespoediggen. In het bestuur is hierover flink wat gesproken en dat we daarbij jullie
hulp en stem nodig hebben mogen duidelijk zijn. Hiervoor zal nog het een en ander worden bericht.
Het bestuur werd ook geïnformeerd over de computer die we in de technische ruimte hebben
staan. Deze draait nog op Windows XP wat niet meer wordt ondersteund en updaten naar een
nieuwere software is niet mogelijk daar deze machine te licht is en werken op internet is toch
wel gewenst. Er zal een mail worden rondgestuurd met de vraag of iemand ons kan voorzien met
een recentere computer zodat we weer vooruit kunnen ook met het idee dat we de oude dan
kunnen gebruiken voor de eventueel aan te schaffen lazer.
De problematiek wisselgeld is ook besproken en dit zal op korte termijn worden aangepakt, hopelijk met een positief effect, echter de prijzen zijn van dien aard dat afrekenen met groot
geld ( briefjes van € 20,- ) eigenlijk vragen is om problemen of het moet zijn dat men de leden
vrij wil houden van drank dmv het geven van gratis consumpties. Ik zou zeggen drink wat meer
dan scheelt het weer in het schrijven van briefjes.
Hierbij wilde ik het deze keer houden rest mij nog alleen jullie een prettige vakantie toe te
wensen ook namens de overige leden van het bestuur en hopelijk zien we en horen we een ieder
weer na de vakantie weer gezond en met de meest fantastische verhalen van over de vakantie
die dan weer mooi in de tong kunnen worden geplaatst.
Ik hoop da ut nou wel beter was te lezen,
Houdoe en de groete,
Van ullieje secretaaaris.
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TEE in goud

Door Jens Cremers
TEE van märklin met 24 karaats goud.
Ter gelegenheid van de oprichting van de TEE
treinformule in 1957 brengt Märklin een absoluut uniek en waardevol collectors-item uit!
Het bekende dieseltreinstel VT 11.5. welke in
de jaren vijftig onderdeel was van de start
van het TEE verkeer, komt nu als 7-delig
treinstel beschikbaar.
De gehele trein is met 24 karaats goud belegd! Wereldwijd wordt de oplage van deze
trein beperkt tot slechts 1500 stuks.
Aan deze set hangt dan ook een mooi prijskaartje van maar liefst € 2.390,00
Voorbeeld: TEE dieseltreinstel serie VT 11.5
als 7-delige eenheid van de Deutsche Bundesbahn (DB). 1 motorwagen Pw4ü, 1 coupérijtuig
A4ü, 1 doorgaande coupé A4y, 1 coupérijtuig
met restauratie-/barruimte AR4y, 1 tussenwagen met keuken/restauratieruimte AR4y, 1
coupérijtuig A4ü, 1 motorwagen Pw4ü. Voorbeeldgetrouwe treinstelrangschikking van de
oorspronkelijke uitvoering van 1957.
Model: 7-delige treinset. Opbouw van de motorwagens en tussenwagens bedekt met fijn
goud van 24 karaat. Met digitale decoder
mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Elke
motorwagen met geregelde hoogvermogenaandrijving.
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Per motorwagen een via beide assen aangedreven draaistel. Antislipbanden. Tussenwagen met standaard ingebouwde binnenverlichting. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein, 2 rode sluitseinen en binnenverlichting in conventioneel bedrijf, digitaal
schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije
warmwitte en rode led’s. Met de rijrichting
wisselende stroomvoorziening via de telkens
voorste motorwagen. Meerpolige stroomvoerende speciale koppelingen en afsluitende
overgangspanelen met schaargeleidingen tussen de rijtuigen. Aan de uiteinden een imitatie
van de afgedekte Scharfenberg-koppeling
(niet werkend). De motorwagen wordt in een
exclusieve verpakking met certificaat van
echtheid geleverd. De motorwagen en het
bijhorende certificaat van echtheid zijn genummerd. Treinlengte over de koppelingen 151
cm.
Elke dieseltreinstel is genummerd. Bijbehorend genummerd certificaat van echtheid.

De WISSEL 40 jaar

Door de commissie

We zijn al ver gevorderd met de voorbereidingen voor ons feestje. Op zaterdag 7 oktober gaan we dit met z’n alle op gepaste wijze
vieren. We vertellen nog niet waar we heen
gaan, dat blijft nog even een verrassing.
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Het aantal inschrijvingen op dit moment is
nipt over de ondergrens. De dag gaat dus
door. Dat het dan ook maar een gezellige dag
mag gaan worden.

Intermodellbau Dortmund

Door Jos van Pinxteren

Voor de 19e keer de modelbouw tentoonstelling in de Westfalen Hallen in Dortmund bezocht. Veel van deze jaarlijkse tentoonstellingen heb ik niet gemist. Een ontspannen dag
weg en lekker rondstruinen tussen de vele
stands die allemaal wel iets met treinen te
maken hebben. Deze keer was het vooral te
doen in de hallen 4,7 en 8. We begonnen in hal
8 en 7 en dat viel gezien de aantal modelbanen en kwaliteit nogal tegen.

Na de lunch naar hal 4 en die maakte de gehele dag weer goed. Tot zelfs 18.00 uur!! gebleven om rustig de modelbanen te bekijken en
te luisteren naar de gedreven uitleg van deelnemers die achter hun modelbaan stonden. Er
waren nogal wat banen uit diverse landen.
Gelukkig waren er voor mij toch nog wat banen bij die echt nieuw waren, want diverse
banen die op Ontraxs stonden waren ook hier
vertegenwoordigd.

Modelbanen uit Duitsland waren het best
vertegenwoordigd. Bijzonder was een modelWisseltong juni ‘17 pagina 7

baan “Bockerl Bahn” uit zuid Bayern van vier
zeer gedreven modelbouwers op leeftijd….!!
In vol ornaat gekleed met de bekende lederhosen en Duitse folklore. Fantastische details
en uiteraard met veel bier en wijn thema’s op
de baan. De Bockerl omgeving was schitterend
nagebouwd.

Verders waren er banen uit o.a.: Sauerland en
het Thuringer Wald met de modelbaan
“Lauscha” Andere Duitse banen waren de
Oberweiss-bacher Bergbahn Deltaspoor en de
Meijerei uit Nederland en diverse Franse
smalspoorbanen. Een bekende baan uit Oostenrijk was de Arlbergbahn uit Bregenz. Aantal jaren niet gezien maar was nu in een ver
gevorderd stadium. Mijn zwager zou dit graag
nog hebben willen zien. Helaas. Het was zijn
vakantiegebied waar hij diverse keren is geweest en talrijke opnames heeft gemaakt
Zeer nauwkeurig nagemaakt wat de Arlbergbahn was en nog steeds is.

De volgende foto impressie geeft aan wat er
zoal te zien was in april jl. in de Dortmunder
Westfalen Hallen:
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Uit de pers

Door Willie de Kort
http://www.strukton.nl/nieuws/2017/samenwerking-chinaen-nederland-voor-metro-jinan/

Strukton met lokale partner naar China
Strukton slaat de handen ineen met het Chinese technologiebedrijf SiCC. De twee bedrijven gaan samen tractiesystemen en
boordnetsystemen voor metrovoertuigen op
de markt brengen.
Daar is de komende jaren veel vraag naar
omdat een groot aantal Chinese steden plannen heeft voor de aanleg van metrolijnen.
Strukton levert vanuit Nederland technische
kennis en neemt het ontwerp en de productie
van de belangrijkste componenten voor zijn
rekening.
De Chinese samenwerkingspartner SiCC levert
voorzieningen voor de productie en assemblage van complete systemen en daarnaast de
benodigde menskracht en lokale marktkennis.
Details
Financiële details over de samenwerking die
woensdag werd beklonken, zijn niet bekendgemaakt. Hoeveel de samenwerking Strukton
de komende jaren gaat opleveren, is evenmin
duidelijk.
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De eerste aanbestedingen waaraan de partijen willen meedoen, moeten nog beginnen.
Strukton is onderdeel van het beursgenoteerde ingenieursbedrijf Oranjewoud.
Jinan
In het begin gaat de nieuwe joint venture zijn
diensten aanbieden in de oostelijk gelegen
stad Jinan. Daar worden de komende zes jaar
acht nieuwe metrolijnen aangelegd met 176
stations en een totale lengte van 275 kilometer.
De levering van de voertuigen staat gepland
voor de tweede helft van 2018. Ook elders in
de provincie Shandong staan grote metroprojecten op stapel.
Toestemming
In heel China heeft de overheid voor de komende vijf jaar toestemming gegeven voor
metroprojecten met een totale spoorlengte
van 8.000 kilometer. Daarvoor zijn in die periode jaarlijks meer dan vijfduizend nieuwe
metrovoertuigen nodig.
Door de samenwerking met SiCC krijgt Strukton naar eigen zeggen een stevige voet tussen
de deur in die belangrijke groeimarkt.

Wat een zooi!!

Door Jan Berkensteijn
De afgelopen weken ben ik bezig geweest om
wat constructiewerkzaamheden te doen in de
NS hoek. Daarbij viel het me op dat er een
fikse berg (afval)hout half onder de baan was
geschoven waar ik bedrading tussen zag zitten die wellicht losgetrokken was. Dat laatste
is natuurlijk niet wenselijk, dus nam ik me
voor om op dinsdagavond terug te komen en
dit hout uit te sorteren en een beetje fatsoenlijk op te bergen. Ik moet zeggen dat ik
me rot ben geschrokken. Wat een rotzooi.
Begrijp me goed, ik ben zelf ook niet iemand
die alles onmiddellijk op gaat ruimen en ik
verwacht dus ook niet van anderen dat alles
tiptop in orde is en blijft. Het mag echter
niet zo zijn dat het uit het zicht leggen van
afval uiteindelijk erin resulteert dat de berg
zo hoog wordt dat ieder overzicht weg is en
de berg alleen hoger wordt.
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Dit is géén verwijt aan één of enkele leden,
want wat hier lag is de opbouw die al langer
geleden is begonnen. Het is een oproep, aan
ons allemaal. Laten we proberen wat orde en
overzicht te handhaven op de plekken waar
we werken en spullen opslaan, de netheid
komt dan vanzelf. Laten we in ieder geval
voorkomen dat slordigheid in het gebruik van
de ruimte, op welke manier dan ook, schade
veroorzaakt. Dat is altijd dubbel werk en het
zal maar net jouw stukje werk zijn wat door
een ander vernield wordt....
Graag jullie aandacht hiervoor! Dank

Museumspoor- en tramwegen

Door Mark Scholten

Hoi redactie,
Van een spoor- en tramenthousiasteling uit
Zweden, kreeg ik tijdens hun bezoek een het
trambedrijf van het Openluchtmuseum Arnhem E-links van spoor- en trammusea in Zweden, Denemarken, Noorwegen en Finland. Misschien iets voor De Wisseltong: vanuit de
Tong kan rechtstreek gelinkt worden…
Groetjes,
Mark
Hallihallo Mark!
Hier nun endlich den zugesagten Link mit
sämtlichen Museumsbahnen incl. dem Eisenbahnmuseum in Schweden sowie auch dem von
Dänemark, Norwegen und Finnland:
www.teknikarv.se/ts/tagsommarfiler/tsweb15-de20150522.html

sowie den Links zu den schwedischen Strassenbahnen:
www.sparvagssallskapet.se/de/
www.sparvagssallskapet.se/de/museumslinien/
www.muma.se/de/schwedischer-strassenbahnverein/
www.youtube.com/results?search_query=ringlinien

die auch bei Youtube auffindbar sind wie die
Stockholmer Museumsstrassenbahn:
www.youtube.com/results?search_query=djurgardslinjen

und in Malmköping:

www.youtube.com/results?search_query=malmk%C3%B6ping+
sp%C3%A5rvagn

sowie in Norrköping:

www.youtube.com/results?search_query=norrk%C3%B6ping+
sp%C3%A5rvagn

Folgende Links

www.youtube.com/watch?v=6UlV1GDaAA8
www.youtube.com/watch?v=YFIZsF0ofso#t=15.6955181

gelten einer Fernreise mit den Fahrzeugen
des schwedischen Eisenbahnmuseums von
Gävle hinauf an das Ende des Bottnischen
Meerbusens aus Anlass der letzten auf der
alten und ersten Fahrt auf der neuen Haparandabahn, beginnend von Boden bis hin und
über den Fluss Torne zum finnischen Tornio
und zurück, denn dort endet die europäische
Normalspur.
Weitere Videoklipps von diesen Lokomotiven
des schwedischen Eisenbahnmuseums sind
inzwischen bei Youtube eingestellt worden,
deren Zweitakt-Abgassound der GM-Motoren
imponierend ist!
Mehr dazu beschrieben demnächst, viel Spass
beim Botanisieren und bis bald mit Grüsse aus
Kiel an Sie und Ihren Kollegen!
Karl-Heinz & Co.
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Boekbespreking

Door Jens Cremers
Veel militaire treinen naar Polen:
De landmacht voerde begin dit jaar onder de
naam Bison Drawsko een van de grootste oefeningen uit van de afgelopen 15 jaar. In internationaal verband werd in samenwerking
met Duitsland, Polen, Estland, Canada, de
Verenigde Staten en België met meer dan
4500 militaire geoefend. Het oefenen van
aanval en verdediging was op deze schaal en
omvang al langere tijd niet meer gedaan. Ook
was het de bedoeling van de NAVO paraat
staat, mocht dat nodig zijn. Aangezien een
dergelijke grootschalige oefening in Nederland niet kan worden gerealiseerd, werd dit in
het westen van Polen, bij de plaats Drawsko
Pomorskie gedaan.
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Hier bevind zich een oefenterrein van 20 bij
30 kilometer, wat het tot het grootste oefenterrein van Europa maakt. Het materieel
voor de oefening werd voornamelijk per spoor
naar Polen gebracht. Daardoor vervulde het
spoorvervoer een grote rol. Honderden voertuigen werden verdeeld over 29 treinen gingen op transport naar Polen. De treinen vertrokken onder andere vanaf Steenwijk, Acht
en ‘t Harde. Bij de laatstgenoemde plaats
waren we getuige van de belading van de 16e
trein. Groot en zwaar materieel zoals de
pantserhouwister, Boxer en Fennek werd op
de trein gereden. Sneeuwval zorgde voor een
extra klus: de wagens moesten voor het beladen van sneeuw worden ontdaan. Na het beladen kwam de Cockerill rangeer loc van Wagon
Care in actie. DB Cargo was inmiddels bij het
aansluitspoor gearriveerd met de 6469 en
6428.
Dit artikel komt uit modelbouwblad RAILHOBBY.

Modellbahn in Bad Driburg

Door Jos van Pinxteren

In de meivakantie naar het Duitse Teutoburger Wald geweest. Met als doel de Modellbundesbahn te bezoeken in Bad Driburg wat
in de buurt ligt van Altenebeken waar een
prachtig viaduct ligt in een ruime boog net
voor Bahnhof Altenbeken. Enige tijd geleden
zijn we daar ook naar toe geweest toen dat
viaduct zoveel jaar bestond met daarbij een
behoorlijke locshow in het voormalig BW Altenbeken.

Dit keer lag net accent op de modelbaan Bad
Driburg. Zeker omdat ik gehoord had bij de
Intermodellbau tentoonstelling in Dortmund
dat deze baan na 30 juni niet meer voor publiek te bezichtigen is......!
De modelbaan is gevestigd in een voormalig
Lokschuppen met daarbij een gezellig restaurant/café waar alles door eigen leden wordt
geëxploiteerd. Wellicht dat er nog een geldschieter zich aanbied maar............de kans
was/is klein.

Een geweldig levenswerk is hier gebouwd met
als voorbeeld Ottbergen Weserstein en Bad
Driburg met daarbij enkele kleine Haltestellen die daar in de buurt liggen. Het heeft bij
mij een fantastische indruk achtergelaten!!
Modelbouwwerk met daarbij vele details waar
je geen genoeg van kunt krijgen. Enorm jammer als dit project verloren zou gaan.

Diverse bekende punten uit de omgeving zijn
zeer gedetailleerd nagemaakt. Totaal oppervlak is rond de 100m2 groot en er is 35000
uren aan gewerkt!! Een compleet digitaal gestuurde treinbaan. Het Weserbergerlandschap is hier zeer natuurgetrouw nagebouwd.
Tot aan 30 juni is deze baan nog te bezichtigen op do.vr.za. en zondag van 11.00 tot 18.00
uur

De volgende foto impressie geeft een goed
beeld wat je daar (nog) kunt verwachten.
Veel kijkplezier!
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Hoekse lijn

Door Frank Vermeulen
Ombouw van trein naar metro.
De trein dienst op de Hoekse lijn, de lijn Rotterdam Centraal naar Hoek van Holland, is per
1 april 2017 opgeheven. Je kunt nog met de
trein tot Schiedam Centrum. De lijn buigt
daar af naar Delft, Den Haag. Wil je richting
Hoek van Holland dan moet je vanaf 1 april
voorlopig met de bus. Vanaf die datum start
dus de ombouw van de spoorlijn naar een metrolijn. Niet alleen de lijn zelf wordt omgebouwd, ook de stations worden aangepast.
Ook komt er een nieuw station in Maassluis,
Steendijkpolder. Het station Hoek van Holland Strand komt bijna letterlijk op het
strand.

Nu moet je nog een stuk lopen vanaf het huidige station. Het nieuwe station Strand komt
op het Zeeplein te liggen. Dit is ongeveer 800
meter verder richting strand. Vanaf september rijdt de metro van de RET naar Hoek van
Holland. En zo komt er dus na 126 jaar een
einde aan een markante spoorlijn.
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De lijn was in het verleden belangrijker als
dat hij de laatste jaren geweest is. Het was
een belangrijke schakel in de verbinding Londen – Berlijn. Ook reden de boottreinen naar
Scandinavië en Zwitserland. Russische koerswagens hebben jarenlang deel uitgemaakt van
de Warszawa Express. Deze wagens trokken
nog al wat fotografen, maar de deuren en de
gordijntjes bleven altijd gesloten. De laatste
Warszawa Express reed in 1993. Door met
deze trein naar Moskou te reizen kon je met 1
keer overstappen (in Moskou dus) naar Peking
reizen. Toen in 2007 de Stenaline de bootdienst op Engeland staakte betekende dit ook
het einde van het internationale karakter van
de Hoekse lijn.

Om de sluiting van de lijn toch wat luister bij
te zetten werd er op zondag 26 maart met
oude treinstellen gereden tussen Rotterdam
Centraal en Hoek van Holland. Er werd gereden met mat ’46, ’54 (hondekop) en ’64. Deze
reden tussen de gewone dienstregeling door
die met sprinters werd uitgevoerd. Deze ritten trokken veel publiek, zowel in de trein als
daarbuiten.

Station NS

Door Willie de Kort
De afgelopen weken hebben we met een paar
mensen flink hard gewerkt om de groep van
het Nederlandse station te helpen. Het een
en ander hebben we via social media met elkaar gedeeld.

Er wordt weer hard gewerkt!! 

Niet normaal dat er zo gewerkt moet worden,
daar had Gert nooit gepast.
Of mocht je er gisterenavond niet in en heb
je daar vannacht moeten slapen? Oh nee, dat
was het niet....We zijn er gisterenavond weer
flink tegenaan gegaan. Het wordt mooi en
degelijk.
Met die extra steun zal het wel stevig worden.....
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Ik zorg voor donderdag nog even voor langere
bouten met vleugelmoer en dan kunnen de
inslag moeren vast gezet worden. En dan kan
de rest afgebouwd gaan worden

Ja Willie wij gaan gewoon weer door
Mooi, ook zonder mij gaat het gewoon verder.... Is de plaat al vastgeschroefd? Zo ja,
kan dat nog makkelijk los? => Moet namelijk
nog weggenomen worden om het spoor wat
eronder ligt goed aan te kunnen leggen.
Ligt los. En blijft los totdat het spoor wat er
onderdoor gaat ligt. Mag jij donderdag kijken
Na nog een paar kleine constructiewerkzaamheden kunnen we binnenkort beginnen om de rail voor het station te gaan leggen.
En vervolgens alles aansluiten.
Ben benieuwd of er met de OpenDag een trein
kan rijden…

Snel struikjes maken (h0)

Door Jan Berkensteijn

Spuit dit royaal in met spuitlijm en strooi er
nogmaals hennepvezels op, herhaal dit desnoods.

De techniek om snel een struikje te maken is
niet al te lastig. Zorg er voor dat je alles
klaar hebt staan en dus snel kunt werken,
want dat is handig. De tijd tussen starten en
afwerken van het struikje (daarna begint de
droogtijd!) is ongeveer 20 minuten.
Nodig zijn:
 Kortgeknipt (2,5-3 cm) en uitgeplozen henneptouw
 Dubbelzijdig tape
 Plaatje afvalhout
 Spuitlijm
 Zwarte spuitlak (mat)
 Gemengde (naar eigen smaak) kleurtjes foliage van Noch

Spuit dit nogmaals, niet te vet, in met spuitlijm om alles te fixeren. Laat het kort drogen
en spuit het rondom op kleur met de matzwarte lak.

Plak een stukje dubbelzijdig tape op een stukje afvalhout en leg daarop een klein plukje
hennepvezels.

We hebben nu het mengsel foliage nodig. Dit
wordt in verpakkingen van een enkele kleur
geleverd, maar je maakt het aanzienlijk levendiger door een mengsel van kleuren naar
smaak en tijdsbeeld te maken. In dit geval is
een bont mengsel gemaakt voor bijvoorbeeld
een herfsttafereel.
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Nu moet je snel werken, maar ook voorzichtig.
De lijm is nog erg flexibel en verre van afgehard (totale uitharding kan tot 14 dagen vergen), maar het struikje moet nu wel losgehaald worden van de tape, omdat het na enkele uren drogen volledig vast zal zitten en er
niet meer schadevrij afgehaald kan worden.
Gebruik een plamuurmes of een uitgeschoven
afbreekmes om het struikje voorzichtig los te
wrikken. Knijp niet in het struikje, het zal
volledig vernield zijn! Leg het nu voorzichtig
op een schoon plekje om te drogen en lijm het
na droging met wat alleslijm op zijn plaats.

Spuit het struikje weer ruim in met spuitlijm
en bestrooi het rondom met foliage.
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Tenderbar en Dependance

Door Jos van Pinxteren

De Tenderbar - Dependance wordt in gebruik
genomen

…geen bestuurslid meer?

Na zoveel jaar in het bestuur te hebben gezeten was het sinds de afgelopen jaarvergadering “wennen”.
 Niet meer op tijd aanwezig te hoeven zijn…
 Geen verantwoordelijkheid meer als bestuurslid.
 De wekelijkse briefing doet nu een ander.
 Geen bestuursvergaderingen.
 Geen mailverkeer meer t.a.v. bestuurstaken.
 Stapje terug in de OC maar wel de bouwwerkzaamheden volgen en lekker bezig zijn
op de clubavonden. Het aanspreekpunt is nu
Aswin en de mede OC leden worden geïnformeerd wanneer dit nodig is.
Maar ja als je niet meer in het bestuur zit
komen er andere ideeën naar boven. Wat al
die jaren nooit is gelukt om in de clubbaanruimte een tijdelijke dependance in te richten
van onze “Tenderbar”
Tijdens onze werkzaamheden aan het Duitse
nevenlijntje, vertrekkende uit het doorgaand
DB station, naar het Duitse neven station op
de grote spiraal, hebben we een bescheiden
barretje ingericht om ons te voorzien van een
koel drankje. Hoeven we niet mee aan de bar
gaan te hangen en kunnen we bij onze “werkplek” blijven, zodat de bouwwerkzaamheden
zo min mogelijk stagneren……! De tijd dat we
effectief werken gaat omhoog zodat we eerder weer een trein kunnenlaten rijden.
De eerste drankjes zijn reeds getest en het
heeft onze goedkeuring.
Naschrift Bestuur: Humor, dat is het… de vraag is
nu waar komt de Nederlandse dependance.
Maar het is ook een ‘eye opener’, want we mogen
toch wel concluderen dat er stilaan steeds meer
drankjes richting de clubbaanruimte gaan. En
daarmee lopen we een risico dat het een keer mis
gaat doordat een glas omgaat. Als fan alleen een
stukje hout nat wordt, dan valt het nog mee. Maar
als de scenery beschadigd wordt, dan hebben we
een probleem, niet dan? Dus graag aandacht hiervoor.
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..........geen klanten meer aan de Tenderbar

Alleen maar lege flessen..........

We zijn aan het werk.............
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Workshop huizenbouw uit styreen

Door Ashwin Zondag

Op het moment van schrijven gaat op dezelfde dag de tiende workshopavond van start. En
waarschijnlijk met het verschijnen van deze
wisseltong is de elfde en laatste workshop
avond van huizenbouw uit styreen geweest.
Een workshop die wederom weer uitermate
geslaagd is geweest. En een workshop, waarvoor we alleen via facebook en fora reclame
voor hebben kunnen maken, die zeer goed
bezocht is. Waar we voor de workshop landschapsbouw konden promoten op de OpenDag
van de vereniging, hebben we deze workshop
vol kunnen krijgen door internet en nog veel
belangrijker via mond op mond reclame.

In totaal hebben we wederom 10 deelnemers
gehad. Een mooi getal en een vrij grote groep.
Via deze workshop zijn weer 2 nieuwe gezichten op de vereniging verschenen, zijn er 5
doorgegaan vanuit de vorige workshop en
hebben er ook 3 clubleden aangeschoven bij
de workshop.
Met deze 10 personen ontstond er weer een
uitermate gezellige en vooral erg enthousiaste groep. Vol passie en gedrevenheid volgde
ze de instructies van Gert van Dam op.
Mooi was het om te zien, hoe ieder elkaar
hielp. Het niveau en kunde van ieder is natuurlijk anders. En Gert kan ook niet overal tegelijk zijn om hulp te bieden. Hierin zag je dus
gebeuren dat degene, die het wat sneller en
makkelijker onder de knie hadden, hun hulp
gelijk boden aan degene die niet zo bedreven
waren. Het uiteindelijke resultaat van deze
mooie samenwerking is dat iedereen met een
mooi kwalitatief uitstekend huisje naar huis
ging.
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De nodige grappen en gevatte opmerkingen
werden tijdens de diverse avonden gemaakt.
Een echte sociale workshop is het geworden.
En een workshop die de naam van MBV De
Wissel eer aan doet en hopelijk verder doet
verspreiden binnen Oss en omgeving.
Na de workshop avonden, die gemiddeld tot
22:00 uur duurde, was er ook tijd voor menig
deelnemer om even aan de bar een drankje te
pakken en na te kletsen over wat ze weer
allemaal geleerd hadden tijdens die avond
Maar ook andere facetten van hun hobby’s
kwam uitgebreid te spraken, de nodige tips
vlogen in het rond.

Waarop je tijdens de eerste workshop avond
de mensen enigszins wat moeilijk aan de gang
zag gaan, zag je al aan het einde van die
avond, en zeker na het voltooien van de eerste gevel, met gemak de tweede gevel maken.
De groei van kennis en kunde zat er goed in,
iets wat we in de vorige workshop ook duidelijk konden zien.
Ik wil Gert van Dam, namens OC en Bestuur,
bedanken voor zijn gedrevenheid en inzet
voor deze workshop. Ook wil ik gelijk ieder
ander vragen/uitdagen om ook een leuke
workshop te bedenken, en daarvan een demomodel te maken die we kunnen presenteren
tijdens onze OpenDag in november.

Open Dag – 5 november 2017

Door Jan Berkensteijn

De open dag komt er aan….!!!

Bij de openingen van de donderdagavonden
heb ik een aantal keren gevraagd of er mensen bereid waren om de organisatie voor de
open dag mee op zich te nemen. Gelukkig hebben we meerdere leden die een deel van die
taken op zich willen nemen, dus is er inmiddels
de basis voor een werkgroep open dag. Weliswaar ligt de datum nog ver voor ons, maar
voor we het weten is het al zover, na de vakantieperiode hebben we maar meer enkele
maanden tot onze beschikking en in die tijd
moeten we wel weer een stukje kwaliteit wegzetten, net als vorig jaar.
Denkt u er nog met net zoveel plezier aan
terug als ik? Die schitterende open dag met
de supersuccesvolle miniworkshops (iemand
een leuk idee wat we de mensen dit jaar in
korte tijd kunnen laten doen zodat ze toch
iets tastbaars mee kunnen nemen?), natuurlijk
de schitterende eigen bouwsels die door leden werden getoond, de geweldige opkomst na
een zeer succesvolle mediacampagne….
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Denk er eens over na wat uw bijdrage aan
weer zo’n mooi feestje zou kunnen zijn, dit
jaar begin november. Al snel na de zomervakantie zullen de leden van de werkgroep u
direct gaan benaderen met die concrete
vraag: wil je wat laten zien/demonstreren en
zo ja wat en hoeveel ruimte is daar voor nodig. Handig jullie dan al een idee hebben over
vorm en inhoud van een eventuele eigen bijdrage.

Natuurlijk bestaan er verder al de eerste
kleine ideetjes aan onze kant, maar die komen
later nog aan de orde, eerst de vakantie door
zien te komen allemaal……Veel plezier daarmee alvast!!

Wisseltronica

Door Willie de Kort
Het is al weer een poosje geleden dat we van
ons lieten horen. Maar we kunnen nu weer wat
nieuws vertellen over de elektronica op onze
modelbaan.

Er is de afgelopen tijd veel werk verzet in
het ontwerpen en testen van een schakeling
voor de boosters die we nodig hebben om de
treinen te kunnen laten rijden. Het eerste
prototype is klaar en wacht om ingezet te
kunnen worden. Dat we een booster moeten
hebben in onze baan die niet zomaar te koop
is, heeft te maken de voedingen en de bedrading van de baan. Doordat over de hele baan
de massa met elkaar is doorverbonden, kunnen we geen gebruik maken van de commercieel verkrijgbare boosters.

De booster is opgebouwd uit een deel toegevoegde onderdelen om een groot deel van een
standaard ingekocht artikel te kunnen besturen.
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Nu is het tijd dat we deze schakeling gaan
testen met een rijdende trein. Daarvoor hebben we de baan van Koploper in het vizier. Als
deze baan helemaal is aangesloten en door
koploper bestuurd kan worden met de Roco
centrale, kan daarna de booster tussen de
Roco centrale en de baan worden aangesloten.
En dan zal blijken of ‘onze’ booster het goed
zal doen.
We zijn ook nog bezig met de detectie van de
treinen op de rail. Er zijn vele systemen op de
markt en op vele fora worden deze systemen
beschreven. Een van de systemen heeft als
nadeel dat er een spanningsverlies optreedt
door de detectieschakeling. Op het forum van
MERG hebben we een systeem gevonden dat
daar geen last van heeft. Een spoeltje detecteert daarbij de stroom
en dat signaal wordt omgezet in een bezetmeldingssignaal. De eerste
proef met zo’n spoeltje
zag er hoopvol uit.

Nieuwe lijmtangen

Door Jens Cremers
Sinds ik in het nieuwe bestuur zit , is gevraagd of ik het gereedschap wil beheren.
Paar weken geleden heb ik alle koffers na
gekeken, en al het gereedschap bij elkaar
verzamelt en weer netjes opgeruimd.
Van een aantal leden kreeg ik te horen dat er
een aantal lijmtangen kapot waren, en ze hadden kleinere lijmtangen nodig voor het fijne
werk.
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Toen dacht ik, ik ga bij de karwei vragen,
waar ik werk of ze ons konden helpen met
nieuwe lijmtangen. Marc Leijen de eigenaar
van Karwei Heesch stelde meteen 4 lijmtangen ter beschikking voor de Club. Hier mee
zijn we erg blij!!! En kunnen we verder met
onze projecten!!
Namens de club bedanken wij Karwei Heesch
hartelijk voor deze bijdrage!!

Dwarsligger – episode 2

Door Dwarsligger

IK BEN EEN HEUSE DWARSLIGGER…….
Ah ja, mijn briefje is gevonden en zelfs “vertaald” geplaatst in het clubblad De Wisseltong. Nou komt dat natuurlijk ook omdat er te
weinig leesstukken door de leden zijn aangeleverd en mijn briefje dus mooie bladvulling
was?! Ik vind het wel een heel verdrietige en
teleurstellende constatering dat de portefeuille met leesvoer voor de Tong helemáál
leeg is. Dat kan toch niet zomaar?!
De Wisseltong is een uitgave die een bescheiden bijdrage aan de clubkas levert, maar elke
cent is belangrijk zat, mag ik veronderstellen.
De uiterste consequentie zou kunnen zijn, dat
de contributie kan gaan stijgen om dat gat te
kunnen vullen. Nou is de contributie, mede
gezien de schitterende clubruimten die we
hebben, laag te noemen, maar toch, het is en
blijft om meerdere redenen zonde dat het
gewoonweg niet mogelijk zou blijken de uitgaven van De Wisseltong te moeten gaan staken
door kennelijke onwil vanuit de leden!
Ik moet bekennen dat ik niet of niet helemaal
op de hoogte ben van ieders hobby op modeltreingebied. Ik lees de trouwe inzendingen
van onder andere Ashwin, Mark Scholten,
Louis en nog een enkele schrijver maar van de
grote rest weet ik niet veel. Mensen, vertel
iets van je hobby: een ander geniet graag
mee, denk ik!
Ik las het stuk van de voorzitter in de nieuwe
De Wisseltong met aandacht en ben benieuwd
hoe zijn plannen en die van zijn kompanen er
daadwerkelijk uit gaan zien. Hij had het hierbij over het “openingsgebed” dus wat een van
de bestuursleden voorafgaand aan de clubavond prevelt.
Opvallend daarbij is hoeveel mensen pas
daarna binnenkomen. Ik vind dat maar
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vreemd: hoe weet je nou wat er gaande is, hoe
het met de ziekenboeg staat maar vooral, hoe
kunnen nou 2 uren werken op een clubavond
voldoende zijn om een werkstuk af te leveren? Want ook de koffie vooraf moet nog van
de werktijd worden afgetrokken en er moeten
(schuine?) moppen digitaal worden uitgewisseld. Ik zou bijna zeggen dat je betaalt voor
de huur van de ruimte maar dat dat dan erg
veel geld is wat je voor die tijd inlegt?
Vreemd hoor…. Hiertegenover staat dat het
bestuur er zorg voor draagt toch in ieder
geval zeer ruim op tijd te zijn!
Ik kijk kritisch van mijn werk op en kijk naar
een kleine groep die, naar men zegt, een deel
van de treinbaan gaat digitaliseren. Computers aan, veel intikken op het keyboard, uitproberen, draadjes los maken, draadjes vastmaken, draadjes omsteken, maar telkens
schijnt er iets verkeerd te gaan of geen resultaten op te leveren. Secties komen niet in
(?) of programma’s reageren niet (?). Ik dacht
een hoop op te kunnen gaan steken voor mijn
eigen baan, maar het clubje is wat moeilijk
benaderbaar over de inhoud van de techniek
en hun handelingen. Ik krab me op mijn hoofd
en vraag me af hoe het moet gaan in de toekomst als cruciale mensen niet beschikbaar
zijn? Kennen we niet datzelfde probleem met
de eerdere plannen van de baanbesturing?
Maar dit clubje heeft vermoedelijk nog wat
tijd nodig. Ik houd ze in de gaten! Misschien
is een stukje in De Wisseltong nuttig voor de
anderen?
Hé, een rondleiding op de club! Nou schijnt
dat ook in de historie van de club te zijn dat
nieuwe leden een rondleiding krijgen bij hun
aantreden. Of ook weer niet, want er wordt
nogal eens geroepen dat men nog nooooooooit
een rondleiding heeft mogen genieten. Ik
weet niet wat daar weer achter zit, maar zal
dat wel eens te weten komen, denk ik. Maar
op 20 april waren er drie bezoekers van de
clubruimten. Het schijnt dat Mark Scholten

dit soort werk doet en ook nu weer was dat
het geval. Blijkt dat één van die mannen voor
het boek “Sporen rond De Reuver” kwam
waarbij Mark ze meteen bij de kladden pakte
en een rondleiding verzorgde die bij de bezoekers zeer op prijs gesteld werd. Maar
geen enkel lid daarbij hoor die van deze gelegenheid gebruik wilde maken om de schade
van weleer in te halen! Vreemd hoor! Ik moet
wel opmerken dat juist die avond weinig leden
aanwezig waren mogelijk vanwege het voetballen van Ajax.

Zo, dat was het deze keer. Het kostte mij
veel moeite om, gelet op mijn handschrift,
een leesbaar geheel te maken, want dat wil ik
van mij wel verraden: van mijn typemachine
blijven de letters nogal eens in elkaar vastzitten vanwege de ouderdom, linten zijn, zeker
in 2 kleuren (zwart en rood), nauwelijks meer
te krijgen en mijn carbonpapier raakt op.
Maar het is me toch gelukt een leesbaar iets
te knutselen met een gewone ballpoint! Ik ga
het zo dadelijk weer bij het mij bekende contactadres in de bus deponeren: heeft die
tenminste ook weer wat te digitaliseren…!
Met excuses voor het moeilijk leesbare eerste schrijven.

Wisseltong juni ‘17 pagina 26

