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Mededelingen

Tja, het lustrumfeest is weer achter ons en de Open Dag
voor ons. Weer een spannend moment voor de vereniging,
want vinden de bezoekers het weer de moeite waard om bij
ons op bezoek te komen.
Lustrum, een feestje waarbij we op gepaste wijze het 40
jarig bestaan van de vereniging hebben gevierd. Gezien de
gemiddelde leeftijd van de club is het programma daar een
beetje op aangepast geweest. De wilde dagen, dat we met de
groep al om 07:00 uur klaar stonden om in de bus te stappen
liggen al een flinke tijd achter ons. Of het de leden ook goed
is bevallen, dat weten we niet. Er is tot op heden geen ver-
slag van deze dag bij de redactie ingeleverd.
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Van de bestuurstafel
Door Sjaak Verstegen

Goeiendag aan zij die dit lezen. Er is weer druk vergaderd en geëvalueerd. Op het moment van dit schrij-
ven zitten we met z’n allen midden in de voorbereiding stress voor de opendag op 5 november.
Maar we hebben vooraf ook kunnen genieten van onze jubileum trip naar een collega vereniging in Eindho-
ven. Deze stond ook toevallig bij mij op het verlanglijstje om eens gaan te bezoeken op de woensdag,
maar alleen ga je niet zo snel overdag, dus mooi dat het nu daar toch van kwam, al was het dan wel plan B
omdat de organisatie van deze dag lelijk in de steek werden gelaten door een vereniging die zijn huis-
werk niet of nauwelijks goed hadden gemaakt.
Als ingekomen post is toch wel een schrijven omtrent wetgeving persoonsregistratie waar wij als vereni-
ging mee te maken gaan krijgen hierover zijn studies lopende en op een later tijdstip komen wij hier als
bestuur ongetwijfeld op terug, met andere woorden wordt vervolgd.
We krijgen ook steeds meer post van dames die de hobby van hun overleden man te koop aanbieden. Dat
we daar als vereniging weinig mee kunnen, is bekend en we prijzen ons dan ook gelukkig dat we Mark
Scholten nog altijd in ons midden hebben waar we dit dan neer kunnen leggen.
Ook hadden we een bijzondere aanvraag om dit jaar een etalage te vullen in een winkel in Oss in het
“Gengske“ tijdens de kerst periode. Dit wordt door ons als bestuur gehonoreerd en gesprekken zijn
gaande om te bekijken wat gewenst is en wat de mogelijkheden zijn. Wij als bestuur zijn er anoniem in
om deze kans te benutten als zijnde een stuk promotie van onze vereniging.
Als uitgaande post kan ik jullie vermelden dat er uitnodigingen weg zijn gegaan voor het jubileum; de
opendagen en de halfjaarlijkse ledenvergadering op 26 oktober, ook hebben jullie de notulen ontvangen
van de jaarlijkse ledenvergadering van afgelopen maart dit jaar.
Dit is aangaande alles betreffende de in en uitgaande post natuurlijk zijn er meer zaken ter tafel geko-
men. Wat te denken van een historische investering die we willen en MOETEN doen, om als vereniging
vooruit te kunnen, en wat ik zelf denk, om te overleven. Want laat één ding duidelijk wezen, de gemiddel-
de leeftijd in onze vereniging is schrik barend hoog. We zullen voor nieuwe aanwas moeten gaan werken
en dat kan verbeterd worden door nieuwe technieken in huis te halen, ook natuurlijk om kosten binnen de
perken te houden nu we steeds meer aan scenery beginnen te werken. Dat het hierbij om de aanschaf
van een lasersnijmachine gaat is jullie denk ik wel duidelijk. Over dit punt zal het 26 oktober dan ook
voornamelijk gaan, of niet want het is zeer goed mogelijk dat we het met z’n allen heel snel eens zijn.
Als bestuur zijnde zijn we sinds ons lustrum feest niet meer bij elkaar geweest, maar het plan B van de
organisatie werd als bestuur zeer welkom geheten en ervaren en er is dan ook druk overleg geweest op
de dag zelf, in andere woorden er is niet 1 lamp gaan branden maar meerdere te gelijk. Wat wij als be-
stuur hebben gezien deed ons echt de ogen openen en hierover zal nog veel en fiks worden nabespro-
ken/geëvalueerd omdat we hieruit een les kunnen leren en er voordelen voor de club liggen.
Dat we een vereniging zijn waar momenteel het een en ander gaande is mogen duidelijk zijn , dat er wat
staat te gebeuren kunnen we niet ontkennen, vooral ook niet na de openings woorden van onze voorzitter
tijdens zijn toespraak op onze jubileum avond, ik citeer: “Het verbaasde mij dat er treinen reden“.
Laten wij als vereniging dit als een boodschap zien dat we met z’n allen en niemand uitgezonderd het doel
nemen om zeker volgend jaar met de opendag treinen te laten rijden in de reeds gebouwde scenery.
Ik wil dan ook afsluiten met mijn motto voor het komende jaar:

Treinen zijn er om te rijden
Met vriendelijke groet en een prettige opendag toegewenst,
Uw secretaris
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De WISSEL 40 jaar
Door de voorzitter

1977, een bijzonder jaar, een jaar met allerlei
narigheid, zoals de grootste vliegramp in de
geschiedenis, toen een 747 van KLM botste
met een Jumbo van PanAm op Tenerife, de
treinkaping bij De Punt en het overlijden van
Elvis, hoewel sommigen dat tot de dag van
vandaag ontkennen.
1977, het jaar waarin de Zoetermeerlijn in
gebruik wordt genomen en daarmee ook het
SGM c.q. Sprinter materieel onderdeel wordt
van de vloot van NS, het jaar ook waarin de
eerste metrolijn in Amsterdam wordt geo-
pend, per spoor van het Weesperplein naar de
Gaasperplas.
1977, het jaar waarin op 20 mei de laatste
iconische Oriënt Express van het Parijse Gare
de Lyon vertrekt.

Dat en veel meer in 1977, het jaar dat MBV
De Wissel wordt opgericht, dit jaar veertig
jaar geleden.

Voor een vereniging een mijlpaal en wat deze
mijlpaal een mooi extra cachet geeft is het
gegeven dat er vier leden vanaf dat eerste
jaar onafgebroken lid zijn geweest. Dat zegt
wat over een vereniging, over het belang wat
leden er in zien, over een stukje gezelligheid,
over de motivatie om gezamenlijk wat te
presteren. En juist daar lijkt ook de grootste
dreiging voor het voortbestaan van de vereni-
ging te liggen. De voortgang is niet langer
zichtbaar, het lijkt dat we meer afbreken dan
opbouwen, er komt geen tastbaar resultaat
zichtbaar na die veertig jaar, en ik kan me
heel erg goed voorstellen dat het uitblijven
daarvan mensen, leden, frustreert. Begrijp ik
de processen die achter het uitblijven van dat
zichtbare resultaat zitten? Ja, die begrijp ik,
in ieder geval in grote lijnen, maar dat neemt
niet weg dat ik ook de bedreigingen voor de
vereniging zie.

Naast overigens de maatschappelijke bedrei-
gingen als het oplopen van de gemiddelde
leeftijd en de schaarse belangstelling van
jongeren voor onze mooie hobby.

Als uitje ter gelegenheid van het jubileum
zijn we op bezoek geweest bij de EMV en wat
schetst mijn verbazing....er zijn clubs waar
treinen kunnen rijden op modelbanen, ook
zonder een voorbereiding van enkele maanden,
zoals wij die ieder jaar weer nodig hebben.
Een beeld wat maakte dat ik me even achter
de oren wilde krabben, want als dat bij een
andere vereniging kan moet dat ook bij ons
kunnen. We moeten ons maar eens afvragen
of we de doelstellingen rond de clubbaan niet
eens op een wat andere manier moeten gaan
definiëren. Het einddoel handhaven, zoals dat
jaren geleden omschreven is en daar verder
naar toe werken? Prima. Maar we moeten ons
ook realiseren dat met de procesgang die we
daarvoor kiezen er bij ons 80 jarig jubileum
er wellicht nog steeds geen treinen rijden en
eerlijk gezegd denk ik dat de vereniging dan
ook kansloos is om de tachtig jaar te halen. In
mijn optiek moet er dus gekeken worden in
hoeverre we de flexibiliteit kunnen opbrengen
om langs twee sporen te werken: De elektro-
nische megaklus om de gehele baan aan te
kunnen sturen op welke wijze dan ook mag het
ene spoor zijn, maar de optie om daarnaast
delen van de baan operationeel te maken met
een aansturing die minder complex is moeten
we wat mij betreft serieus gaan overwegen.
Het een hoeft het ander niet uit te sluiten in
mijn ogen en de optie om delen van de baan
als losse elementen te isoleren totdat het
grote geheel ontwikkeld en operationeel is,
moet in mijn ogen haalbaar zijn, mits we sa-
men bereid zijn dat serieus te overwegen. De
voordelen lijken me duidelijk.
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Er wordt resultaat gericht gewerkt, zodat de
groepjes die delen van de baan opzetten ook
kunnen zien waar hun werkzaamheden toe
leiden, daarnaast zal er in een wat sneller
tempo iets leuks gepresenteerd kunnen wor-
den aan de bezoekers van de open dag. Willen
we de energie die we er dan in gaan steken
zichtbaar en overzichtelijk houden, dan moe-
ten we ook wat gedisciplineerder gaan wer-
ken. Doelstellingen moeten in deelprojectjes
omschreven worden en ook door de OC opge-
volgd worden waar het een planning betreft.
Als we onze energie teveel versnipperen over
deelprojectjes ligt alles feitelijk zo goed als
stil en gebeurt er her en der van alles, maar
wordt er geen resultaat zichtbaar en juist
dat resultaat motiveert eenieder om de
schouders te zetten onder een volgend pro-
ject.

Is dit een kritische noot? Wellicht. Ik zie het
liever als een poging om eenieder de ogen te
openen en aan te geven waar ik denk te zien
dat het mis gaat. Een poging om de discussie
te starten en te zien hoe we als vereniging
met volle kracht een sprintje kunnen trekken
in het eerste jaar van de volgende veer-
tig.....want De Wissel is de moeite waard om
energie in te steken. Want ja, in Best reden
treinen en gebruikten ze al moderne tech-
nieken, zoals 3D print, Lasersnijden en 3D
freeswerk, maar waar wij trots op mogen zijn
is de kwaliteit van onze detaillering....onze
kracht, maar ook onze zwakte, zoals dat zo
vaak samen gaat. Nogmaals, laten we er samen
de schouders onder zetten, maar er ook voor
zorgen dat er een tastbaar resultaat komt,
dat we ons zelf kunnen motiveren. Op naar de
volgende Veertig!!
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Vakantieverhaal 2017
Door Mark Scholten

Fietsen over voormalige spoorlijnAnnecy-
Ugine, Frankrijk
Dit jaar was onze vakantie gepland in Sévrier
aan het Meer van Annecy (Frankrijk, Haute
Savois). Het is een risico in dat prachtige
gebied een vakantie te plannen, want het is
niet voor niets zo mooi en groen: het weer kan
er erg wisselvallig zijn, lees: regenachtig.

Maar goed, als dat zo is, is de caravan snel
weer ingepakt en de fietsen er op gehangen
en gaan we wat zuidelijker, dat was het idee.

Voorbij Saint-Jorrioz de treintunnel met fietspad
richting Bredannaz.

Jaren geleden waren we daar al eerder ge-
weest en we droegen kennis van de aanwezig-
heid van een fietspad op een voormalige
spoorbaan. Onze gedachten gingen daar weer
naar uit, want inmiddels was het pad uitge-
bouwd en was de route tussen Annecy en Al-
bertville compleet gelegd: 40 kilometer.
Daarin nauwelijks grote hoogteverschillen.
Vanaf onze camping was het 7 kilometer fiet-
sen naar Annecy, dus konden wij files mooi
mijden! En die waren er altijd!

En aldus gingen wij op een dag op pad, richting
Albertville. De andere richting, dus Annecy,
hadden wij al gefietst, maar nu gingen wij dus
de andere kant op langs het meer van Annecy.
Het fietspad is ruim bemeten, goed geasfal-

teerd en de kruisingen, al dan niet met voor-
rang op het overige verkeer, goed aangege-
ven. Het fietspad is op de enkelbaans railbaan
gelegd.

Het viel op dat er geen gemotoriseerde
tweewielers reden, e-bikes niet meegerekend
(en dat waren er heel erg veel). Verder heel
veel wielrenners waarmee het snelheidsver-
schil soms erg groot was en het rustig fietsen
onrustig maakte.

We reden richting Saint-Jorioz alwaar een
heuse spoortunnel gepasseerd moest worden.
Deze is niet verlicht maar zodanig kort, dat
je niet in het aardedonker hoefde te rijden.
In de tunnel een lichte boog naar rechts, ge-
zien onze rijrichting om via Doussard weer bij
het meer uit te komen. Intussen een redelijke
maar goed te berijden klim naar boven, rich-
ting station Bredannaz. Aldaar aangekomen
troffen wij het stationnetje aan: goed onder-
houden en fraai van aanzien met daarin voor
de fietsers keurige toiletten en eventueel
water. Voor het gebouw, op een stuk gelegde
rails, een kleine stoomlocomotief als herden-
kingsmonument.

Bij de loc twee rolhekken en een waterkolom.
Of deze afkomstig zijn van de door ons bere-
den spoorlijn, doet mij alleen maar gissen...

De 'Vuurloze' uit de munitiefabriek La Ville d-
Ambérieux als monument in Bredannaz.
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Natuurlijk moest de loc nader bekeken wor-
den. Deze was gebouwd in 1911. Zo kijkend
kon zelfs ik snel vaststellen dat het een ‘vuur-
loze’ loc was. Vreemd, want ik denk niet dat
een op volle stoom gebrachte loc van dit type
40 kilometer kan halen. Deze loc kon volgens
mij niet op de door ons bereden spoorlijn
hebben gereden! Dus verder zoeken. Ik zag
dat de loc in 2012 was geplaatst door
l’Association Les Amis de Bredanne. Na zoe-
ken op internet bleek dat de loc was  gekocht
van een munitiefabriek in het depot van La
Ville, enkele kilometers verwijderd van Ugine,
een fabrieksstad verderop. Logisch dat de
loc, die daar werd gebruikt, van het vuurloze
type was!

Na wat rust en een mooi uitzicht op het meer
van Annecy verder getrapt om uit te komen in
Faverges. Daar besloten wij te keren omdat
het weer wel heel erg mooi werd maar ook
heel erg warm om te fietsen!

Voormalige station Bredannaz.

Met deze keus haalden wij het fabrieksstadje
Ugine niet. Langs de weg lag het station van
deze stad met daar nog goederenvervoer per
rail dat aansloot op de staalindustrie richting
Albertville. Het fietspad ging zijn eigen weg,
maar dat hebben wij dus niet bereden.

Als doekje voor het bloeden hebben wij later
het station bezocht dat was gesloten voor
het personenvervoer en was ingericht voor de
Toeristeninformatie. Net toen wij passeerden
zagen wij een goederentrein rangeren en de-
len van deze trein zag ik verder op staan.

De spoorlijn is op 1901 in gebruik genomen, in
1938 gesloten voor het reizigersvervoer en in
1953 beperkt tot goederenvervoer tussen
Albertville en Ugine.

Het is aan de westzijde van het meer van
Annecy zeer goed fietsen. Aan de oostzijde
liggen enkele haarspeldbochten met flinke
klim. Daar moet je deels nog samen met het
gemotoriseerde verkeer de rijbaan delen
maar ook daar was men dit jaar druk doende
een goed fietspad aan te leggen. Een rondje
fietsen is aan de oostzijde een prestatie te
noemen!
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Vakantie 2017 - Cuba
Door Jens Cremers

Cuba, een land in Zuid-Amerika, waar je onge-
veer 50 jaar terug in de tijd gaat. Waar men-
sen met paard en wagen of een oud fietsje op
de snelweg rijden. Voor de rijkere Cubanen
zijn er de mooie oldtimers. En als die auto
stukken heeft, wordt deze met van alles ge-
maakt zodat hij weer kan rijden. En ja soms
staan ze een dag langs de weg. Geduld hebben
ze daar in overvloed. Wij bellen de ANWB!
Dit kennen ze in Cuba niet, net als de APK
Keuring voor de auto, vrachtwagen of bus. Er
kwam vaak pikzwarte rook uit de uitlaat!
Ik ben 12 dagen op Cuba geweest en ik heb
mijn ogen uitgekeken. Ik dacht continu; ‘dat
mensen hier zo nog kunnen leven!’. Het leven
daar is heel anders, iedereen weet dat het
een communistisch land is. Een aantal voor-
beelden:
 Bij het eerste hotel in Havana stonden

twee mensen heel de dag de deur open en
dicht te doen voor de gasten (wij maken
een elektrische deur, en zo wordt er weer
op personeel bespaard).

 In een restaurant waar 3 tafels bezet wa-
ren, stonden 3 mensen in een heel klein
keukentje het eten te maken (hier zou dat
1 werknemer ook kunnen, bij geen drukte).

 Bij kruisingen en rotondes op drukkere
punten in het verkeer stonden hokjes met
een agent er in en die zat daar heel de dag
maar te gapen, kijken, slapen... hard werken
kennen ze daar niet☺.

Er is ook een heel groot verschil tussen arm
en rijk. Op sommige plekken was het oud, vies
en verloederd. En in een andere delen in de
stad was het weer heel mooi opgeknapt met
kleurrijke verf. We zijn naar een tabaksplan-
tage geweest in Pinar del Rio en hebben echte
Cubaanse sigaren gerookt. We hebben over
hobbelige weggetjes door kleine dorpjes ge-
reden. De TomTom werkte niet altijd even
goed maar gelukkig waren de Cubanen heel
behulpzaam (soms tegen een kleine vergoe-
ding…). In Cuba verdienen mensen ongeveer
€20 per maand, dus als we ze wat fooi gaven
waren ze helemaal happy! Mooi om te zien dat
mensen als ze wat krijgen wat voor ons gevoel
niet zo veel is, je zo dankbaar zijn!

De laatste paar dagen zaten we in een all in-
clusive hotel in Varadero. Heel de dag onbe-
perkt ijs, drinken, cocktails, eten en nog veel
meer.
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Aan het zwembad was een bar en bij de mooie
helder blauwe zee kon je lekker liggen op een
strand-bed onder een parasolletje. De Neder-
landse zee is altijd best wel koud. De Cubaan-
se zee was lekker warm want het was daar
ongeveer 35 graden.

In Trinidad hebben we 1 nachtje bij mensen
thuis geslapen. Dit was een mooie stad, met
mooie straatjes en nette gebouwen. Naast de
kerk was een plein, daar was iedere avond
muziek of dans. Toen wij er waren was er
dans op z’n Cubaans, met vrolijke muziek.

Wat ook wel apart was om te zien was dat er
ergers een man een brief zat te typen op een
echte oude typmachine van vroeger, de ma-
chine zag er nog best goed uit. Ergers in een
dorp zat ook een man op een fiets z’n beitels
te slijpen. Zet je fiets op een bok, op de
stang een slijpsteen, ketting naar de trappers
en slijpen maar ☺. Ik zeg tegen die kerel
koop toch een slijpmachine bij de KARWEI. ☺

De gezellige Cubanen vroegen ‘Where are you
from?’. Als wij zeiden ‘Holland’ dan was het
meteen ‘Amsterdam, wiet, drugs’. En sommige
hadden vrienden in Nederland wonen. Een
ober van een hotel was laatst nog in Rotter-
dam en had foto’s van de bekende Erasmus
brug. Wat ik altijd wel leuk vind is dat zo’n
klein landje als Nederland toch nog zo bekend
is!

In Cuba spreken ze Spaans. Als je ze wil be-
danken zeg je ‘gracias’. Ik had soms moeite
om het goed uit te spreken maar ik had een
goed trucje. Ik zei gewoon heel snel ‘gratis
jas’! ☺
Al met al was het een hele mooie vakantie en
we hebben veel gezien en beleefd!
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Fietsen op de “Halve Zolenlijn”
Door Mark Scholten

In juni 2011 verscheen in De Wisseltong van
de hand van ons lid Lambert van de Venne (†)
een artikel over de zogenaamde Halve Zolen-
lijn, de spoorlijn van ’s-Hertogenbosch naar
Lage Zwaluwe. Hij bescheen met name de in
de lijn opgenomen kunstwerken, waaronder de
vele bruggen. In april 2014 zond ik voor ons
lijfblad ook een artikel over deze spoorlijn in,
met name hoe de toestand daarvan op dat
moment verkeerde.
Kort na onze vakantie in Frankrijk, waar we op
de voormalige spoorlijn van Annecy naar Al-
bertville  hebben gefietst, besloten we vanaf
Drunen naar Raamsdonk te fietsen over de
voormalige spoorlijn tussen ’s-Hertogenbosch
en lage Zwaluwe.
Het heeft toch wel iets, op een afgebroken
stuk traject van een spoorlijn te fietsen. De-
ze spoorlijn, deels nog in gebruik tussen Oos-
terhout en Lage Zwaluwe, staat beter bekend
als “Halve Zolenlijn”.
We gebruikten de zogenaamde fietsenknoop-
punten om de route uit te stippelen. Het
bleek een zeer mooie route. Hoewel de spoor-
lijn nogal recht loopt, verandert het land-
schap om je heen voortdurend en zorgt voor
de nodige afwisseling. Echt veel is er van de
spoorlijn en/of toebehoren niet over maar als
fietspad rijdt het
pad voortreffelijk!
Op mijn hobbykamer
thuis was ik toevallig
net doende geweest
te werken aan mijn
archief over de NS
en had ik net de op-
zet gemaakt voor
een afzonderlijke
map over de Halve
Zolenlijn. De Rail-
hobby 377 en Op De
rails 1999-9 hadden
al uitgebreid gepu-

bliceerd en ook was er kort tevoren een boek
over de lijn verschenen. En met die informa-
tie in mijn achterhoofd, vertelde ik Liesbeth
al fietsend over alle wetenswaardigheden van
deze lijn.
Of het zo moest zijn, verscheen in Railmag-
zine345 een artikel over de Halve Zolenlijn:
“Lage Zwaluwe-’s-Hertogenbosch, de Halvezo-
lenlijn in model” van de hand van Paul Henken
en Len de Vries. Het begin van dit artikel
beschreef summier deze spoorlijn. Als klap op
de vuurpijl, verscheen in het Brabants Dag-
blad van 11 juli 2017 ook weer een artikel over
deze spoorlijn, met name de wandelmogelijk-
heid langs (en over!) de spoorlijn. Tenminste,
ik dacht dat het de klap op de vuurpijl was,
maar op 18 juli verscheen er weer een artikel
in het Brabants Dagblad maar dit keer over
het gedeelte van de lijn tussen Raamsdonk en
Waalwijk. Beide artikelen geschreven en be-
wandeld door Dieter van den Bergh.
Ik mag de fietsers onder de leden deze
fietsroute van harte aanbevelen! Mocht je de
mij beschikbare informatie van tevoren even
doornamen: ik leen ze graag even aan je uit.
Via onze site kun je ook de eerdergenoemde
artikelen in De Wisseltong hieromtrent raad-
plegen. Je bent dan meer dan genoeg gedocu-
menteerd! Dat is ook een groot voordeel van
de huidige digitale wereld! Veel plezier (met
lezen, fietsen of wandelen!)

Voormalige station van Capelle-Vrijhoeve. Foto R. Ankersmit, bron Railmagazine 345
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Daar zeg je me zo wat!
Door Willie de Kort

Wat zeg je? Of wij nog iets gedaan hebben
de laatste tijd?

Even terug in de tijd: Het 8e lustrum is in
aantocht en in de Jaarlijkse Algemene Leden
Vergadering van 2015 wordt de eerste keer
gevraagd wie dit wil gaan organiseren. De
reacties waren niet erg enthousiast, dus be-
sloot ik me in de eerste bestuursvergadering
erna maar op te geven om dit in ieder geval te
gaan trekken. Ik had intussen ook al een idee
voor een doel, al moest dit natuurlijk eerst
onderzocht worden.
In de navolgende maanden heb ik gezocht
naar iemand die me daarbij zou kunnen helpen.
Na een paar keer vragen en als reactie daarop
het antwoord 'dat kan ik niet' heeft hij uit-
eindelijk toch toegezegd. Ashwin was de
tweede man die het organiseren van het 8e
lustrum mede op zijn schouders nam. We kon-
den aan dit grote avontuur gaan beginnen.
Over een datum hadden we het nog niet, zo in
dat prille begin. Al hadden we al wel afge-
sproken dat het in het najaar zou gaan gebeu-
ren. Nee, eerst moesten we maar eens op
zoek naar een gastheer/vrouw, die ons iets
konden bieden. Het idee dat ik had, hebben
we bezocht en het zag er daar allemaal wel
goed uit. De correspondentie echter liep re-
gelmatig behoorlijk stroef.
De vereniging die we op het oog hadden,
heeft wel iets te bieden op het spoorse ge-
bied. Ook de winkelgelegenheid in de buurt
was voldoende om er leuk en gezellig te ver-
toeven. We hebben het hier over een model-
spoorvereniging, een stoomtrein hadden we
met het vorige lustrum immers al gezien.
Inmiddels hadden we het team uitgebreid
met Frank, zodat we volle kracht vooruit kon-
den.
Als jullie goed op de uitnodiging om in te
schrijven hadden gekeken -en wie heeft dat
niet- werd daar al een beetje verraden waar

we naar toe zouden gaan. Op de achtergrond
staat daar immers het bekende seinhuis van
Roosendaal. Op verhuis-seinhuis-Roosendaal is
een leuke presentatie hoe dit seinhuis is ver-
plaatst.
De vereniging waar we te gast zouden zijn
was 'MSV Post-B' in Roosendaal, gehuisvest in
klooster Mariadal. Ze hebben 3 banen, die ze
ons zouden laten zien. Een grote HO baan, een
spoor-N baan en een baan die het emplace-
ment van Roosendaal in de jaren 30 van de
vorige eeuw gaat weergeven. Gaat, want aan
dat project van bijna 25 meter lengte wordt
nog hard gewerkt.
Een datum hadden we inmiddels vastgelegd en
vergaande afspraken gemaakt.
Bij één van de eerste bezoeken aan de ver-
eniging werd op een gegeven moment ge-
vraagd hoe we naar Roosendaal zouden gaan.
In eerste instantie denk je daarbij natuurlijk
aan een bus. Maar op dat moment kwam het
idee naar boven om met de trein van Oss naar
Roosendaal te reizen. Het is immers een
rechtstreekse verbinding, die vanuit Oss goed
is te bereiken. Op het station van Roosendaal
was volgens de voorzitter van MSV Post-B
voldoende plek om de trein af te rangeren.
Met dat gegeven zijn we op zoek gegaan naar
de mogelijkheden daarvoor. En hebben we
contact gezocht met het onder andere het
Spoorwegmuseum, want daar staat immers de
Kameel.
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Helaas, deze was niet beschikbaar, omdat
deze alleen voor VIP gasten van NS gebruikt
zou worden. Navraag bij de beheerders van
Mat'24 leerde dat die niet gegarandeerd
inzetbaar zou zijn.

De hondekop was in groot onderhoud en een
diesel 2 stond voortaan in een museum. Bij
iedere instantie werden we wel geïnformeerd
over de kosten voor ons idee. De museumver-
enigingen vertelden dat de kosten voor het
rijden wel meevielen, maar het geld dat zij
moesten afdragen om over het spoor te mo-
gen rijden, maakte dat het idee een erg kost-
baar avontuur zou gaan worden. We wilden dit
idee niet meteen in de doofpot stoppen, maar
we realiseerden ons wel dat de kosten de pan
uit zouden reizen als er geen sponsor tegen-
over zou staan. Achteraf zijn we blij dat we
met de ideeën voor de reis per trein niet
doorgegaan zijn. Want stel je voor dat er in
dat weekend op het spoor gewerkt zou wor-
den, of dat er een storing in de treindienst
zou optreden. Dan zouden we of nooit in Roo-
sendaal aan kunnen komen of, erger, niet op
tijd terug in Oss voor het eten.
Het feest wilden we afsluiten met een geza-
menlijk eten, een echte feestavond zagen we
niet zo zitten. De groep wordt immers iedere
keer wat grijzer en minder elastisch, een
breakdance zoals in 2002 zit er niet meer in.
We hadden voor de maaltijd de keuze uit een
eten in het zelfde gebouw als de vereniging in

Roosendaal of een eetgelegenheid in Oss.
Aangezien er beslist mensen bij zouden zijn
die alleen maar aan één deel van het feest
wilden/konden meedoen hebben we gekozen
voor een etentje in Oss. De maaltijd die ons
in Roosendaal werd aangeboden was voor ons
overigens van veel te culinair niveau, je zou er
niet eens van hebben durven eten. En daarbij
kwam dat de maaltijd een grote aanslag op
ons budget zou doen.

Op zoek naar mogelijkheden in Oss komen we
uiteindelijk terecht bij Onsz restaurant. De
aanbieding is goed en ze willen ook nog wat
extra's doen voor de vereniging.
De placemats die we onder onze borden zou-
den krijgen konden worden voorzien van een
eigen onderwerp.
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Wij kozen natuurlijk voor het embleem en een
foto van het doel van de busreis, het station
van Best.

Een paar weken voor de grote dag, we schrij-
ven begin september, nemen we contact op
met de vereniging in Roosendaal. We wilden
een generale repetitie uitvoeren voor de dag.
Of het mogelijk was dat er ook iemand op de
vereniging aanwezig was, want dan konden we
ook een goede inschatting maken voor de tijd
die nodig was om vanuit de vereniging naar
het centrum te lopen. En om te kijken waar de
bus geparkeerd zou kunnen worden en voor
goede uit- en opstap plaatsen. Nou, die dag
zou de voorzitter er zijn, maar in het bericht
meldde hij ook dat er een foutje in de agenda
was gemaakt. Op 7 oktober is de beurs in
Houten en oh ja ook een samenkomst van een
aantal verenigingen uit West-Brabant. Al met
al hadden ze niet genoeg mensen om ons goed
te ontvangen.
Nou, dat bericht sloeg in als een bom. We
zagen de bui al hangen, hoe moet dat nu.

De eerste actie die we toen opgezet hebben
is google aan het werk zetten. De zoektocht
naar een vereniging, we wilden namelijk niet
van thema veranderen, bracht ons op het
spoor naar Eindhoven. Meteen hebben we
contact gezocht en onze uitdaging uitgelegd,
hun reactie was meteen dat zij ons wilde hel-
pen om de dag te redden.

De volgende avond ben ik naar de vereniging
gegaan om het een en ander te bespreken.
Frank kon niet i.v.m. vakantie en Ashwin was
met de kleine aan het spelen. Aangekomen
bleek dat ze wel wat voor de vereniging had-
den te bieden: Een flinke modelbaan in aan-
bouw, een opdracht die ze hebben vanuit het
museum op het terrein. De vereniging heeft
naast deze baanruimte een flinke clubruimte,
alwaar al de machines staan. Echt ruimte voor
samen eens te gaan zitten keuvelen hebben ze
niet, ze zijn als vereniging behoorlijk actief.
Een van de machines is een lasersnijmachine,
waarmee een groot deel van de gebouwen op
de grote baan gemaakt wordt.

De machine wordt ook gebruikt om de gebou-
wen op de modules van leden te maken. Zo zijn
ze bezig om het station van Eindhoven na te
bouwen. (Waar ken ik dat idee toch van?)
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Na deze eerste avond hebben we met elkaar
overlegd wat we zouden gaan doen met het
lustrumfeest, Roosendaal of Best. En zoals
jullie weten is het dus Best geworden, volgens
ons geen verkeerde keuze.
Een week later zijn we voor een tweede be-
zoek geweest, nu was Ashwin wel van de par-
tij. Ook hij was er vrijwel meteen van over-
tuigd dat we bij deze vereniging ons jubileum
wel konden vieren.

Ondertussen had Ashwin contact gezocht met
Vivaldi en die hadden een goed aanbod om
samen met de mensen die ’s avonds pas aan
konden schuiven een goede maaltijd te serve-
ren. We zouden gaan genieten van een Tapasz
maaltijd, waarbij met iedere ronde alle deel-
nemers 2 gerechten aan konden kruisen. Vol-
gens ons heeft zich eenieder dit alles wel
laten bevallen.

Nog voor de maaltijd begon, nam Jan, de
voorzitter, het woord. Wat hij die avond al-
lemaal vertelde, hebben jullie in deze TONG
al kunnen lezen. Wij hadden voor deze toe-
spraak en de uitreiking van de presentjes aan
de jubilarissen deze tijd gereserveerd. 4
leden zijn die avond in het zonnetje gezet, 4
leden die al (bijna) net zolang lid zijn van de
vereniging als dat zij bestaat. Zij kregen uit
handen van de voorzitter een Dwergsein naast
een stukje spoorlijn en een mooie spoorboom.
De tekst op het presentje spreekt boekdelen.
Voor alle deelnemers was er een klein locomo-
tiefje, gelaserd uit een dun plaatje MDF.
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De Osse Vuurloze
Door Mark Scholten

De Osse vuurloze locomotief verhuisd naar de
‘S.T.A.R.’ te Stadskanaal.

In mijn boek “Sporen rond De Reuver, de ge-
schiedenis van het openbaar vervoer in en
rond Oss” uitgave 1997, heb ik verhaald over
de vroegere spoorlijn naar de Jurgens Marga-
rinefabrieken in het centrum van Oss. Eerst
lopend door het huidige centrum van Oss en
later over het terrein van “De Lievekamp”.
Over deze lijnen, maar met name over die
door het centrum, werd een zogenaamde
‘vuurloze’ locomotief ingezet. Voor verdere
gegevens van deze locomotief mag ik verwij-
zen naar het genoemde boek.
Tijdens het 30-jarig jubileum van onze ver-
eniging, waren wij te gast bij de Stoom Stich-
ting Nederland in Rotterdam. Daar stond ook
deze locomotief te pronken, net in de afron-
dingsfase van een grote revisie.

De Vuurloze in de werkplaats van de SSN te Rot-
terdam tijdens 30 jaar De Wissel 2007.

Na een enkele inzet, werd het wat stil rond
deze loc. De inzet was niet altijd praktisch en
vaak alleen maar mogelijk buiten de deur bij
andere spoorwegmusea.

Gelukkig vond de loc recentelijk een nieuw
tehuis: bij de S.T.A.R. in Stadskanaal. De
verwachting is dat de loc daar beter tot zijn
recht komt. Via onderstaande link kan de ver-

huizing en de inlijving
binnen de collectie van
“S.T.A.R.” worden be-
wonderd!

http://www.stadskanaalrail.nl
/2017/08/03/vuurloze-
stoomlocomotief-heeft-

nieuw-thuis-in-stadskanaal/
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Amerika
Door Gert van Dam

In de maanden juni en juli ben ik op vakantie
geweest in Amerika, een droomreis! We zijn
in 10 staten en Nationale parken geweest. Ik
had gehoopt iets van treinen te zien maar dat
was niet zeker omdat wij in een groepsreis
zaten en dan wordt bijna alles voor je ver-
zorgd. Maar ik had geluk. De 2e dag waren we
in en bij de Grand Canyon en het woord Grand
is eigenlijk nog te klein voor wat je daar ziet
het is heel erg moeilijk om dit te beschrijven
van wat je daar ziet superlatieven kom je
tekort een meer dan overweldigende natuur
die zeer veel indrukken achterlaat en dit
hadden we niet alleen met de Grand Canyon,
ook met oa Yellowstone Park, Monument Val-
ley en Brice Canyon was dit het geval. We
hadden ons voorgenomen een helikopter
vlucht te doen van 45 minuten en dat hebben
we ook gedaan op het eind van de middag. We
waren rond het middag uur in en bij de Grand
Canyon en ik ontdekte al vrij snel dat er een
spoorweg aanwezig is. Ik heb verschillende
foto’s gemaakt van de treinen die daar aan-
wezig zijn hoe of wat weet ik niet want mijn
kennis van de Amerikaanse spoorwegen is
vrijwel nihil en ik laat dan ook de foto’s voor
zich spreken. Toen ik de foto’s nam was er
een meer dan aangename temperatuur nl iets
van 38 graden C…….Met deze treinen kun je
langs de Grand Canyon heen als toerist.

De rondreis zou in totaal 21 dagen duren en
regelmatig zag ik vanuit de bus diverse trei-
nen rijden bij o.a. Denver wat een groot ran-
geerterrein heeft, in die buurt rijdt een his-
torische stoomtrein in de Rocky Mountains en
erg veel zouttreinen in de buurt van de Death
Valley. De treinen die ik gezien heb zijn zeer
lang gemiddeld 2km en de containers dubbel-
deks een imposant gezicht
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Geprobeerd vanuit de bus deze treinen te
fotograferen maar dat is geen doen zeker
omdat er een donkere folie voor tegen de zon
op de ramen van de bus zaten. Ik heb wel
foto’s maar kwalitatief is het minder maar die
wil ik jullie niet onthouden.

Soms lukte het wel om een ”goede” foto te
maken als de bus stilstond of bijna en dat gaf
mij weer de gelegenheid om een foto van een
overweg te maken.

Tijdens onze rondreis heb ik diverse lange
treinen gezien die allemaal op een enkelbaans
traject rijden en waar moeilijk een begin of
eind aan te ontdekken is. Op weg naar Yellow-
stone Park vanuit Denver kwamen we in
Douglas Wyoming in het Douglas Railroad In-
terpretive Center uit. Daar staat een stoom
locomotief die in mijn ogen tot de big boys
behoort nl de CB&Q 5633.

CB&Q staat voor Chicago, Burlington&Quincy
dit zijn de fabrikanten van deze lok in een
serie van 28 stuks, deze lok is gemaakt in
1940 en in 1962 in Douglas buiten dienst ge-
zet. Deze lok haalde een snelheid van 100
Mile per uur heeft meer dan 1 miljoen Miles
afgelegd en kwam in dienst om of een passa-
gierstrein of om een snelle goederendienst te
doen. Deze lok zal nooit meer rijden want de
restauratie loopt in de miljoenen om over de
exploitatie nog maar niet te spreken. De rij-
tuigen die hij vervoerde daar staan er een
paar van op dit museum terrein
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Op onze reis kwamen we ook in San Francisco
terecht waar we aan de haven een prettige
tijd hadden en desondanks dat ik niks met
trams van doen heb volgens iemand (maar die
laat ik in die waan) heb ik er een paar kunnen
fotograferen die daar reden en sommige de-
den me erg denken aan de PC´s die in Den
Haag hebben gereden. Er werd met hoge
snelheid gereden en als passagier zal je er
maar inzitten
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Bosrand 2.0
Door Jan Berkensteijn

Zoals jullie weten moest de bosrand van het
berggedeelte tijdelijk worden gerooid om de
ledverlichting er achter aan te brengen. Werk
in uitvoering, zeg maar. Dus werd het noodza-
kelijk om na afronding van die werkzaamhe-
den de bosrand weer aan te brengen en wat
let ons dan om meteen voor een verdere ver-
fijning te gaan? In het magazijn vond ik een
paar dozen met meerschuim en die zijn met-
een in gebruik genomen. Ingespoten met
spuitlijm ter versteviging, zwart gespoten en
voorzien van Noch foliage. De andere, oor-
spronkelijke bomen zijn deels wat dichter bij
elkaar gezet, de nieuwe bomen en struiken
aan de rand, waardoor meer licht/donker
werking ontstaat, de bosrand meer gesloten
is en daar waar een opening of wat minder
dichte begroening is, het effect van de diep-
tewerking wordt vergroot.

Kortom, bosrand 2.0.
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Impressie bij EMV
Door Willie de Kort
Foto’s door Gert van Dam

De Eindhovense Modelbouw Vereniging heeft
haar domicilie in een voormalig MOB-complex
van defensie. In dit complex hebben ze de
beschikking over een shelter, waarvan één
deel voor de vereniging is en één deel voor
een modelbaan voor het museum. Deze baan
wordt door de vereniging gebouwd en onder-
houden. De baan, die ze aan het bouwen zijn,
verbeeld een treinreis vanuit zuid Limburg
naar noord Limburg om vervolgens via Veghel
en Best in Eindhoven uit te gaan komen.

In de buurt van Boxtel stond vroeger een
gasopslag.

Naast de werkzaamheden aan de museumbaan
wordt er ook gewerkt aan modules voor de
club en/of leden. Zo was er in de clubruimte
een deel van het station van Eindhoven te
zien.
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De Forth Bridge
Door Louis Holleman

DE Forth Bridge kan ik wel zeggen, want in-
middels zijn er drie. Een vierde wordt ge-
pland.

Leuk om 'm op HO-schaal na te bouwen; dan
heb je wel minstens 29m ruimte nodig alleen
al voor de brug. Er onder zou je dan een heel
emplacement kunnen bouwen om iets van
treintjes te laten rijden maar dan moet je
dat doen in de trant van ons NS station, waar
het rondloop- en treinwisselgebeuren achter
en uit het beeld geschiedt.

Maar wel een leuk project denk ik, vooral al je
van hout (lucifers en satéprikkers) gebruik
zou gaan maken. Misschien een idee voor als
we ooit nog eens moeten verhuizen?

Waar heeft ie het over, denk je misschien.
Nou, over De Forth Railway Bridge, opgele-
verd in 1890 als eerste z.g. cantilever brug
gebouwd, gebruikmakend van (toen) een nieu-
we toepassing, zg. mild steel. Tijdens de
bouw, die al in 1879 begon stortte een ander
ontwerp van de ontwerper tijdens een storm
in (de Tay Bridge) en de bouw van deze brug
werd tijdelijk stilgelegd. Met een totale leng-
te van ruim 2,5 km nog altijd een van de lang-
ste bruggen in dit type ter wereld. En sinds
2015 prijkend op de Unesco lijst van werel-
derfgoed. De ontwerper, ene Thomas Bouch
die werkte voor de North British Railway en
de Edinburgh and Glasgow Railway, moest iets
verzinnen om de pijlers goed te kunnen plaat-
sen, want proefboringen ter plekke hadden
geen rotsbodem kunnen vinden in de ziltige
Forth-monding. Uiteindelijk heeft hij van
afzinkbare caissons gebruik gemaakt en des-
ondanks heeft zijn brug het toch maar even
meer dan 125 jaar uitgehouden.

De tweede brug (voor wegverkeer) werd pas
in 1964 geopend; tot dan toe kon het wegver-

keer prima van de bestaande veerdiensten
gebruik maken.

Inmiddels is er de derde brug geopend in
september 2017, want het wegverkeer groeit
zo snel dat het door de oude brug niet meer
te behappen was.

Plannen zijn er voor een tweede spoorbrug
parallel aan de oude spoorbrug, maar wel van
een ander ontwerp. Ja, zelfs in 'Ye Good 'Ole
Scotland groeit het treinverkeer nog steeds
en dat komt niet door groeiende aantallen
Duitse toeristen, want die kunnen Firth of
Forth niet fatsoenlijk uit hun strot krijgen.

Bijgaand maar een paar plaatjes, uiteraard
geplukt van Internet, want die richting ben ik
zelf nooit op geweest, in elk geval niet Edin-
burgh. Wel Schotland en zodoende weet ik
dat ze daar ook nog iets anders dan whisky
kunnen maken.

Grappig nog te vermelden dat ergens ooit
werd gezegd “Het ontwerp moet zo zijn dat
op een sombere dag de brug nauwelijks te
zien is en op een andere dag misschien wel
helemaal niet meer. Het mag niet te beeldbe-
palend in het landschap zijn”. Waarvan akte.

Nog wat cijfers: gebruikt staal bijna 55.000
ton, het spoor ligt 45m boven het water, een
schilderbeurt kost bijna 32.000 liter verf.

De brug op een mooie dag © Wikipedia
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Forth Bridges: de drie bruggen, rechts de zuidelijke
oever © SWD media

Red:
De brug is toch op schaal is nagebouwd, en
dat is met een video vastgelegd:
https://www.youtube.com/watch?v=ys_C2RPribc

Fourth Forth Bridge: plan voor de vierde brug
rechts

Forth Bridge (1890): ontwerpen, onder het definitieve ontwerp


