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Mededelingen
De donkere dagen voor Kerst zijn weer bijna uitgeteld als ik
dit laatste stukje in de laatste TONG van 2017 zit te tikken.
Een bijzonder jaar waarop we terug kunnen kijken, met bijvoorbeeld de succesvolle Open Dag maar ook het feit dat we
al 40 jaar een vereniging zijn. Veertig jaar modelbouwvereniging De WISSEL, wie had dat ooit kunnen bedenken toen
ze daar aan de keukentafel zaten om de ideeën te bespreken
om een vereniging op te richten.
De ziekenboeg binnen de club wil nog niet echt opgeheven
worden, er worden steeds nieuwe patiënten aangemeld. Zo is
Jan van Berkensteijn, onze voorzitter, een poosje uit de
running geweest. Het gaat gelukkig al weer een heel stuk
beter met hem. Met Jan Nooijen gaat het daarentegen (nog)
helemaal niet goed, hij is in het ziekenhuis opgenomen. Herstel wordt weliswaar verwacht, maar het zal een kwestie van
maanden worden. Mark Scholten is voor een kleine ingreep
een dagje naar het ziekenhuis geweest.
Op de grens naar het nieuwe jaar is er een adverteerder
teruggekeerd. Het is onder een nieuwe bedrijfsnaam dat de
dealer in Oss voor Peugeot/Citroën weer wil adverteren in
ons mooie clubblad. Ze zijn natuurlijk van harte welkom.
Namens de redactie wil ik jullie een bijzonder gezellig en
vreugdevolle Kerst wensen en een gezonde sprong naar 2018.
Dat er meer treinen gaan rijden in het nieuwe jaar, want
daar doen we het allemaal om.
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Van de bestuurstafel

Door Sjaak Verstegen
Uw secretaris

Hallo, een ieder die de tijd neemt om ook dit artikel weer te lezen.
Zoals altijd, tenminste die keren dat ik dit artikel geschreven heb, ook nu weer op het laatste moment
nog snel even een artikel schrijven voor de Tong. De redactie krijgt telkens weer de zenuwen van mij en
beginnen dan ook vroegtijdig te appen - mailen en ja wel ook nog te bellen en, alsof dat nog niet genoeg
is, vallen ze me lastig tijdens de wekelijkse club avond. Jazeker, het is Me#too.
Terug kijkend naar het afgelopen jaar is er toch heel wat veranderd. Een bijna compleet nieuw bestuur
met een secretaris die in het eerste artikel wat hij schreef het ABN ( voor de duidelijkheid het is niet
Anders Bedenkelijk Napraten, maar Algemeen Beschaafd Nederlands ) niet geheel machtig was en wat
voor een enkele leden gekneusde ogen zo niet gefronste voorhoofden op leverde. Het zou een prachtige
kolom kunnen worden in een weekblad rondom Oss maar voor deze vereniging was het toch iets of wat te
zware kost, de reacties waren niet van lucht, maar werden in een volgend artikel wel gehonoreerd ( zo
die had ik ook nog op de plank liggen ).
WE gaan aanstonds ( zonder woord correctie in één keer goed ), ook wel binnenkort genoemd, de feestdagen in. De kaarten vallen, voor zover ze nog per antieke post worden verstuurd, weer bij een ieder
door de deur naar binnen of komen digitaal per App of mail binnen in ieders huiskamer of waar dan ook.
Ook onze vereniging gaat mee met het digitale verkeer en steeds meer zaken worden op digi-wijze afgehandeld. Een kaartje voor de feestdagen een uitnodiging voor de nieuwjaarsborrel en OElala, de treinen
gaan ook digitaal aan de gang. Er wordt stevig doorgepakt op de club baan en dat is ook te zien ook. Ik
houd mijn hard vast voor wat het publiek volgend jaar met de Open Dag te zien gaat krijgen, één ding is
zeker het worden veel rijdende treinen. Het motto wat is gelanceerd;

Treinen zijn er om te rijden
word stevig omarmd en alles wordt er aangedaan om het waar te maken. Aan de NS zijde gaat men flink
te keer om het traject gelegd te krijgen en zie, DB blijft niet achter want ze willen niet achter blijven
op NS. de plannen worden door OC reeds uitgewerkt en in druk overleg met de uitvoerders ook uitgelegd
om een beeld te vormen hoe een en ander gemaakt dient te worden, maar daar zal onze OC ongetwijfeld
nog berichtgeving van doen.
Ik blijf maar beter bij mijn eigen tafeltje, de bestuurstafel.
Wat valt er te melden. De verslagen van de vergaderingen nog maar eens nagekeken ( digitaal ) en natuurlijk zat daar ook onze HJLV bij. Voor de nieuwkomers, want die zijn er ook gelukkig, HJLV=Half
Jaarlijkse Leden Vergadering. Misschien weten jullie nog dat daar toestemming werd gevraagd voor de
aankoop van de Laser snijmachine en zoals te bemerken valt is het van dik hout zaagt men planken bij dit
project want zo snel als dat de goedkeuring volgde in de vergadering nog sneller was het apparaat binnen
en de verwachting is dat voor het begin van het nieuwe jaar het ook gaat werken, tenminste zal de machine worden ingeregeld en misschien al proefdraaien.
We kunnen ook terug kijken op een goed en vooral geslaagde opendag. Ook deze heeft zijn vruchten
afgeworpen en wel door het verschijnen van aspirant leden. We hopen voor het volgend jaar weer een
aantal van hen te kunnen begroeten als nieuw lid en onze ledenlijst weer wat te laten groeien. De workWisseltong december ‘17 pagina 3

shop berglandschap had een geweldige voor inschrijving, nu nog hopen dat ze ook allemaal meedoen die
hebben ingeschreven want dan hebben nog het een en ander voor de boeg, er wordt nog gezocht naar
vrijwilliger (s) om deze shop mee te gaan begeleiden.
De App voor de extra clubavond werkt ook fantastisch, een ieder die zin heeft wordt opgeroepen om
gezellig mee te doen op de dinsdag of maandag avond en dat het gezellig is mag gezegd worden. Ook
wordt er wat gedaan, vooral die zaken die werken aan de club baan kunnen verstoren. Heb je zin meld je
aan voor de App en we laten weten of we er zijn, bitterballen zijn er nog net niet – misschien weer eens
een keer worsten broodjes
er zijn leden die daar wel raad mee weten.
Als bestuur zijn we ook danig bezig om voortgang op de clubbaan te blijven garanderen. Dit met betrekking tot het bouwen en zodoende ook het komen tot rijdend materieel op scenery hoogte. Afgevaardigden van het bestuur zijn dan ook bij een enkele vergadering van de OC aanwezig geweest, ook op uitnodiging, om helder zicht te krijgen van de problematiek die er heerst en zodoende te kunnen mee sparren,
om op korte termijn toch zaken geregeld te kunnen krijgen.
Ik spreek misschien voor mijn beurt maar er is hoop, tenminste het licht schijnt weer aan het eind van
de tunnel, nu nog lampjes ophangen halverwege deze tunnel en alles wordt voor een ieder helder zo niet
helderder.
Voor de etalage baan zijn we met de eigenaresse nog in gesprek daar een en ander op verzekering niveau
geregeld dient te zijn, daar is het wachten nu op.
Voor u allen hebben we ook weer een datum weten te prikken dat we de, nieuwe leden let op daar komt er
weer een, JALV = Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.
Deze staat voor als nog gepland voor 29 maart 2018.
Rest mij nog U allen, die de moeite hebben genomen dit bijzonder waardig artikel te lezen, een prettige
kerst toe te wensen. Tenminste als de Tong u op tijd bereikt, wat ook door mijn toe doen niet gegarandeerd is en voor 2018

FIJNE JAARWISSELING
OOK NAMENS HET BESTUUR
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OC Reports

Door Ashwin Zondag
Het is inmiddels al weer enige tijd geleden
dat de OC een stukje voor de wisseltong
heeft geschreven. Toch willen we jullie zo
goed mogelijk op de hoogte houden van de
ontwikkelingen binnen de vereniging. Dus
klimmen we maar weer in de pen, of op het
keyboard. Als eerst wil ik zeggen dat we blij
zijn met de activiteiten aan de clubbaan die
op dit moment plaats vinden. Door menig lid
wordt er weer hard gewerkt om er iets moois
van te maken.
Het hoofd onderwerp voor dit bouwjaar tot
de open dag ligt bij het NS hoofdstation. Dit
moet en zal kunnen rijden komend jaar tijdens de opendag. En het liefst natuurlijk veel
eerder zodat we niet wederom in de laatste weken voor
de open dag ons eigen uit de
naad moeten gaan werken om
dingen te realiseren. Daar
willen we als OC, maar zeker
ook het bestuur, vanaf.
Vandaar dat we dus niet vele
kleine deel projecten onder
handen willen hebben, waardoor er op veel plaatsen iets
gebeurt, maar in het grote
geheel niks af is wat echt
zichtbaar is.
Daarom nogmaals: NS hoofdstation hoofd
prioriteit, dat wil niet zeggen dat er aan de
DB zijde bijvoorbeeld niet wordt doorgewerkt. Natuurlijk wordt daar ook gebouwd.
Evenals aan de koof constructie boven de
banen.
Een grote baan, een grote ruimte, en toch
diverse dingen die, voor wat het werk betreft, elkaar overlappen. De koof zal om te
beginnen aan de DB zijde worden gebouwd,
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het gaat hier voornamelijk om het koofdeel
welke het dichts bij de muur hangt. Aangezien we hier straks niet meer bij kunnen zodra het landschap erin wordt gebouwd. Er is
gekozen voor een modulaire koof ophanging,
welke per delen van 2,44 m uitneembaar
wordt. Zodat de koof verlichting altijd bereikbaar zal zijn. En ook zodat wellicht een
deel van de koof weg kan worden genomen
voor het werken aan de scenery. De “maximale” hoogte van de scenery is bepaald en vast
gelegd op +/- 1600mm vanaf grond niveau. Dit
aangezien de onderkant van de koof zelf op
een hoogte van 1750mm hangt. Een tekening
hangt aan de koof van het DB bergstation.
Tegelijk met de koof constructie zal, in samenspraak met de landschapsbouwers van de
DB vrije baan, de verlichting tegen de achterwand geplaatst moeten worden.

Bij het NS hoofdstation zijn inmiddels de
sporen uitgelegd geweest om dit goed over te
nemen op de bak constructie, de eerste kurk
platen zijn inmiddels verlijmd met Bison tix.
En de sporen zullen met een ander soort lijm
verlijmd gaan worden zodat een langere legtijd van de sporen is gewaarborgd om deze
netjes recht te leggen.
Om te kunnen rijden op het NS hoofdstation
tijdens de open dag van 2018, is er natuurlijk
de nodige elektronica nodig. We willen daarom

ook er zorg voor dragen dat de heren van de
elektronica zichzelf uitsluitend daar mee
bezig kunnen houden. Als OC proberen we dat
te behelpen door dieper op onderwerpen te
praten en meer vast te leggen in de vorm van
werk volgordes en waar nodig in tekeningen of
kleine handleidingen per onderdeel. Dit neemt
niet weg dat ook dit zeer veel werk is, en we
vragen daarom ook begrip vanuit jullie kant
wanneer er nog ergens niet aan is voldaan op
dit vlak.
Maar nogmaals de elektronica die nodig is om
te rijden. Dat is best veel. Van een simpele
servo-aandrijving om de wissels om te zetten
tot een relais om het punt stuk te schakelen.
Tot een complexere bezetmelding van het
spoor. Er is genoeg te doen, en er staat veel
op de lijst. Te veel om dit jaar gereed te krijgen. Zoals jullie hebben kunnen vernemen
gunnen we de mensen van de elektronica ook
hun plezier. En krijgen ze van ons ook de
ruimte om hun ontwikkelingen af te maken. Er
wordt echter wel gewerkt aan een PLAN B om
de baan te kunnen laten rijden. En om het
later zonder al te veel werk te kunnen oversluiten op het echte systeem. Ook hierover
willen we op korte termijn verder ingaan.
Inmiddels is de
test booster een
clubbaan
een
feit. Deze heeft
al een test ondergaan op het
oude
koploper
baantje. Welke
inmiddels al dan nog niet geheel naar behoren
naar RocRail omgezet. De volgende test wordt
een thermische stress test om te zien hoeveel stroom we kunnen trekken voor een x
aantal uur voordat de booster in rook opgaat.
Om Henri en Willie te ontlasten in dat testen,
gaat Louis deze test taak op zich nemen. En
voor verdere ontlasting van de heren, gaat
Wisseltong december ‘17 pagina 6

Ashwin het schema van de booster verder
uitwerken tot een print-lay-out.
Henri werkt op dit moment verder aan de
schakeling voor het sturen van de wissels en
de bijbehorende relais voor de puntstukken
en is begonnen aan de centrale voor het DCC
sturen van de clubbaan. De elektronica lijkt
er op dit moment lekker de gang in te krijgen.
En wij van het OC zijn hier blij mee, en zullen
er alles aan doen om de heren van de elektronica zover mogelijk te ontlasten waar mogelijk.
CNC laser machine
Op moment van schrijven is de laser machine
besteld en verzonden vanuit Polen. Wellicht
op moment van lezen dat deze al reeds in ons
club gebouw aanwezig is. Om straks zo snel
mogelijk de laser operationeel te hebben,
wordt er achter de schermen hard gewerkt.
Zo zijn de eerste 8 platen van 100x60cm Carsystem delen getekend. Zodat de DB vrije
baan dadelijk zo snel mogelijk verder kan. Aan
Jens is gevraagd om straks de weg met de
heren te gaan uit te leggen, en van de nodige
bedrading te gaan voorzien. Hij werkt in overleg met Ashwin aan het systeem.

Om snelheid in het bouwen van het Carsystem te kunnen behalen, zowel in het DB
deel als in het NS deel. Gaat er gewerkt worden met standaard wegdelen. Diverse lengtes
rechte wegdelen alsmede diverse bochtdelen
zijn straks voorhanden.
Door de gene die al puzzelend de wegdelen op
de baan gaan plaatsen, wordt straks aangege-

ven welk type weg-deel waar ligt. Zo kan er
straks op de computer met een enkele druk
op de knop het complete wegsysteem in kaart
gebracht worden. En nog makkelijker dan kan
op een vrij “eenvoudige” wijze ook het wegdek
zelf uit grote delen gelaserd worden met
bijvoorbeeld een klinker motief.
Maar wat ook van belang was om de CNC laser
machine zo snel mogelijk operationeel te hebben was het creëren van ruimte voor de machine. Op maandag 20 november waren Sjaak,
Frank, Bas en ondergetekende aanwezig om
die ruimte te creëren. De missie was om het
voorraad hok aan de deur zijde geheel leeg te
ruimen, een kleine wijziging aan de schap indeling te maken en vooral overbodig materiaal
af te voeren. Het gevolg was iets wat op een
kleine explosie leek in de gang ruimte.

Een deel van het materiaal wat uit de voorraad ruimte kwam.
Gelukkig kwam er na het uitzoeken van het
hout en overige materiaal toch weer overzicht
in het geheel. Het hout uitzoeken was een
beste klus, het voorraad hok stond er goed
vol mee, tot onze grote verbazing echter was
het niet zo heel veel wat echt bruikbaar plaat
materiaal was. Het merendeel was toch echt
afvalhout, en hebben we dan ook afgevoerd.
De bruikbare materialen zijn hergebruikt in
nieuwe schappen welke zich vanuit de deur
gezien geheel rechts achter in de hoek bevinWisseltong december ‘17 pagina 7

den. Ook ligt er nog plaat materiaal opgeborgen onder de CVL in de clubruimte. Links het
plaat materiaal, en rechts de balken. We hebben dit ook geprobeerd te fatsoeneren, en
hopen dan ook dat dit fatsoenlijk blijft. Volgende wat op de lijst staat is de kopse kant
van de CVL waar uiteindelijk het havenspoor
komt te liggen eens goed aan te pakken.
Na een harde avond gewerkt te hebben van
20:00 uur tot 23:30 hadden we het voorraad
hok dan een heel eind leeg, en ruimte voor de
laser was gecreëerd. Sjaak zou de volgende
dag samen met Frank verder gaan om enkele
schappen te maken aan de rechter achterzijde.

Het volgende op de lijst wordt de gaten in het
plafond dicht maken, en het leggen voor de
lucht afzuiging van de machine.
Door deze opruim actie is de functie van
hout opslag in het voorraad hok komen te
vervallen.
We vragen jullie allemaal zorg te dragen
aan het netjes opbergen van hout in de
club ruimte zelf. Zeker zodra de laser machine is geplaatst kunnen wij geen verder
materiaal daar kwijt.
De deur van het voorraad hok wordt alleen
geopend door het bestuur wanneer men
producten voor de bar nodig heeft.

Aan de voorzijde waar de CNC laser komt te
staan worden nog overeind staande schappen
gemaakt waarin het plaat materiaal zal komen
te staan voor de laser. Al met al hebben we al
hard gewerkt en in een korte tijd dit voor
elkaar weten te krijgen.

De nieuwe lasersnijmachine
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De RET-vierasser als rode draad of pure
nostalgie?

Door Mark Scholten

Oftewel hoe de Rotterdamse tram van het vierassertype door mijn leven loopt als een rode draad….

DEEL 8: De start in de clubruimte in “De Lievekamp”.
In deel 7 verhaalde ik over de verhuizing van
onze vereniging vanuit het kerkgebouw “’t
Trefpunt” aan de Van Maanenstraat naar de
kelderruimte van De Lievekamp. In dit artikel
belicht ik de activiteiten vanaf 1983, waarbij
het al gauw weer heel druk werd….
HOE ZAG DE EERSTE BEHUIZING ERUIT?
Na de verhuizing op 14 maart 1983, moesten
de ruimten worden ingericht. Ik heb de fantasie van de lezer nodig om heel even duidelijk te maken welke ruimten dat betrof. Ik
neem de huidige zitruimte als start. Op de
plek waar nu de grote tafels staan, bevond
zich toen een hardstenen(!) trappenhuis dat
vanaf de hellingbaan aan de oostzijde van het
gebouw van De Lievekamp te bereiken was. Bij
de verbouwingen en interne verhuizingen van
de bibliotheek, Poppentheater Marag en De
Wissel in de loop van de jaren is daar niets
van meer terug te vinden. Je ging naar beneden en door de deur ging je het trappenhuis
uit, rechtdoor, daar waar nu de bar staat.
Daar bevond zich toen de garderobe van Marag. met links en rechts de gang.
Rechts van de garderobe bevond zich het
kantoor van Marag, afgesloten door een deur.
Deze ruimte is nu de werkruimte. De deur is
daar nog en sluit de huidige werkruimte van
ons af.
Leden van De Wissel sloegen linksaf om door
de eerste deur rechts de kleine ruimte in te
stappen, toen onze zitruimte waarin later een
piepklein barretje werd geplaatst, maar een
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koelkast was er al gauw. Deze zitruimte is nu
het kantoor van het poppentheater. De gang,
toiletten en het theater zijn qua positie onveranderd gebleven.
Haal even het beeld van het huidige kantoor
van het poppentheater voor je. De huidige
toegang daartoe was toen de verbinding vanuit de zitruimte van ons naar de grote ruimte
met de te bouwen clubbaan en werkbanken.
De muur onder de ramen van de gang, was de
rand van onze grote clubruimte. De door ons
gemaakte
en
geplaatste
anti-inbraakbescherming zit er nog steeds. Daaronder
kwamen de metalen profielen voor de onderbouw van de clubbaan te staan. De huidige
ingang tot onze clubruimte was er nog niet en
de gang naar achteren behoorde dan ook tot
die clubruimte. De gang rechtsaf was er wel
en verbond de overige kelderruimten van De
Lievekamp met elkaar. Daar waar nu de clubbaan staat, waren namelijk ruimten van De
Lievekamp. Wij hadden geen toegang tot die
gang en ruimten.
De heer Appels. de toenmalige directeur van
De Lievekamp, voldeed enthousiast aan ons
verlangen naar TL-verlichting en vele elektriciteitspunten aan de muur van de omschreven
gangen waar door ons werkbanken met daarboven gereedschapsborden werden geconstrueerd.
Er borrelde het verlangen van een officiële
opening naar boven. Vanuit het voormalige
seinhuis in Blerick kwamen wij in het bezit van
een bedieningskast van de sein- en wisselbediening, een zogenaamde “liniaalkast”. Het
“veroveren” van die kast is een apart verhaal
waard… Al gauw werd duidelijk dat die kast
een prominente rol zou gaan vervullen bij de
opening van de ruimten. Maar hoe? De verhalen werden steeds wilder!

COMMISSIES
Dat er een commissie moest komen die de
opening ging regelen, was ook al gauw duidelijk. Leden vonden het toenmalige bestuur
heel sterk in het vormen van commissies. Ik
moet toegeven, het waren er nogal wat. In het
archief vond ik een lijst van bestaande, inmiddels opgeheven en nog op te richten commissies. Vermakelijk om deze lijst weer te
zien en nog even naar voren te halen. Natuurlijk is er de kascontrolecommissie, maar
daarnaast waren er:
 Werkgroep Welzijn, Erbij Zijn: deze nam deel
aan het overleg tussen verenigingen, instellingen en de gemeente Oss die met welzijn te maken hadden. Henk Anbergen en ik namendeel
aan deze werkgroep.
 Werkgroep Welzijnsmarkt: het houden van een
welzijnsmarkt op de Raadhuislaan, daar waar nu
de Rabobank staat. Vanuit een grote tent zouden verenigingen en instellingen zich groots
gaan presenteren. Henk Anbergen, Jos van
Pinxteren en ik namen daaraan deel.
 Werkgroep Rucrea: de stichting Rucrea organiseerde wijkactiviteiten en hieraan nam De
Wissel (bescheiden) deel. Hans Diesel (†) zat in
deze werkgroep.
 Lustrumcommissie. In 1982 bestond De Wissel
5 jaar en dat moet gevierd worden. Dus werd
er deze commissie opgericht. Hans Diesel en
Frank Keurentjes waren de leden en ik schoof
daar als voorzitter zo af en toe bij aan.
 Verhuiscommissie. Om de verhuizing naar De
Lievekamp te regelen en te begeleiden, werd
deze commissie opgericht, waarin Frans Knechten en Jos van Pinxteren zitting namen, al dan
niet definitief uit te breiden met andere leden,
zoals Willie de Kort en Dré Bloem.
 Baancommissie. In onze nieuwe ruimten moest
de clubbaan komen. Tot deze commissie behoorden Frans Knechten, Bob Janssen en Jos
van Pinxteren. Deze commissie ging later op in
de OC, de Ontwerpcommissie voor de te verbouwen en verbouwde clubruimten.
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 Commissie Jan Cunen Centrum. In 1981 bestond









de spoorlijn Nijmegen – Tilburg 100 jaar. De
Wissel kreeg een belangrijke rol in de expositie hierover in het Jan Cunen Centrum door het
tentoonstellen van een verzameling spoorwegmodellen van de Nederlandse Spoorwegen en
een grote op te zetten modelbaan.
Gereedschapscommissie. Natuurlijk moest er
gereedschap worden aangeschaft, een plekje
worden gegeven en beheerd. In ieder geval zat
Frans Knechten hierin.
Inrichtingscommissie. Tja, ik las dit maar kan
me er eigenlijk niets van herinneren en in het
archief vond ik er ook niets over. Ik neem aan
dat deze in de OC is opgegaan.
“Blerickse Commissie”. Enkele leden, waaronder
Willie de Kort, hadden contacten opgebouwd
met de NS rond de sloop van de seinpost “T”
ter Blerick over de handelinrichting. Ik heb
hierover eerder verhaald.
Openingscommissie. Deze commissie had ten
doel de opening op feestelijk wijze te laten
plaatsvinden. De bezitter van de gemaakte
aantekeningen had hierachter in een lollige bui
tevens vermeld dat die eventueel ook kon opgaan in de opheffingscommissie…. In de Openingscommissie bestond uit de PHDW. Dat
staat voor Pils Helpt de Wissel en bestond uit
Peter Croese, Hans Diesel, Dré Bloem en Walther Stampfl. Toevallig zijn de eerste letters
van de voornamen hetzelfde….

We staan nu vlak voor de officiële opening.
Hierover meer in het volgende deel.
Voor nieuwe leden en andere belangstellenden: je kunt ons clubblad De Wisseltong vanaf
de
uitgaven in
2011 teruglezen op
www.mbvdewissel.com !
Wordt vervolgd

Open Dag

Door Gert van Dam
De open dag 2017 van onze club is volgens mij
een erg geslaagde dag geweest. De inspanningen die het bestuur hiervoor heeft gedaan is
bewonderingswaardig. Zoals ik het zie is de
reclame heel erg sterk geweest zowel in de
streekkranten als de regio tv.
Zoals elke open dag was ik nu ook weer aanwezig met eigen werk. Ik had dit keer 2 diorama’s meegenomen, te weten het oude raadhuis van Oss - wat op enkele struiken en bomen en nog wat andere dingetjes na klaar is en een tafereeltje van de Boterstraat en de
groentehal uit Oss en die is wel helemaal af.
Die diorama’s staan op een plaatje mdf van
4mm en daaronder zit weer een plaatje triplex van 2mm. Dit heb ik gedaan omdat de
straat die op mijn tafels ligt ook van 4mm
MDF is zo ontstaat een niveau verschil en ik
kan overal goed bij, ik hoef het alleen maar
van die tafel af te halen om er goed mee te
kunnen werken.
Om ook wat te doen hebben op de open dag
ben ik verder gegaan met een station van
klasse 4 van de Nederlandse Spoorwegen. Het
is gebaseerd op het oude station van Oss,
Cuijk en Boxmeer en ook wat van het station
Vught, puur fantasie. Mijn instelling die dag
was redelijk ver te komen met dit station,
maar nee dat is in de verste verte niet gebeurd. Veel te druk gehad met mensen te
woord te staan. Diverse mensen van erg jong
naar oud veel uitgelegd hoe ik mijn huisjes en
gebouwen maak, mensen lieten ook vol trots
zien was ze thuis aan het maken zijn. Wat mij
opviel was dat ik eigenlijk alleen maar “nieuwe” gezichten heb gezien daar bedoel ik mee
die heb ik nog niet eerder op een open dag
gezien.
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Zo was er een jongetje van 9 jaar samen met
zijn ouders waarvan de moeder zeer geïnteresseerd was in mijn modelbouw en die vertelde dat haar zoon de treinenhobby prachtig
vindt en hem ook hierin stimuleerde. Hopelijk
komen er meer kinderen in de toekomst die
deze hobby prachtig vinden, ook een van mijn
kleinzoons heeft het modelbouwvirus. Vrijwel
de hele dag op een plek gezeten en soms waren er maar een paar bezoekers voor de rest
erg gezellig druk.
Van een foto van een rijtje arbeiders woningen in de Boterstraat die ik nagemaakt heb
werd volop gespeculeerd waar dit allemaal
heeft gestaan, voor mij heel erg leuk dat dit
herkend werd, is alleen maar een stimulans om
meer te doen en mezelf uitdagen om de lat
weer hoger te leggen. Bij deze wil ik mijn
mede clubgenoten dan ook uitdagen kom volgend jaar met ook iets van je treinenhobby
om die op de open dag te laten zien, je zal een
grandioze dag hebben!

Uitbreiding treintafel en rails

Door Jens Cremers

Als eerste wil ik de Club feliciteren met de
nieuwe aanwinst, De lasersnijmachine!

Zoals de meesten weten woon ik niet meer
thuis, maar woon ik nu al weer 5 maanden in
een appartement in het centrum van Heesch.
De voorwaarden dat ik het huis uit ging was:
De treinbaan moet groter kunnen worden
gemaakt , hoe groot of klein ik uit zou kunnen
breiden maakte me niet uit, als ik maar weer
een stuk(je) tafel bij kon bouwen. Na een
week denken en meten (en dat het ook betaalbaar blijft m.b.t rails aanschaffen) heb ik
aan de rechter kant een stukje bij gemaakt
van 70cm breed en 80cm diep.
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Ik wilde eigenlijk een L-tafel maken, als je
voor de bestaande tafel staat zou er aan de
rechter kant een tafel bij komen. Dit heb ik
echter niet gedaan, omdat ik weet dat rails
niet goed koop is. (Gemiddeld betaal je €3 per
stukje rails.)

Ik heb al een keer een stuk uitgebreid en om
te weten welke rails ik zou moeten bestellen,
heb ik van iedere soort rails proef stukjes
gemaakt. Artikelen nummers er op gezet en
zo wist ik precies hoeveel ik van ieders moest
bestellen. Ik ben eerst begonnen met het
leggen van het buitenste spoor. Toen de andere sporen er zo netjes mogelijk naast gelegd
met de juiste afstanden. (dat de treinen elkaar niet raken in een bocht), of op een recht
stuk.
Afmeting van de tafel is nu 280cm breed ,
80cm diep. Alles bij elkaar was ik voor de
rails uitbreiding €150.00 euro kwijt.
Natuurlijk wilde ik ook een nieuwe trein aanschaffen. Een hele zondag middag op N
SPOOR STORE gezocht naar een mooi model,
nog m’n vaders mening gehoord, en uit eindelijk een mooie Fleischmann Elektrische loc
kunnen scoren, voor een mooie prijs.
Type loc: Fleischmann 731211 OBB E-loc RH
1216 ‘’rts”
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Tramdienst Openluchtmuseum onder druk

Door Mark Scholten

In het exploitatiejaar 2017 van de tramdienst
in het Openluchtmuseum werd de goede
dienstuitvoering negatief beïnvloed door het
door vele mankementen geplaagde elektrisch
tramstel de RET 631. Het dienstdoende personeel werd meer dan eens met ontevreden
museumbezoekers geconfronteerd dat men
lange wachttijden niet bepaald prettig vond
en vaker dan gewenst volle trams aan zich
voorbij moesten laten gaan. Het succes van de
tram keerde zich als een boemerang tegen
het trampersoneel!
Er kwamen vanuit de tramdienst vele suggesties en de roep om een extra gelede tram
zoals de RET 631 was luid. Zelfs een Amsterdamse gelede wagen die uit Polen (Poznan) was
teruggekeerd, zou een

standigheden was dat al een 5 minutendienst
en in zeer drukke omstandigheden kon het
aantal wagens tot maximaal 4 worden verhoogd. Het spoor zelf gaf geen ruimte meer
en de spanning van de bovenleiding kan een
verdere verhoging van het aantal wagens niet
aan.
Een opgeworpen suggestie was de extra toevoeging van een aanhangwagen. In ieder geval
in het hoogseizoen, de grote schoolvakantie,
zou dat wat ruimte kunnen geven want een
aanhangwagen is niet het hele seizoen door
mee te voeren in verband met het hellingrijke
park van het museum. Uit ervaring met het
rijden van de bijwagen RET 1050 hadden we
genoeg praktijkervaring. Dat het meevoeren
van een aanhangwagen een extra personeelsbelasting zal opleveren moge ook duidelijk
zijn….. Maar problemen zijn er om op te lossen!
Op vrijdag, 8 december 2017, had ik samen
met remisemedewerker Ton Schluter de zogenaamde remisedienst. Lopende in het wel
heel stille Openluchtmuseum op weg naar de
remise, zag ik nogal wat bedrijvigheid op het
voorterrein van de remise. Een dieplader met
net nog zichtbaar de HTM 274. En dat tegen
12.00 uur! Er was wat te doen, dat was zeker!

De Poznan 800, ex GVB 615, op weg naar Diemen.
De wagen blijkt al jaren te hebben stilgestaan en
heeft water in de motoren. Inmiddels heeft een
commercieel horecabedrijf interesse in deze wagen,
dus geen toekomst in Arnhem?!

optie kunnen zijn. In de collectie zou die goed
passen naast de Rotterdamse, Haagse en
Arnhemse wagens. Maar alles tevergeefs. De
Amsterdammer 615 was onbruikbaar of te
duur voor restauratie…
In de verhoging van de frequentie was ook al
geen oplossing te vinden, want in normale omWisseltong december ‘17 pagina 15

De NBM 28 wordt afgeladen na aankomst bij de
tramremise in het Openluchtmuseum te Arnhem op
vrijdag, 8 december 2017. Foto Rob van Oostenrijk.

Ik liep de remise in waar ik instructeur Rob
van Oostenrijk trof die net die 274 binnenzette. “Ik heb een verrassing voor je binnen
staan, in de werkplaats!”. Ik trof in de werkplaats een paardentramrijtuig en wel de NBM
28, die ik kende vanuit het Spoorwegmuseum.
Rob, zo trots als een pauw, deelde mede dat
er plannen waren de wagen te restaureren om
deze geschikt te maken als bijwagen voor een
van onze trams! Dat is wat je noemt een echte verrassing!

In december 1890 nam de het spoorwegbedrijf de Nederlandsche Centraal Spoorweg
Maatschappij (NCS) de net opgerichte Nederlandsche Buurtspoorweg Maatschappij
(NBM) de paardentramlijn over van de STM.
Uit mijn gegevens bleek dat de wagens in
1902 zijn gebouwd voor dan wel de UTM dan
wel de NCS.

De NBM bijwagen 27, het zusje van de 28, voormalig paardentramrijtuig, zoals die werd aangetroffen
voor de tramremise te Zeist op 19 april 1946. Foto
J. van Engelen.

De NBM 28 gekoppeld aan de HTM 274 (uit 1921)
om de werkplaats naast de remise te worden ingereden. Hoewel deze koppeling in de praktijk nooit
heeft bestaan, is dit een wonderlijk mooie combinatie! Foto 9 december 2017 door Rob van Oostenrijk

Genoeg redenen om op deze wagen nader in te
gaan.
Op 9 augustus 1909 ging de elektrische tramdienst tussen Utrecht en Zeist rijden. Er was
tot op dat moment een paardentramverbinding in dienst vanaf het Stationsplein in
Utrecht. Eerst naar de De Biltstraat, een
maand later naar Zeist. Deze paardentramdienst werd geëxploiteerd door de Stichtse
Tramway Maatschappij (STM). Deze startte
haar diensten op 15 oktober 1879. De tram
reed over zogenaamd “Kaapspoor”, zijnde een
spoorwijdte van 1067 mm.
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In 1909 werd de tramlijn Utrecht-Zeist geelektrificeerd voor een normaalsporige tramlijn van 1435 mm.
De op dat moment in bezit zijnde paardentramrijtuigen, waaronder de 27, 28 en 29,
werden verbouwd voor elektrische exploitatie
en normaalspoor. De Utrechtse stadstrams
waren al normaalsporig.
Het rijtuigpark bestond toen uit de open rijtuigen 12-18, 27-29 en de gesloten rijtuigen
19-26.
In 1919 werd door de NCS door de Staats
Spoorwegen (SS) overgenomen, die de Ooster
Stoomtram Maatschappij (OSM) belastte met
de exploitatie van de tramlijn Utrecht-Zeist.
Op 1 januari 1927 1927 nam de NBM als eigenaar de gehele exploitatie over van de OSM.
De NBM zette de exploitatie van de tramlijn
Utrecht-Zeist voort tot 1949.

Volgens de informatie die ik in de tramremise
kreeg van begeleiders van de 28, is waarneembaar dat deze is omgebouwd voor elektrische tractie. Dan is in ieder geval duidelijk
dat de 3 wagens ruim voor 1909 al gebouwd
zijn. Dan klopt het bouwjaar 1902…

Bijwagen 29, het andere zusje van de 28, aan de
halte Kloosterstraat in De Bilt in juni 1941. Foto J.
Voerman

De paardentramrijtuigen 27, 28 en 29 hebben
dus een wirwar van eigenaren gehad! Maar
trouw gingen ze bij elke overname weer mee,
om zelfs in de Tweede Wereldoorlog trouw de
slagen van Utrecht naar Zeist te maken!
Meestal gezamenlijk.
De drie rijtuigen zijn gebouwd door La
Métalllurgique de Nivelles in het Belgische
Nijvel. Dit bedrijf is later opgegaan in de
bekende treinenbouwer Bombardier.
De 27 en 29 werden in 1946 afgevoerd voor
de sloop. De 28 ging naar het Spoorwegmuseum, waarna de wagen bij aanvang van de grote
verbouwing van het spoorwegmuseum in september 2007 naar de Tramweg Stichting te
Scheveningen ging om in de loods in Overloon
in een voormalige steenfabriek te worden
geparkeerd om t e wachten op betere tijden.

Een opname van de 28 (wordt die de “onze”?), zoals
gebruikelijk gekoppeld aan de 27 en 29, in De Bilt
op 15 juni 1946. Foto collectie J. van den Hurk.
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In afwachting van mogelijke subsidies, onder
ander van het Prins Bernhardfonds, is de 28
in de werkplaats gezet. Er wordt dan nog geen
hand naar de wagen uitgestoken maar de handen kriebelen wel! Het houtwerk heeft heel
veel werk nodig. De houten banken staan er
wat verloren en scheef bij en het dak zal niet
waterdicht meer te noemen zijn. De logo’s van
de NBM staan er wonderlijk genoeg nog zeer
mooi op. Dat wordt goed fotografisch vastleggen om ze na de restauratie weer op de
juiste plaats na te schilderen!
Geraadpleegde bronnen:
Op de Rails: maart 1987, april 1987, januari 2001,
februari 2001, februari 2004
De Modelbouwer, november 1984, januari 1985, april
1985, juni 1985, november 1986, juni 1987
Railhobby, maart 1983

Eurospoor

Door Gert van Dam
Vrijdag 3 november was het weer zover,
Eurospoor 2017 in Utrecht.

Een beurs bezoeken vind ik altijd erg leuk
zeker om te zien hoe anderen de treinenhobby beleven en dat is heel verschillend. Het
mooie van onze hobby is dat deze zo veelzijdig is, voor elk wat wils. Ik ben altijd op zoek
naar details en beweging. Vorig jaar ben ik
ook naar Eurospoor geweest en wat mij opviel
was dat de kwaliteit van het gebodene mij
behoorlijk tegenviel. Op onze club is de kwaliteitsnorm bijzonder hoog en die standaard
bevalt mij erg. Gelukkig zag ik dit keer op
Eurospoor dat de kwaliteit veel beter was als
vorig jaar. Wat ik heel belangrijk vind is dat
iedereen erg veel plezier in deze hobby heeft
ongeacht het niveau.

Er waren verschillende Engelse banen, Franse
banen die erg mooi waren.
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Met een Engelsman gesproken die samen met
zijn vrouw een prachtige modelbaan liet zien,
zij liet de treinen rijden en hij sprak met de
bezoekers. Het was leuk om te ontdekken dat
hij deze hobby op dezelfde manier beleefd
als ik, nl: iets waar een reden van is om na te
bouwen en 2 dingen hanteren de verhoudingen
en de maten.

Hierbij een kleine selectie foto’s van Eurospoor 2017 zonder commentaar.
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Verlaat presentje

Door Willie de Kort
Op donderdag kwam een oude bekende bij ons
binnen, de helft van het beroemde koppel dat
jaren onze beste buren was. Agnes kwam ons
feliciteren met ons 40 jarig bestaan en dat
natuurlijk op de voor vele bekende manier.
Ze is het dus nog echt niet verleerd, onmiddellijk schiet ze in haar rol als ze de pop om
haar hand doet.
Met een leuk verhaal worden een paar leuke
cadeautjes overhandigd. Een heel leuke verrassing.
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40 jaar De Wissel

Door Willie de Kort
Tijdens de Open Dag hebben we, zoals jullie
weten vele bezoekers gehad. Veel van hen
kwamen vermoedelijk uit de (directe) omgeving van Oss, maar anderen kwamen van wat
verder weg.
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Zo zijn er een aantal leden van EMV, de vereniging waar we met ons lustrumreis op bezoek zijn geweest, geweest. Van Pierre
Onsteck, de voormalige secretaris, kregen we
een mooi presentje aangereikt.
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