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De tweede TONG van dit jaar en wat voor een. Lekker gevuld
met leuke bijdragen door jullie, beste leden. Natuurlijk van
de bekende schrijvers, maar dit keer warempel een nieuwe
schrijver.
En zo heb je van dat heerlijke zomerse weer met van die
temperaturen dat je geen zin hebt in de hobby. En zo is het
weer weer helemaal omgeslagen naar uitdagend voor de hobby. Benieuwd wat we allemaal kunnen doen voor de zomervakantie gaat beginnen, de Open Dag is namelijk alweer in aantocht. En dan moeten de treinen toch echt wel weer rijden.
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Onlangs hebben we afscheid moeten nemen van ons gewaardeerd lid Jan Nooijen. Na een kort ziekbed is hij op 4 maart
van ons heengegaan. Wij wensen familie en vrienden alle
denkbare sterkte in deze moeilijke periode.

Van de bestuurstafel

Door Sjaak Verstegen
Uw secretaris

We zijn al weer een Tong verder, u zult zich dan wel afvragen waarom dan weer een Tong verder. Nu ik ben maar begonnen met het meten van voorbijgaande tijd in Tongen,
elke
keer
als ik weer schrijf voor de volgende Tong zijn we weer ongeveer 2 maanden
verder dus
ook weer 2 maanden ouder. Onze dons op het hoofd wordt ook steeds grijzer. Maar genoeg gekletst terug naar vandaag de heden dagelijkse dag.
We hebben de Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering achter de rug. De eerste waarbij het
nieuwe bestuur zijn bestuur verantwoording heeft afgelegd voor 2017. Er werden wat vragen
gesteld natuurlijk over
het onderwerp financiën, maar deze werden naar behoren beantwoord door de penningmeester en onze
voorzitter. Het is natuurlijk van groot belang dat deze vragen
ook worden gesteld
het houd ons maar ook
het bestuur scherp en
routine moet worden
voorkomen. Ook werd
stil gestaan bij het
toch nog vrij plotseling overlijden van Jan
Nooijen die na een
kort ziek bed van ons
is heen gegaan. Wij wensen zijn echtgenote Mieke sterkte in deze periode van rouw en we hebben haar ook toegezegd contact met haar te onderhouden en te helpen indien nodig. Gelukkig
hadden we ook goed nieuws met betrekking tot onze leden lijst, waren er 3 leden vertrokken
konden we ook weer meedelen dat we 3 nieuwe leden mochten toevoegen aan onze ledenlijst. Dat
deze lijst nog wel eens voor een probleem kon gaan zorgen werd door Willie uit de doeken gedaan. Maar zoals het een goed bestuur betaamt was hier al alert op gereageerd en hadden we
ons huiswerk al gemaakt. Tijdens de korte pauze kon een ieder een formulier invullen of hij akkoord ging met gestelde zaken.
NL station, ik heb het in de voorgaande Tong al geschreven. Het is een hele kluif, gelukkig hebben drie heren de klus op zich genomen om de rails toch nog op tijd te hebben liggen. KeesMarco- Ad onze dank de schade is nu nog 3 weken en de druk ligt nu bij elektronica om zaken
klaar te hebben zodat een en ander onder de baan kan worden gelegd aan bekabeling en aangesloten. We willen toch voor de vakantie periode klaar zijn zodat er na deze periode direct gestart kan worden met testen wat nog wel eens een dingetje kan gaan worden.
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Het programma op het Malibaantje geeft zijn geheimen ook steeds meer prijs. Of is het Kees
van Son die de smaak echt te pakken heeft en het programma steeds verder onder de knie
krijgt, het mag gezegd worden, het is een hele ontlasting voor Henry zodat deze met de te ontwikkelen hardware bezig kan blijven en ook direct kan laten testen.
Workshops daar gaat het momenteel ook goed mee. Voor het item bouwen van berglandschap
hadden zich diverse mensen tijdens de opendag op gegeven, zoveel dat het wel eens nodig kon
zijn dat er 2 groepen moesten worden bediend. Dat dit is gebeurd hebben jullie al kunnen ondervinden want Jan is op de donderdagavond al niet meer aanwezig en een enkeling assisteert al
tijdens de workshop met het draaien van een bardienst. Dat is natuurlijk fantastisch maar het
is jammer dat het
geven van deze
workshops steeds
weer op de schouders komt te liggen
van 1 of 2 de zelfde personen. Vooral
bij Jan trekt dit
ivm zijn gezondheid
een zware wissel op
zijn
gesteldheid,
dat het prachtig
zou zijn dat deze
hulp kon krijgen uit
de groep is dan ook
duidelijk. Kennis is
niet nodig zegt Jan
dat heb ik ze zo bij
gebracht, met andere
woorden

HELP. Ze zijn al 2 weken onder weg en hebben er

nog 6 te gaan. Plannen voor nieuwe en dus
volgende workshops zijn er al ideeën maar nieuwe kunnen we nog genoeg gebruiken want er is
interesse voor en het is toch een bron van inkomsten voor onze vereniging. Het is natuurlijk ook
niet onmogelijk om een workshop voor buiten staanders en gescheiden voor mensen uit onze
groep te laten plaats vinden met een verschil in kosten. Echter, zeggen wij, dan dient dit wel
door iemand uit de groep te worden gegeven natuurlijk zijn wij niet te beroerd te assisteren..
Ook word de laser steeds meer ingezet. Voor het car-sytem zijn al de nodige standaard rijbaan
delen geproduceerd, zodat het uitleggen en fabriceren van dit deel van de baan ook voorspoedig
gaat. Er worden zelfs hulp materialen geproduceerd zoals de behuizing voor een Ampère meter,
die willen we gebruiken om controle te houden over het vermogen van de machine, om zodoende
de lamp te kunnen sparen en dus de levenstijd te verhogen.
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Ger v Dam is ondertussen ook begonnen om te onderzoeken welke lijm voor ons het beste is te
gebruiken om te kunnen werken met het karton in combinatie met andere materialen. Het is niet
gezegd dat alle bouw werken zullen worden vervaardigd met deze machine, maar dat het er een
aantal worden is al zeker. Het is en blijft een hulp middel om ook bij met de hand vervaardigde
bouw werken detaillering, die eigenlijk te klein is om met de hand te maken, dit met de machine
te laten vervaardigen. Daarom zal het voorkomen dat er met verschillende materialen gecombineerd gewerkt gaat worden en dus verlijmd.
Dit alles zijn toch echt zaken die steeds weer opnieuw op de bestuurstafel terecht komen, we
blijven de vereniging sturen maar wel met behulp van de benodigde commissies waarvan de ontwerp commissie ( OC ) toch wel de grootste is die onze aandacht vraagt en natuurlijk krijgt. Er
is een actie lijst met diverse punten gelukkig nu met punten die elk jaar weer terug komen en
dus weer opgepakt dienen te worden. Zo staat nu alweer voor ons de opendag er aan te komen
waar we natuurlijk met hulp van jullie graag weer een bijzondere dag van willen maken. Mocht je
ideeën hebben hiervoor laat ze ons weten of werk ze uit en toon ze op deze dag, ik geef je de
garantie dat het gezellig en een feestje is om te doen. Het blijkt namelijk dat er toch weer
steeds nieuwe mensen komen die interesse hebben in hetgeen wat wij doen en wat ze misschien
willen gaan doen, aan ons, het bestuur, om die mensen uit te nodigen voor een bezoek op de donderdag avond en wellicht zover te krijgen dat ze zich laten inschrijven als lid van onze vereniging. Dit alles natuurlijk onder het mom van:

Treinen zijn er om te rijden
En moeten er nu ook van alles aan doen want:

Treinen moeten rijdend gehouden worden
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Bloemschikken

Door Mark Scholten
Dat is wel vaker georganiseerd: bloemschikken onder leiding van de Dahliavereniging in
de clubruimte van De Wissel voor de vrouwen
van leden en donateurs. Welgeteld 3 (!?)
echtgenotes van leden, te weten Ank Anbergen, Hermien Knechten en Liesbeth Scholten
en de zus van hen, en 3 donateurs, te weten
Annie van Dijk, Thea Lankreijer en Jos
Kooijman met 2 introducés waren present.

Volgens berichten een geslaagde avond, afgesloten met trots door een mooi bloemstukje in
de paassfeer! Bijgaande foto’s spreken voor zich.
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Hoe kwam ik in de elektronica

Door Louis Holleman
en een oproep!

Ik zit in de OC, ben bezig met ombouwen naar
digitaal van loks, heb jaren in de testgroep en
bouw van met name de electrokant van onze
baan gezeten, en sommige mensen vragen zich
misschien af: hoe komt die gozer daar?
Tja, 15 jaar geleden werd ik lid van De Wissel
omdat ik weer opnieuw met treintjes bezig
was. "Kijk maar wat rond wat je interesseert", zei Martin tegen me, en dat deed ik.
In die tijd lag er net nivo 60 van de onderste
laag, ze waren nog bezig met het leggen van
de Duitse opstelsporen en er was een ploegje
mensen die druk bezig waren de PTT relais te
bedraden voor de wisselaandrijvingen. Nou,
Holleman schoof maar aan om mee te helpen,
want "solderen kan ik ook wel".
Hoe ben ik nou eigenlijk in de elektronika of
electronica terechtgekomen? Heel lang geleeje, zeg maar ongeveer 60 jaar, was ik een jaar
of 11, 12. Ik had last van buikpijn en nog flink
ook. De dokter zei "laat je maar opereren,
want het is je blindedarm, of liever gezegd
het aanhangsel daarvan."
Dus Holleman 3 dagen (zolang duurde dat toen
nog) naar ziekenhuis Bronovo in Duh Haag,
waar Pa en Ma me 's avonds kwamen opbeuren
met moppen. Auwauwauw, ik kan niet lachen,
vertel maar iets anders. Maar na 3 dagen
scheurde ik met rolstoelen door de gangen
van
Bronovo
samen
met
een
leeftijd/kamergenoot en ik kon wel weer naar
huis.
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Daar bouwde ik met behulp van een ouwe zaklantaarn, een schakelaartje uit een poppenhuis en een ouwe beltrafo plus een fietslampje een "bouwlamp" zoals ik dat ook in Bronovo
had gezien, want er werd net bijgebouwd.
Wachten tot het donker is, kijk eens Ma, mijn
bouwlamp geeft licht! Zo kocht ik ook in die
tijd een schijnwerper voor op mijn fiets, maar
twee koplampen plus een achterlicht vreten
veel stroom en de dynamo kon niet zoveel
leveren, dus maar een tweede dynamo op de
fiets, waarmee ik wel veel licht had maar het
trapte ook verrekte zwaar. Al doende leert
men...
In die tijd begon Philips ook met de EE bouwdozen. Transistortjes en andere onderdelen
waarmee je een kristalradiootje of lampje
wat aanging als het donker werd en weer uitging als het licht werd, en nog wat zaken kon
bouwen. Dus met Sinterklaas (toen nog zonder protest gevolgd door 100 zwarte pieten)
of mijn verjaardag kreeg ik een beginnersdoos. Met klemveertjes onderdelen op een
hardboard plaatje monteren waar het bouwschema bovenop lag, Holleman bouwde zich
mottig.

Dit is een basis middengolf ontvangertje uit de EE
doos. Ik had 'm rap aangepast om ook de visserijband mee te kunnen ontvangen. En vroegah had je
echt grote platte Witte Kat batterijen :-)

Even wat uitleg voor de leken: de onderdeeltjes zijn weerstanden, een stel polyester
condensatoren en een stel elco's, een smoorspoel, een ferrietkern met opgeschoven spoel
voor de middengolf, een AF116 transistor als
HF versterker, twee AC126 torren met koelplaatje voor de geluidsversterking naar de
luidspreker (rechtsonder), onder de linker
knop zit een afstemcondensator, onder de
rechterknop de volumeregeling en waar het
schakelaartje voor was weet ik eg nie meer.
Aan-uit knop??? De meeste onderdelen liggen
nog steeds in een doos bij mij op zolder :-)
Maar ja, Hilversum I en II was nou niet het
meest interessante (Hilversum III bestond
nog niet) dus de visserijband, waar De Scheveningen-13 Drie Gezusters contact maakte
met Scheveningen Radio (15 km verder aan de
andere kant van Den Haag gelegen) was veel
leuker. Hallo Scheeeeeeeeeeeveningen Radio,
hier de Drie Gezusters, ontvangt u mij, over!
Ik besloot maar koopvaardij-radio-officier te
worden, want met bril kon je toch geen
stuurman of kapitein worden. Bovendien, met
een paar gouden strepen op je uniform kon je
elk mokkel in Den Haag versieren, daarvoor
hoefde je echt niet naar de Scheldestraat.
En als je dan alles gebouwd hebt wat ermee
kan, wil je verder. Dus kocht ik (ook al van
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Philips) een Pionier bouwdoos voor een versterker van 0,5 Watt om plaatjes te kunnen
draaien. Dat was wel met buizen, iets heel
anders en ook met hoogspanning. Bovendien
moest je daarmee solderen, dus Holleman
kocht een Solon soldeerbout van 30W, die
het trouwens nog steeds doet, bij Kontakt in
Den Haag. En leerde zichzelf solderen. Dat
heeft wel even geduurd, voordat alle kouwe
lassen wegwaren. Uiteindelijk leerde ik op de
school van Radio Holland, waar ik mijn opleiding tot radiotelegrafist volgde in latere jaren, pas echt fatsoenlijk solderen, want met
mijn volgende eigenbouw project, een 10 Watt
Hifi versterker van Eccellent had ik ook af en
toe problemen. De directeur en tevens radio/radartechniekleraar zei een keer tegen
me nadat ik de versterker had meegebracht
"vriend Holleman, je mag die en die en die
solderingen wel even overdoen, want dat ziet
er uit als kouwe lassen". En daarna deed de
versterker het prima.
Affijn, tijdens mijn werk als telegrafist op de
koopvaardij was je tegelijk radio- en radartechnicus, dat lag me wel en je probeerde
zoveel mogelijk hulp van de wal te ontlopen.
Het ging je eergevoel te boven om hulp van
een waltechnicus in te roepen. Dat mijn administratie wat minder was of mijn koperen
antenneleidingen minder blonken vond ik veel
onbelangrijker, in tegenstelling tot collega's
die zich mottig poetsten maar waar de technische toestand van de spullen gewoon een
zootje was. Ieder zijn keuze.
Tijdens mijn vaarjaren heb ik nog de cursus
Middelbaar Elektronicus bij Dirksen gedaan,
alsmede wat interne bedrijfscursussen o.a. in
digitale techniek. Leuk hoor, Binair tellen en
Boolse algebra leren dat bij een EN-poort
beide kanten 1 moeten zijn om de uitgang ook
1 te krijgen en bij een OF-poort moet er tenminste 1 kant 1 zijn om de uitgang niet op 0 te
hebben. Na dat allemaal verhapstukt te hebben krijg je weer te horen dat ze helemaal

geen EN of OF poorten kunnen maken, dus
doen we het met "niet-EN" en "niet-OF"
poorten. Boing!, weer omschakelen Holleman.
Maar ja, in 1978 hield ik het voor gezien en
ging heel wat anders doen. Niks meer in de
elektronica, dat geloofde ik ook wel. Ik besloot na een aantal jaren in het verzekeringswezen maar vrachtautocoureur te worden en
uiteindelijk heb ik nog een jaar of 17 in de
gezondheidszorg gewerkt.
Dus toen ik in 2001 of daaromtrent weer met
mijn ouwe treintjeshobby begon, kwam ook
het elektronicadeel daarvan weer om de hoek
kijken. Ik rijd digitaal, maar de rest is ouderwets analoog gestuurd, wissels, bloksysteem, andere beveiligingen. Die kan ik nog
altijd wel zelf uitdokteren en bouwen, dus
niks geen Koploper of ander hoofdpijnprogramma, want ik wil het grotendeels zelf kunnen besturen en regelen. Die beveiliging is er
alleen maar om te voorkomen dat treinen op
elkaar knallen of bij een geopende brug 75 cm
naar beneden donderen. Dat gebeurde me
natuurlijk een keer met een gloednieuwe Roco
NS 1100, na twee uur zat wel de beveiliging
voor de geopende brug erop.
Na mijn werk in de testgroep bij De Wissel
ben ik maar verder gegaan met klussen en
solderen, maar inmiddels gaat dat minder
makkelijk dan vroeger, dus werk ik maar aan
het ombouwen van ouwe analoge modellen naar
digitaal, voor zover dat een beetje kan.
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Oh ja, nog een oproep:
ik zit ook nog in de Redactiecommissie van De
Tong. Ik ga niet allemaal uitleggen hoe dat
nou weer komt, maar we hebben chronisch
gebrek aan kopij. Dat betekent in simpel Nederlands dat we geen artikelen hebben om in
ons blad te publiceren.
Kom op zeg, aan de bar zit iedereen altijd vol
met verhalen, waarom niet in De Tong schrijven?
"Ja, dat kan ik niet." Hallo, wij (de redactiecommissie) willen best wel helpen. Is je Nederlands niet OK? Wij zijn geen professoren
literatuur, maar we kunnen wel helpen.
Hoe kom je hier bij de Wissel? Wat doe je,
wat is je achtergrond, waarin ben je geïnteresseerd? Heb je een baan, wat voor een,
waarom? Wat hoop je hier te vinden?
We hebben sinds enige tijd een paar nieuwe
leden, ik weet er niks van. Hoe heten ze, wat
doen ze, blablabla. Ze drinken wel van je als
je een rondje geeft (niks mis mee hoor). Maar
stel jezelf eens voor!

De RET-vierasser als rode draad of pure
nostalgie?

Door Mark Scholten
Deel 9

In deel 8 heb ik de intrek beschreven in de
nieuwe clubruimten van De Wissel in de kelderruimten van De Lievekamp. Daar hoort
natuurlijk ook een officiële opening bij en
uiteraard werd dit door het bestuur en leden
erg groots aangepakt. In dit deel laat ik de
lezer graag meegenieten!

Er werd door die commissie (en achter de
schermen het bestuur) ontzettend veel vergaderd en natuurlijk werden die trouw vastgelegd. In een afdruk van een van de krabbels
over de eerste wilde ideeën, een indruk van
wat werd ‘besproken”. Volgens dit schrijven
diende het bestuur er doorheen te worden
gehaald ( ‘gehekeld”) en men wilde ‘oude mensen uitbeelden”(!). Bijvoorbeeld mensen die
een trein uitlaten onder het liedje “weet je
nog wel, oudje!?”). Nou, die mentaliteit zit nog
steeds in De Wissel!

Zoals vermeld in deel 8 was er voor de
officiële opening een commissie in het
leven geroepen met de originele naam
“Openings Commissie”, afgekort “OC”
(!). Deze commissie had een meervoudige taak. Ten eerste het officiële
deel aan de hand van de wensen van
het bestuur contouren te geven, gevolgd door een receptie en in de
avonduren een feestje. Duidelijk werd
dat de opening best een grote gebeurtenis moest worden, dat er treinen
moesten rijden (toen bestond de leus
“treinen zijn er om te rijden!” nog
niet) was ook een eis en de openingshandeling zag het bestuur graag door
burgemeester mr. E. van Veldhuizen
gebeuren, gelet op de goede contacten
met hem. Ook zag het bestuur graag
dat de inmiddels in elkaar gezette
blokpost van de NS uit Blerick gebruikt zou worden bij de openingshandeling.
De commissie PHDW (kijk nog maar even in
deel 8 wie dat waren…!) had zich aardig wat
op de hals gehaald. Nou, ergo, het lid Peter
Croese vroeg het bestuur tijdens de jaarvergadering van 3 maart 1983 de opening door en
vanuit de leden te laten regelen. Ja, zo werkte dat toen!
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Krabbels van wilde ideeën hoe de clubruimte officieel in gebruik te nemen. Foto archief MBV De Wissel. Let op de typering van “oude mensen…”!

Ik kan (en wil) de nog steeds in mijn hoofd
zittende aanhef van het door PHDW gecomponeerde lied “we zijn hier op dees eenendertigste maart” echt niet zingen of neuriën,
maar dat werd de officiële openingsdatum.
Het jaar was 1984.

Het voltallige bestuur (Frans Lut, Henk
PHDW was stiekem bezig. Klinkt onaardig en
Anbergen, Jos van Pinxteren, Bob Janssen en
dat is het niet echt. Wat het officiële geik) vervoegden ons op 31 maart 1984 in de
deelte betreft, tekende de secretaris Henk
kleine ruimte, nu het kantoor van het theater.
Anbergen namens het bestuur de officiële
Ook even terug naar de vorige Tong: die ruimstukken die nou eenmaal horen bij officiële
te was toen onze zitruimte en was groter dan
zaken, bewaakte de penningmeester Frans Lut
nu omdat de huidige gang daarvan deel uithet ter beschikking gestelde budget en hield
maakte. De ruimte naar de clubbaanruimte
de toenmalige voorzitter als zenuwachtige
(de “grote ruimte”) was afgesloten: ja ook
doch zeer belangrijke man het algemene
voor ons! In de kleine ruimte de lichtbak
overzicht. Althans, dat dacht ik. Want ach“MBV De Wissel: die hebben we nog steeds.
teraf bleek de (mid)dag er een te zijn van
Met ouderwetse gloeilampjes waren de letalleen maar plezierige verrassingen! Want
ters als een lichtkrant verlicht. De OC (toen
iedereen bleek een beetje buiten de ideeën
dus nog de Openingscommissie!) ontving alle
van PHDW te zijn gehouden! Maar keurig bingasten buiten onder aan de rolbaan en opende
nen de afspraken hoor!
de bijeenkomst met een woord van welkom.
Na de overige formaliteiten ging de hele
groep naar
de
grote
ruimte.
Aldaar een
klein formaat lichtsein, dat op
rood stond.
Dat
sein
hebben we
nog steeds
De uitnodiging voor de opening van de club-ruimte op zaterdag, 31 maart 1984 om 15.00 uur en staat in
met wen voor de leden een uitnodiging voor de feestavond in “De Blauwe Bok” aan de Molende zitruimstraat te Oss met welgeteld één consumptiebon…. Foto archief MBV De Wissel
te.
Maar
waar waren de treinen? Dit was niet echt
Tot in de kleinste details was het draaiboek
moeilijk te raden want in een bocht van 90
voor de opening door PHDW uitgewerkt. Ook
graden stond een lange tunnel: daar konden
de vrouwen van de leden hadden een actieve
wel hele lange treinen in geparkeerd staan!
rol toebedeeld gekregen.
Ik geef nu weer wat ik zelf als voorzitter
toen ervaren heb. Bladerend door de Wisseltongen van die tijd, werd wel verwezen naar
wat er allemaal speelde maar geen lid die er
een artikel voor de Tong had geschreven dus
vandaar dat ik terugval op wat ik mij nog
herinner.
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De burgemeester hield een zeer passende en
vlotte toespraak met “wissel” als thema!
Hierna, we wachtten allemaal gespannen af,
mocht hij een wisselhandel omzetten van de
blokpost uit Blerick waarbij het sein op veilig
werd gezet. Vanuit de tunnel kwamen twee
treinen in de 2 richtingen gereden. lange treinen met op/aan de wagens teksten die refereerden aan de opening en De Wissel. Digitaal
rijden was er nog niet maar de treinen stoom-

den er lustig op los! Rustig reden de treinen
hun rondje, terug naar de tunnel: de clubruimten waren geopend!
Wat ik later hoorde was dat de treinen tijdens de oefeningen en proefrijden zo lang
waren dat ze uit de bochten kantelden, of
niet op gang kwamen. Tot in de vroege ochtenduren was men er druk mee doende. Maar
het resultaat mocht er zijn!
Alles liep dus volgen het draaiboek en de al
dan niet wilde aantekeningen. Iedereen kreeg
het feestnummer van De Wisseltong, uiteraard van de jaargang 1984 met het bijzondere volgnummer 1A. Hierin het zogenaamde
programma en gedragsregels, met als toevoegingen die avond een aantal uit volle borst
mee te zingen liederen. En met succes, naar
later bleek!

Het voorblad van het feestnummer van De Wisseltong van 31 maart 1984, toentertijd afgegeven aan
een der OC-leden: Peter Croese. Uit archief MBV
De Wissel.
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Na een gezellig samenzijn in de clubruimten,
gingen we even uit elkaar voor een hapje om
dus ’s-avonds te 20.00 uur weer bij elkaar te
komen in “De Blauwe Bok” aan de Molenstraat
te Oss. De muziek werd die avond verzorgd
door de band “Dutch Flair” onder leiding van
de feitelijke oprichter van de vereniging
Eddy Kocken (die toen geen lid meer was).
Een grandioze avond volgde. PHDW haalde
met bijzonder geslaagde sketches leden als
zowel het bestuur door de mangel maar
spaarden zichzelf ook niet!
Voldaan ging iedereen bij sluitingstijd van het
café huiswaarts om nog lang na te genieten
van de hele dag!
Er zijn vele foto’s gemaakt die dag, dia’s beter gezegd. De makers daarvan blijken echter
niet in staat om de inmiddels door elkaar gevallen opnames te (laten) digitaliseren en dat
is meer dan spijtig. Misschien dat daarvoor
nog een oplossing komt….
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Intertoys Uden stopt met modelspoor

Door Ton van Duijnhoven

Intertoys Uden gaat stoppen met de Modelspoorafdeling.
Na een periode van ruim 52 jaar verkoop in
modelspoortreinen gaan wij met ingang van 14
mei stoppen met deze afdeling. Belangrijke
beslissing welke hierbij meespeelt is dat onze
technisch medewerker Elies Bevers per 1
september zijn pensioengerechtigde leeftijd
bereikt. Vanaf dat moment zal hij zijn taken
bij ons bedrijf beëindigen.
Bij de start van onze winkel in 1966 waren de
Märklin en Fleischmann treinen een vast en
zeker onderdeel van het assortiment van elke
speelgoedwinkel. Ook in warenhuizen was een
vaste plek hiervoor gereserveerd. In bijna
elke gezin was een treinbaan aanwezig, er was
plek voor een baan op zolder en de hobby van
vaders ging automatisch over op hun kinderen.
De echte speciaalzaken kwamen pas later en
werden veelal gerund door mensen die van
deze hobby hun beroep maakten.
Er kwam een grote verandering in de speelgoed markt door opkomst van pc en spelcomputers. Hierop werd door fabrikanten van
modelspoor gereageerd met digitale systemen
met steeds meer uitvoeringen en mogelijkheden. Maar de echte grip op de markt is toen
toch echt verloren, ook de modelspoor fabrikanten hadden het moeilijk en vele traditionele merken zijn inmiddels verdwenen.
Ook een groot merk als Märklin heeft een
paar jaar geleden op het randje van de afgrond gestaan De laatste jaren is ook voor
hen de markt steeds moeilijker geworden en
een groot aantal verkooppunten is inmiddels
verdwenen.

Wisseltong april ‘18 pagina 15

Internet, modelspoor tentoonstellingen en
beurzen zijn inmiddels uitgegroeid tot een
markt verkoop waar tweede hands artikelen
worden verruild voor nieuwe exemplaren en
waar deze nieuwe items al worden verkocht
voor woekerprijzen. Dat is goed voor de consument, maar een winkel heeft andere kosten
en van elke verkoop zal btw moeten worden
afgedragen. Om een echt goede speciaalzaak
te zijn moet het assortiment steeds breder
en uitgebreider, en omdat te bereiken moet
vooral de regio en het aantal klanten veel
groter zijn.
Doordat bij ons de afdeling een onderdeel
was van het geheel, hebben wij dit altijd nog
een grote toevoeging voor onze winkel gevonden en Elies heeft als verantwoordelijk medewerker hier dan ook ruim 47 jaar zijn bijdrage aan geleverd. Voor dit jaar zullen wij
als service dealer nog steeds beschikbaar
zijn. Elies blijft zoals hij altijd al deed, reparaties onder eigen beheer uitvoeren.
Wij zullen de hobby modelspoor en club zeker
blijven volgen. Wij wensen club de Wissel nog
heel veel plezier en succes met deze mooie
hobby.

LMD

Door Frank Vermeulen

In een naast gelegen zaal was o.a. de “Gemeente tram Waelstede” te zien. Een trambaan in schaal 1:87 (HOm) van Rob Boeser.

Landelijke Modelspoor Dagen.
Op zaterdag 24 en zondag 25 maart 2018
waren weer de jaarlijkse Landelijke Modelspoor Dagen. Diverse modelspoorverenigingen
zetten dan hun deur weer open voor het publiek. Ook uw reporter is weer bij enkele verenigingen op bezoek geweest.
Op zaterdag was eerst de Modelspoorvereniging Maas & Waal in Boven Leeuwen aan de
beurt. Zij hebben hun clubruimte op de zolder
van Kulturhus D’n Dulper. Op deze zolder en
op de begane grond stonden verschillende
banen opgesteld. Bij binnenkomst stonden in
de hal al enkele diorama’s en het baantje van
Koningswaal, gesitueerd in augustus 1933.

Koningswaal ligt aan de stoomtramlijn Nijmegen – Druten, in het land van Maas & Waal.
Het is gebouwd in schaal Sm. Dit is schaal
1:64 smalspoor. De gebouwen zijn allen naar
voorbeeld uit het land van Maas & Waal. Dit
gegeven en de schaal van 1:64 houdt dus in
dat alles zelfbouw is. Het baantje wordt digitaal bestuurd met Koploper.

Deze baan geeft een beeld van de tram in de
gemeente Nijmegen, er van uitgaande dat
deze niet opgeheven zou zijn in 1955. Divers
trammaterieel draait hier zijn rondjes. Deze
tram worden gevoed door de bovenleiding.
Alle wielen dienen als massa. De bebouwing is
gedeeltelijk zelf gebouwd, gedeeltelijk opgebouwd uit bestaande bouwpakketten die dan
wel weer d.m.v. kitbashing zijn aangepast. Rob
heeft er al zo’n 13 jaar aan gebouwd en de
baan begint nu zijn voltooiing te naderen. Er
komt op de Waalkade nog een kantoor, waar
de kaarten voor de rondvaartboot worden
verkocht. Ook deze baan wordt bestuurt met
Koploper. Voor de automatische sturing wordt
gebruik gemaakt van S88 terugmelders en
Hall-sensoren. Voor wie meer van deze baan
wil
weten:
kijk
eens
op
internet.
www.gemeentetramwaelstede.nl
Op de zolder is het eigenlijke clublokaal van
deze vereniging. Hier is de vereniging onlangs
begonnen met de bouw van een vaste baan.
Deze baan zal bestaan uit 2 lagen. Van de
onderste laag lagen de sporen er al. Op deze
laag komt een industriecomplex met veel
spooraansluitingen. Het station komt op de
tweede laag. Als tijdperk is gekozen voor IIIIV.
Eveneens op de zolder was “Burg Oberlöwenstein” opgesteld. Dit is een N-baan. De baan is
opgebouwd rond een kasteelruïne. Hier takt
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een enkelsporige baan af van de eveneens
enkelsporige hoofdbaan. Het speelt in de tijd
dat er nog met stoom en diesel werd gereden.

Door de gekozen schaal is er, ondanks dat de
ruimte slechts 2,5 bij 1 meter, toch een behoorlijk stukje scenery te zien. Ook bij deze
baan vind de besturing weer plaats met koploper.

Met “Koningswaal”, “Burg Oberlöwenstein” en
“Gemeente tram Waelstede” is de vereniging
regelmatig te gast op diverse beurzen in binnen- en buitenland.
Vanuit Boven Leeuwen ben ik verder gereden
naar Epe. Daar is de Veluwse Modelspoor Club
gevestigd. De vereniging is in 1981 opgericht.
Na jaren in het centrum van Epe vertoeft te
hebben zijn ze onlangs verhuisd naar het
buurthuis Vegtelarij hetgeen meer in een
buitenwijk ligt.
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Voordeel daarvan is dat er meerdere avonden
gewerkt kan worden. Een bekende baan van
deze vereniging is de “Baronnenlijn”. Deze lijn
liep van Hattemerbroek (Zwolle) naar Apeldoorn en vandaar door naar Dieren. Dit laatste stuk, Apeldoorn – Dieren, is tegenwoordig
in gebruik bij de VSM. Het is een modulebaan
waarvan de modules in privébezit zijn van de
bouwers. De vereniging is inmiddels in het
bezit van enkele modules die overgenomen
zijn van overleden leden. Op deze manier
bouwde ieder een station aan deze lijn. De
VMC heeft alleen het deel Hattemerbroek –
Apeldoorn gebouwd. (Redactie: Het deel
Apeldoorn – Dieren is door VAMES uit Apeldoorn gebouwd).
De bijnaam “Baronnenlijn” is ontstaan doordat
de meeste burgemeesters van de plaatsen die
door de lijn werden aangedaan van adellijke
afkomst waren. De lijn werd geëxploiteerd
door de Koninklijke Nederlandsche Locaal
Spoorwegmaatschappij. De lijn werd geopend
op 25 augustus 1887. Tot na de tweede wereldoorlog is hier met stoomlocomotieven
gereden van de series 6700, 7700, 5500 en in
mindere mate de 7300 en 7400 serie. Na de
oorlog kwam steeds vaker de dieselloc voor de
trein. Eerst locs van de serie 2000 en later
ook de 2400. Uiteindelijk is in 1950 het personenvervoer gestaakt. Er is nog goederenvervoer geweest tot 1972. Daarna is de lijn in
1976 opgebroken.
De vereniging is onlangs begonnen aan de
bouw van een clubbaan bestaande uit 4 modules. Hierop kan straks zowel analoog als digitaal gereden worden.
Na Epe weer richting Brabant. Maar eerst
nog even een stop bij de Modelspoor Club
Deventer. Zij zijn gehuisvest op het industrieterrein en als niet precies weet waar zijn
lastig te vinden. Maar aangezien ik er een
aantal jaren geleden ook al eens geweest ben
was het snel teruggevonden. In de ruimte
staan 4 banen opgesteld.

De grootste van deze vier is de gelijkstroombaan. Deze wordt bediend met een computer.
Het is een systeem waarbij in de locomotieven geen decoder is ingebouwd. Het landschap
is Nederlands-Duits.
Als je de huizen van het stadje ziet zie duidelijk de Deventer invloed. Veel hiervan is
zelfbouw. In Railhobby 391 is deze baan uitgebreid beschreven. Er wordt echter nog
steeds aan de baan gewerkt. Momenteel
wordt de straatverlichting aangelegd.

Dan is er de Märklinbaan. Dit een modulebaan
met een vrij vlak Duits landschap. De baan is
gebouwd in tijdperk 3 en wordt digitaal en
draadloos bestuurd. De trein rijdt hier van A
naar B. Dus van het ene uiteinde naar het
andere. Door de draadloze besturing loopt de
machinist dus met zijn trein mee naar het
volgende station. Hij moet dan ook onderweg
de wissels en seinen bedienen.
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Ook voor de N rijders is er een baan. Op de
baan zijn veel huizen te vinden uit Deventer
en de omgeving zoals uit Schalkhaar en Diepenveen. Momenteel wordt er gebouwd aan
het Bergkwartier (een wijk van Deventer). De
besturing is nog analoog met een aantal bedieningspanelen. Na de renovatie van een deel
van de baan zal een nieuw beveiligingssysteem
worden ingebouwd en tevens komt er dan digitale besturing.
Tot slot hebben we nog de jeugdbaan. Op
deze baan liggen nog de oude metalen rails
van Märklin. De besturing gaat nog met de
transformator en drukknoppen. Zo leert de
jeugd de principes van de techniek.
Om meer jeugd te bereiken is er vanuit de
Deventer modelspoorclub een initiatief ontstaan voor de bouw van een baan voor kinderen. Deze is opgebouwd uit zogenaamde CTrack modules. Dit zijn modules van 53 bij 53
cm. Het gebruikte railsysteem is Märklin Crails. Op diverse beurzen en tentoonstellingen
is deze baan reeds gepresenteerd zoals bij de
modelspoorbeurs in Zutphen en ook op Ontraxs. Inmiddels hebben ook andere verenigen
zich bij dit initiatief aangesloten zoals de
Railclub Utrecht, Veluwse Modelspoor Club,
Promospoor uit Ede en de NMF. Ook uit de
commerciële hoek komt ondersteuning. O.a.
Märklin en de firma Bentink uit Apeldoorn
doen ook mee.
Op weg naar huis. Het einde van een interessante dag waarbij je eens kunt zien wat je
collega modelbouwers allemaal doen bij hun
vereniging.
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Botsing op havenlijn Elzenburg, Oss

Door Mark Scholten

Het
Brabants
Dagblad
maakte op 14 april j.l. gewag
van een botsing tussen een
rij goederenwagens en een
locomotief van Railpro, genummerd 602. Het artikel
hierover maakt een en ander
duidelijk.
Het treinvervoer op de Havenlijn (in het havengebied
Elzenburg) is flink toegenomen. Vaak ook tot ergernis
van aanwonenden die veel
last ervaren van met name
het nachtelijk vervoer en het daarbij veroorzaakte lawaai. De gemeente Oss heeft metingen laten verrichten en zag in de uitslag hiervan geen redenen om het vervoer te beperken
of andere maatregelen te nemen.
Geregeld staan er op het stationsemplacement van Oss-Centrum rijen goederenwagens
te wachten voor verder vervoer of voor het
overbrengen naar de haven.
Op Elzenburg zijn op dit moment twee locomotieven aanwezig waarvan één het rangeren
verzorgt.
Dit is de locomotief 602 van Railpro. Deze
locomotief is de voormalige NS 647 uit de
serie NS 601-665. Hij is in de kleuren
blauw/grijs gebracht met de naam Railpro in
rood aangebracht op de motorhuif. Ook kwam
de ex NS 633 naar Oss om als plukloc te dienen. Ook kwam, in 2016, de Railpro 631, de
voormalige NS 642 naar de Osse overslag
Centrale (OOC) maar staat enige tijd
werkloos aan de poort van de OOC. De 633 is
inmiddels afgevoerd.
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Naast de NS-serie 600, waren er de locomotieven uit de 500 en 700 serie, die qua beremming en motoren afweken van de 600-en.
Het zijn dieselelektrische locomotieven die
tussen 1946 en 1998 werden ingezet door de
Nederlandse Spoorwegen. Locomotieven van
dit type dragen de bijnamen Bakkie of Hippel.
Met de komst van de Engelse legers naar Nederland aan het einde van de Tweede Wereldoorlog kwamen er ook Engelse locomotieven
van het War Department mee. Hieronder
waren drie-assige diesellocs van een type dat
al in de jaren dertig was ontwikkeld voor de
London Midland and Scottish Railway (LMS).
Na de oorlog werden diverse machines door
de NS overgenomen. Na diverse ruilingen bleven er uiteindelijk tien ex-WD locs bij de NS,
die in 1946 de nummers 501-510 droegen. Zij
werden gebruikt voor rangeerwerk op grote
stations zoals Utrecht en Zwolle en vanaf
1947 Rotterdam Feijenoord.

Omdat de tien Engelse tweedehands locomotieven goed bevielen werden er meer aangeschaft. Ook deze honderd locs kwamen weer
uit de fabriek van English Electric Company
(EEC) te Londen, maar werden nu nieuw geleverd, waaronder dus de 601-665.
Vanaf 1991 verdwenen de 600-en uit het materieelpark van de NS. Enkele bleven actief
bij spooraannemers of bij bedrijven met een
railaansluiting. Zo ook de Railpro 602 en 691,
die nu in Oss aanwezig zijn.
Met de botsing kwam dus een “Bakkie” of
“Hippel” in het nieuws van het Brabants Dagblad terecht. De schade viel nogal mee.

Red: Verder lezen?

BD: Goederenwagons tegen locomotief

Brabants Dagblad©
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Een nieuw lid

Door Kees van Son
Mijn naam is Kees van Son,
57 jaar, gehuwd en vader
van 3 volwassen zonen.
Afkomstig uit Drunen en
sinds 1986 woonachtig in
Oss.
Ik ben sinds januari 2018
lid van de vereniging en
hou mij momenteel bezig
met de RocRail software die in de toekomst
de verenigingsbaan moet gaan besturen.
In het dagelijks leven werk ik als consultant
op het gebied van computervalidatie. Kortweg
gezegd is computervalidatie het aantonen dat
een computersysteem (hard- & software)
voldoet aan de eisen van de gebruiker. Behalve de gebruikerseisen gelden ook nog allerlei
wettelijke eisen waaraan software moet voldoen die opgelegd worden door de diverse
overheden. Deze eisen moeten borgen dat bij
het gebruik van een computersysteem de veiligheid geborgd blijft. Het testen van RocRail
heeft dan ook veel raakvlakken met mijn dagelijkse werkzaamheden.

Mijn interesse in modeltreinen sluimerde al
sinds mij jeugd, echter pas de laatste 2 jaar
ben ik bewust bezig met deze hobby. Behalve
de treinen uit mijn jeugd staan in een aantal
vitrines diverse H0 treinen – veelal stoomlocomotieven - te pronken die ik in de afgelopen
2 jaar heb verzameld, vnl. via marktplaats of
Catawiki. Momenteel ben ik bezig met de opbouw van een N-spoorbaan om ook thuis de
RocRail software te kunnen testen.
Omdat de opbouw van een werkende (digitale)
spoorbaan enige tijd kost vanwege o.a. de
aanschaf van de benodigde hardware, maak ik
momenteel gebruik van het simulatieprogramma 3D Train Studio waarmee ik de testbaan van de vereniging (de zgn. Maliebaan)
gedeeltelijk kan nabootsen. Dit simulatieprogramma kan gekoppeld worden aan RocRail
waardoor het mogelijk is om via RocRail de
virtuele treinen in het simulatieprogramma 3D
Train Studio te laten rijden.

3D Train Studio: Maliebaan
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Ontraxs 2018

Door Gert van Dam

gen en ik laat nu ook een fractie zien van wat
er op OnTraxs 2018 te bewonderen was.

Op 9 maart was de tentoonstelling OnTraxs
2018 weer in het Spoorwegmuseum. Zoals
gebruikelijk was het niveau zeer hoog en dus
volop genieten.

Treinmodelbouw is mijn grote hobby maar ook
fotograferen. Als ik de kans krijg om te gaan
fotograferen dan zal ik dit niet laten. In de
loop der jaren heb ik al heel wat camera’s
gehad en sinds 2 jaar de Canon EOS 70D, dit
is een semi professionele camera, die heel erg
veel mogelijkheden heeft.

En het heeft even geduurd, maar ik kan nu
zeggen dat ik ongeveer 70% beheers van wat
deze camera te bieden heeft. Deze 2 hobby’s
combineer ik al heel wat jaartjes naar genoe-
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Niet alleen het fotograferen was een reden
om hier naar toe te gaan, ook leren van wat
anderen maken, ideeën opdoen, met de hobbyisten praten. Verwacht van mij geen bijschriften bij de foto’s van wie wat dit is, dat
interesseert mij niet, daar zijn anderen weer
goed in. Wat mij opviel ten opzichte van andere jaren het aantal modelbanen leek minder
de drukte ook niet meer zo hectisch je kan
redelijk overal van genieten.
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