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Mededelingen

Tja, en daar zit je dan. Nog een beetje na te stomen van het
slechte nieuws dat onze voorzitter afgelopen donderdag
moest vertellen tijdens zijn openingswoordje. We hebben te
horen gekregen dat we ons onderkomen na 35 jaar moeten
gaan verlaten. En met zo’n bericht moeten we dan een leuke
TONG in elkaar sleutelen?

Toch hebben we er weer iets van proberen te maken. De
voorraad van artikelen was dit keer wel zeer beperkt. Toen
ik één van de schrijvers meldde dat ik een plaatsje voor zijn
artikel in de bijna lege TONG ging zoeken, keek hij me toch
wel een beetje vreemd aan.
Maar dan komt er zo’n slecht bericht binnen en plotseling is
de TONG toch weer goed gevuld. Al is het niet de leukste
inhoud die dus niet echt over spoorvervoer gaat. Dat niet
alle bladzijden mooi gevuld zijn heeft meer te maken met
het niet voorradig zijn van passende plaatjes.

Dit is alweer de derde TONG van 2018, de laatste TONG
voordat de welverdiende zomervakantie gaat beginnen. Ge-
niet van deze periode en kom maar goed uitgerust terug.
Want na de vakantie moeten we er met zijn alle de schou-
ders er voor meer dan 200% onderzetten, om de Open Dag
van 2018 een spetterende Open Dag te laten worden. Mis-
schien zelfs Open DagEN.
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Van de bestuurstafel
Door Jan van Berkensteijn
Uw voorzitter

De afgelopen maanden is het, sec bestuurlijk gezien, relatief rustig geweest. Weinig hot items
die we aan moesten pakken, de lopende zaken die we door app overleg konden bespreken en con-
troleren, geen reden om formeel te vergaderen alleen maar omdat je nu eenmaal hoort te verg-
aderen.
Op zich kwam mij persoonlijk dat ook goed uit. Door de energie die ik moest steken in het bege-
leiden van twee workshops per week bleef er weinig over voor andere zaken. Inmiddels, als u dit
leest, hebben we de draad weer opgepakt.

De afwikkeling van de recente waterschade moeten we formaliseren, zowel qua afwikkeling naar
de verzekering als naar onze huisbaas, De Lievekamp. De afspraken voor de vakantieperiode
moeten we afronden en door communiceren naar jullie, zodat iedereen weet waar hij aan toe is.

Verder krijgen we steeds vaker vragen of we ook voor derden willen lasersnijden. Ook daar
moeten we de eerste experimentele pogingen doorspreken en definitieve afspraken vast gaan
leggen.

Ook al is het bijna vakantie, we willen wel weer opschalen. Het tempo moet in de baanbouw
zichtbaar blijven en daar leveren wij, ook bestuurlijk, graag ons deel aan!

Red: Door andere werkzaamheden is het de secretaris niet gelukt om dit keer het artikel ‘van de be-
stuurstafel’ te schrijven. Dus hebben we de voorzitter hierin een goede vervanger gevonden, ook al is
het kort en krachtig.
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Stop de persen, het laatste nieuws
Door Jan van Berkenstein

het laatste nieuws, in ieder geval voorlo-
pig....laat ik even beginnen bij het begin van
de aanleiding van dit stukje.

Donderdag, 21 juni, Willie en ik hebben een
overleg aangevraagd met De Lievekamp als
onze huisbaas over de recente overlast van
water, de zoveelste keer dat we het gebouw
droog mochten deppen.
We worden ontvangen met koffie, er wordt
belangstellend geïnformeerd naar onze laser-
cutter en dan ineens draait het gesprek een
hele andere kant op. Coen, de directeur van
De Lievekamp wil van de gelegenheid gebruik
maken om ons op de hoogte te brengen van de
ontwikkelingen, want we weten dat er wat met
het gebouw gaat gebeuren...nou ja, we weten,
wat de pers ons heeft bijgebracht....maar in
concreto komt het er op neer dat binnen nu
en drie jaar een knip wordt gemaakt in het
gebouw langs de zijmuur van de grote zaal en
dat alle andere delen van het gebouw, dus ook
onze kelderruimte daarbij gesloopt gaan wor-
den.
Heel even bedenk ik dat drie jaar nog een
redelijke termijn is, maar Coen gaat ver-
der.....tegelijkertijd heeft De Lievekamp de
programmering in de kleinere zalen van het
gebouw opgevoerd, dus ook het gebruik van
het voormalige MARAG Theater en dat wil
zeggen dat ze, naast die theaterruimte, ook
de door ons gebruikte ruimtes in de tussen-
tijd nodig gaan hebben voor eigen gebruik. Op
dat moment sla je dicht, de overval is com-
pleet, je hersenen draaien op volle toeren,
wat betekent dit voor de vereniging, zijn er
escapes en zo ja waar zijn die wellicht te vin-
den, wat zijn mogelijke vervolgscenario's, is
er financiële compensatie te bedenken, te
onderhandelen, hoe schoon moeten we de
ruimtes opleveren, wat voor termijn komt in
beeld? Ik val niet snel stil, maar nu lukt dat
wel.....

We krijgen, o hoe coulant, de tijd tot 1 sep-
tember 2019, maar die datum is verder niet
onderhandelbaar. Dat is het. Tegemoetkomin-
gen van enige andere aard.....nee, vergeet het
maar, hoewel we wel afspreken dat we probe-
ren in overleg te blijven en de zaak naar
weerskanten zo soepel mogelijk af te wikke-
len, indien mogelijk. Dat laatste, van de kant
van De Lievekamp, is er simpelweg op gericht
om ons zo rustig mogelijk te houden, ze willen
zo weinig mogelijk verstoring bij theatervoor-
stellingen in de MARAG zaal en zullen daarbij
toch echt een stukje welwillendheid van onze
kant nodig hebben. Tegelijkertijd is het voor
ons niet verstandig om in het wilde weg om
ons heen te gaan trappen, want ook wij kunnen
de welwillendheid van De Lievekamp nog nodig
hebben. Bij het weggaan is het niet ongebrui-
kelijk dat je elkaar bedankt voor het gesprek,
maar ik kan het niet laten om tegen Coen te
zeggen dat die beleefdheid in deze wel erg
zuur zou zijn en dat ik dat nu niet over mijn
lippen ga krijgen.

Als we naar buiten lopen kijken we elkaar
even aan. "En nu?" Nu eerst de rust bewaren
en voorbereiden hoe we het de vereniging
verder mee gaan delen, eerst die donderdag-
avond tijdens "het gebed", later via mail en
dergelijke. Wel besluiten we al snel dat we er
voor gaan om nog even vol gas door te werken
naar de open dag van 4 november om daar een
statement te maken in de presentatie. Liefst
zo dat we ook politiek en eventueel andere
belangrijke groeperingen, maar zeker ook de
pers, goed kunnen laten zien wie we zijn, wat
we doen, en waar we voor staan. Dat we dui-
delijk kunnen maken dat dit niet het einde zal
zijn, maar dat we gaan voor een nieuw begin,
een nieuwe start met nieuwe kansen.
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Laat helder zijn dat nu alles wat we als "ze-
kerheden" hadden even wegvalt. Maar geloof
samen in de kansen die er komen. Hoe? Waar?
Dat is allemaal nog erg onzeker, maar het
begint er bij dat we samen door willen, dat we
allemaal nadenken over mogelijkheden die we
zien of denken te zien en dat we die toestu-
ren, liefst per mail, aan het bestuur zodat wij
alles kunnen beoordelen en eventueel verder
op onderzoek uit kunnen gaan, strategieën op
kunnen zetten, naast elkaar kunnen zetten en
tot voorstellen aan de vereniging kunnen ko-
men. Voorlopig is daartoe in ieder geval een
halfjaarlijkse ledenvergadering gepland op 20
september, Noteer die datum alvast in uw
agenda. Noteer ook het weekend van 3 en 4
november, het weekend van de open dag, waar
we wellicht met plannen komen om er dit jaar
maar een tweedaags evenement van te maken.
Bovendien, heel belangrijk, denk er eens over
na wat jouw bijdrage kan zijn aan die open
dag. We willen er zo uitgebreid mogelijk als
vereniging presenteren wat we doen, wat het
resultaat er van is.

Voor nu wil ik in ieder geval de leden die don-
derdagavond het nieuws voor de kiezen kre-
gen alvast danken voor hun houding, strijd-
baar en bereid de schouders er onder te zet-
ten. Dat hebben we nu nodig.

We houden jullie zo goed mogelijk op de
hoogte van eventuele ontwikkelingen, dus let
op je mailbox.

Op naar een mooie nieuwe start!!
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Treinen zijn er om te rijden
Door Jens Cremers

Het is al weer een tijd geleden dat ik wat heb
geschreven voor ‘De Tong’, daarom nu een
kort klein verhaal met een aantal foto’s van
mijn modelbaan.

Inmiddels heb ik het nieuwe stuk, wat ik er-
aan heb gebouwd, voorzien van gras en langs
het spoor grind/steentjes. Het gras ging ma-
ken ging allemaal goed even de handigheid er
in krijgen (was al weer even geleden dat ik
dat heb gedaan).

Maar al snel lukte het weer goed en kon ik
weer wat meters maken, en bijwerken. Toen
aangekomen bij de steentjes langs de rails.
Alles netjes uitgemeten en lijnen gezet zodat
ik de rails er nog tussen kon leggen, ik dacht
mooi zondag de rails er in en rijden maar.
Helaas de rails kon er niet meer tussen de

lijm was gaan zakken door het gewicht van de
steentjes en dus over de lijnen heen wat ik
uitgemeten had. Na 2 uur nog maar 3 railtjes
gelegd, dus op de moeilijke plekken alles weer
weg moeten halen, dag twee dagen werk.
Ik ben niet heel precies maar de rails moet
wel netjes liggen en niet net als in Afrika een
kronkelbaan waar de treinen van ellende op z’n
kant gaan.

Bij mij geldt TREINEN ZIJN ER OM TE
RIJDEN, en dat doet het ook. Het meest
simpele digitale systeem wat je koopt in een
start set, wissels apart geschakeld met de
bekende kastjes van Fleischmann, en ja dat
werkt, het is niet misschien van deze tijd,
maar ik ben iemand die houd van simpel en
toch mooi!

Nu heb ik weer zat gepraat en getypt dus nu
tijd voor plaatjes kijken 
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Waterschade
Door Willie de Kort

Ja, daar word je weer eens met de neus op de
feiten gedrukt. Het is immers al weer een
behoorlijke tijd geleden dat we het meege-
maakt hadden. Via de app van het bestuur de
vraag of er al iemand in de clubruimte was
gaan kijken…

Waarom zouden we er moeten gaan kijken?
Nou, na die stevige bui van daags ervoor.
Dus ging Jan eens poolshoogte nemen en kor-
te tijd daarna stond hij met de waterzuiger,
samen met Gert, het water van de vloer te
verwijderen.
Na een paar uur dachten ze klaar te zijn,
maar toen ik ’s avonds, een paar uur later,
ging kijken, kon je eigenlijk niet zien dat er
zo hard gewerkt was door Jan en Gert.
Samen met Frank en Kees (v S) zijn we nog
een aantal uren bezig geweest om het water,
dat door de muur bleef komen, te verwijde-
ren.

Op het einde van de avond konden we uitein-
delijk zeggen dat we de waterschade meester
waren.

Ook nu weer was door de hevige regenval het
water door de kruipruimte geklotst, het moet
wel haast een woeste rivier zijn geweest.
Althans, de sporen waren er wel naar.
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Instructeurs Tram van OLM bij Romeo
Door Mark Scholten

Instructeurs tram van het openluchtmuseum
te Arnhem te gast bij Romeo Rotterdam

Sinds 2009 ben ik als vrijwilliger in dienst van
het Openluchtmuseum te Arnhem bij de afde-
ling Tram Publiek en begon daar, zoals gebrui-
kelijk, als conducteur. Twee jaren later werd
ik opgeleid tot wagenvoerder(sommigen op
onze vereniging noemen dat soms plagend
machinist, maar dat is teveel eer!), maar
meestal word ik als bestuurder bestempeld.

Rotterdamse trams, met name de vierassers,
van het vervoerbedrijf RET, hebben altijd al
mijn bijzondere aandacht gehad en als kwa-
jongen heb ik vele kilometers daarin doorge-
maakt, al dan niet “zwart”… De kans om op een
vierasser in het museum te rijden heb ik in
2009 na mijn pensionering dan ook direct
aangepakt.

Na enige tijd als bestuurder en soms als con-
ducteur te hebben mogen werken, werd ik
gevraagd om instructeur te worden, met name
voor de groep conducteurs. Dat was een goe-
de keus: ik kan me daarin helemaal uitleven.
Ook ben ik Gastheer Remise om het publiek

te kunnen ontvangen in
de remise en uitleg te
geven over de werking
van trams bijvoorbeeld.

Soms zijn aan het zijn
van instructeur leuke
uitjes verbonden en daar
geef ik me graag voor op!
Zo ook voor 24 maart j.l.
toen er een uitnodiging
kwam van de museum-
stichting ROMEO, die
trams, metro’s en auto-
bussen bewaart en stalt
in de voormalige remise
van de RET aan de Koot-
sekade te Rotterdam.

De groep instructeurs was welkom en onze
groep was op één zieke collega na dan ook
aanwezig, inclusief onze directe chefs.

Na een welkomstwoord een rondleiding door
de remise. Van elk soort tramtype is minimaal
één rijtuig bewaard, vanaf de motorwagen
RETM 1 tot de ZGT 800. Een werkelijk ver-
bluffende verzameling.  Ook stond er de eer-
ste Metrotrein van de M1 serie, werkmateri-
eel en op restauratie wachtende rijtuigen.

Vervolgens werd een goede lunch aangeboden
met onder andere  een kennelijk specifiek
Rotterdams vleeswaar, uierbrood. Nooit van
gehoord, maar het smaakte erg goed!

Intussen waren de vierassers RET 537 en
565 door collega’s van Romeo gereedgemaakt
voor een rit. De 537 is een product van
Werkspoor en gebouwd in 1931, in gebruik
genomen op 22 april 1931 en werd bij de RET

Arnhemse instructeurs van de tramdienst te gast bij
ROMEO in de remise Kootsekade te Rotterdam op 24
maart 2018. Foto Romeo.
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onttrokken aan de reizigersdienst op 1 maart
1973 om vervolgens rangeermotorwagen 2115
te worden. De 565 is gebouwd door Beijnes in
1931 en in dienst van de RET gesteld 5 juni
1931 waar hij op 30 augustus 1968 buiten
dienst werd gesteld. Beide wagens kwam uit-
eindelijk bij Romeo terecht en zijn beschik-
baar onder hun voormalige nummers als ex-
ploitatiewagens.

Na het maken van de (helaas wat onscherpe)
groepsfoto met daarop, naast onze groep, de
4 Romeo-medewerkers als onze begeleiders,
reden we de stad door, waarbij ook wij een
stuk konden en mochten rijden, met name “op
Zuid”.  Het is met het verkeer, de vele ver-
keerslichten en wissels, toch wel anders dan
onze hellingrijke baan door het landgoed in
Arnhem! Zo af en toe, waar het kon, kon ook
behoorlijk worden doorgeschakeld en kon zo
rond de 50 kilometer per uur worden gereden,
daar waar het bij ons hooguit 15 is…! Een
compleet rondje Hofplein rond de fontein, de
Erasmusbrug, de door de lijndiensten niet
meer in de normale dienst bereden
Bentincklaan, Provenierssingel en Stadhou-
dersweg, maakten onze rit toch wel heel spe-
ciaal. Een lange rit volgde naar de remise
Beverwaard waar de moderne Citado’s van de
RET worden onderhouden.

Er is bijvoorbeeld een bijzonder geavanceer-
de wielbank voor het afdraaien, controleren
en vervangen van de tramwielen.  Een meer
dan enthousiaste medewerker van de remise
leidde ons rond op plekken waar anders nooit
publiek komt!

Na de terugrit in de 565 (de 537 moest eer-
der terug in verband met rondrit met andere
gasten) door het noorden van Rotterdam,
werd de remise weer binnengereden en werd
na flink handen schudden tevreden huiswaarts
gekeerd.  Romeo en medewerkers: bedankt!

Een bezoek aan Romeo is meer dan de moeite
waard. Op 7 april is de eerste Open Dag weer
in de remise Kootsekade, waarna tot septem-
ber elke eerste zaterdag open huis is.  Kijk
hiervoor ook op   www.stichtingromeo.nl. Ook
aantrekkelijk is een rondrit per vierasser,
ingetuigd als lijn 10. Zie dezelfde site!
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Perikelen
Door Louis Holleman

Noot van de redactie: Louis schrijft dit op per-
soonlijke titel. Het geeft mooi aan dat het emo-
ties oproept bij leden, waar het bestuur in de
uiting daarvan, zeker publiekelijk, wat voorzichti-
ger moet zijn.

Eigenlijk wilde ik dit stukje “Ombouwperike-
len deel 2” noemen, maar sinds donderdag 21
juni j.l. speelt er nog het één en ander waar-
door ik het maar gewoon “Perikelen” noem.
Want die hebben we – ik niet alleen.

Natuurlijk waren er meer ombouwperikelen na
mijn vorige stuk, door onbekende oorzaak wil
de Duitse V100, die na veel moeite was omge-
bouwd en prima draaide, niks meer doen. Dus
ging het ding op de test-rollenbank waar
bleek dat de decoder wel een signaal naar de
motor afgeeft, maar de motor draait niet
meer... Bleek dat de motor nauwelijks nog
rond te krijgen was... HOW CAN???

Verder was ik begonnen aan de ombouw van
een stel (4 stuks) Roco NS2200's en de eer-
ste twee gaven al direct de nodige problemen,
maar daar ga ik nu even niet echt op in en ook
niet mee door.

Want afgelopen donderdag kregen we van
onze voorzitter te horen dat ons onderkomen
per september volgend jaar wordt opgezegd.
PATS! BOEM! KNAL!
Out of the blue, fijne dag nog verder.
Het nieuws kreeg hij enkele uren eerder tij-
dens een bespreking met De Lievekamp over
de afgelopen waterschade ook al “en passant”
even over zich uitgekeerd.

Het hoe en waarom van dit alles – voor zover
ik het met mijn suffe kop begrepen heb – is
dat de bibliotheek eigenlijk in een aanbouw
van De Lievekamp zit, de plannen in een ver-
gevorderd stadium zijn dat diezelfde biblio-

theek eigenlijk naar het stadscentrum zal
gaan verhuizen; vervolgens wordt de aanbouw
gesloopt om plaats te maken voor eventueel
een nieuwe grotere Lievekamp. En daar wor-
den dan alle ruimtes zo economisch-
bruikbaar-mogelijk opgedeeld, waarbij MBV
De Wissel niet een optie is om ruimtes aan te
verhuren. Daarbij zal poppentheater Marag
eerder een potentiele klant zijn.
Dus, na plusminus 35 jaar keurig huur betaald
te hebben kunnen we nu opdoeken. Daar komt
het op neer en ze zitten bij De Lievekamp dus
niet op een nieuwe huurder a la MBV De Wis-
sel te wachten.

We hebben diezelfde donderdagavond afge-
sproken dat we toch op 4 november de open
dag houden, liefst met het nieuwe NS station
in bedrijf, al dan niet voorzien van een “tijde-
lijke” lus om beter rond-en-heen-en-weer te
kunnen rijden, voornamelijk om dan toch nog
even De Wissel flink in de kijker te zetten.

Tja, daar wil ik ook nog wel aan meewerken, al
moet je wat mij betreft dan niet denken dat
datzelfde NS-station dan compleet af is, incl.
overkappingen en bovenleiding. Het zal nog
een hele toer worden om het überhaupt een
beetje werkend te krijgen, maar dan toch.

En verder? Tja... we zijn nu dus even een ver-
eniging zonder echte toekomst. Alle andere
plannen kunnen eigenlijk gewoon de koelkast
in, om het maar niet over de diepvriezer te
hebben.

Alternatief? Vindt maar wat voor een schap-
pelijke prijs wat bruikbaar is. Aan de bar
kwam al heel rap het idee om met behulp van
gesponsorde bussen een mobiele modulebaan
te bouwen. Vast! En dan een ouwe Londense
dubbeldekker inrichten als toilet- en bar-
ruimte...
(Even terzijde: die nieuwe bieb zou naar het
centrum moeten verhuizen naar een ruimte
waar o.m. ook de Volksuniversiteit een plaats-
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je moet krijgen. Zou de huidige behuizing van
de Volksuniversiteit aan de Kromstraat dan
gedeeltelijk iets voor òns zijn? Let wel, het
duurt nog wel even voor het zover is)

Wat nu wel en wat nu niet? Ook hier weer:
strictly my opinion. Niet openlijk naar De Lie-
vekamp, de gemeente of de politiek gaan wij-
zen als “schuldige klojo's!” Daar hebben we
“de media” voor om dat te doen, en dan bedoel
ik niet twitter, facebook of iets soortgelijks.
Diezelfde media duiken ongevraagd al overal
in, laten ze dat hier ook maar doen. Wij kun-
nen het hooguit aangeven.
En verder: nu even gewoon doen of je neus
bloedt. Dat station moet met de open dag
rijden, liefst zo mooi en leuk mogelijk en dat
de open dag dan misschien wel eindigt in een
heel zwart gat daarna, moeten we maar even
voor lief nemen.

Dit stukje is uiteindelijk een stukkie korter
geworden dan ik gepland had.
Ik wens iedereen veel sterkte en inzicht de
komende tijd.
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LMD – deel 2
Door Frank Vermeulen

Landelijke Modelspoor Dagen.
In de vorige aflevering konden jullie lezen
welke verenigingen ik op zaterdag 24 maart
2018 tijdens de Landelijke Modelspoor Dagen
heb bezocht. Zoals de naam reeds doet ver-
moeden het zijn de Landelijke Modelspoor
Dagen, ofwel, ook die zondag was er nog iets
te doen.

Op zondag 25 maart ben ik op bezoek ge-
weest bij de Modelspoorclub Oost-Brabant in
Helmond. Zij zijn gehuisvest op de zolder van
een oude school die nu is ingericht als stads-
hobbywerkplaats. Op deze dag waren er di-
verse banen van deze vereniging opgesteld.

Station Deurne is een al wat oudere baan.
Onlangs was er de discussie over de toekomst
van deze baan. Inmiddels is besloten dat de
baan gerenoveerd word. Het is een digitale
Märklinbaan die de situatie van station Deur-
ne uitbeeld in 1970. Toen stond er nog het
oude waterstaat station.

Houthuizen is een baan in schaal 0, die ook al
op diverse tentoonstellingen heeft gestaan.
De bouwstijl is terug te vinden in West-
Nederland alwaar we vele van deze houten
huizen aantreffen. Het is een rondloopbaan
die vanaf alle kanten bekeken kan worden. Op
de baan zijn behalve het station ook een
houtzagerij, een molen en de bollenvelden te
zien. Typisch Hollands dus. In 2016 is de baan
uitgebreid met een marktplein. De gebouwen

die hier te zien zijn komen allemaal uit Hel-
mond.

De nieuwste baan in schaal H0 is Triorama. De
baan beleefde zijn première in november
2014 tijdens een tentoonstelling in Helmond.
De baan heeft drie zichtzijden. Aan een zijde
is een stadje te zien met het station. Als de
trein vertrekt rijd hij onder een brug door en
komt in een bebost landschap, passeert een
burcht en een groeve en verdwijnt dan uit het
zicht.

De reden van mijn bezoek was het maken van
foto’s van hun laatste aanwinst: De Turfbaan.
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De eerste plannen voor deze baan stammen
uit 2012. Nu is de baan bijna gereed. Het is
een uitbeelding van de turfwinning in de
Deurnese Peel. Het is een baan met een ver-
haal. Je kunt zien hoe in vroeger jaren de
turf werd gestoken en verwerkt. Er staan
plaggenhutten, een fabriek voor de verwer-
king en er loopt een spoorlijn langs met de
halte Helenaveen. De baan die een lengte
heeft van 8,5 meter is gebouwd in schaal 0.
Daar de open dag goed bezocht werd was het
vrij moeilijk om goede foto’s te maken. Na
overleg met de bouwers hadden we besloten
dit uit te stellen tot een ander moment. Zo-
doende ben ik 2 weken later teruggegaan naar
Helmond om en middagje foto’s te maken.

De dag was nog niet voorbij dus op naar de
volgende vereniging. Ondanks de titel Lande-
lijke Modelspoor Dagen passeerde ik hiervoor
toch even onze landsgrens. De collega model-
bouwers uit het Belgische Mol hadden beslo-
ten om ook in dit weekend hun open dag te
houden. Deze nog vrij jonge vereniging is op-
gericht in 2000. Na enige omzwervingen kwa-

men zij terecht in een gebouw op het recrea-
tiepark ‘Het Zilvermeer’ in Mol. De open dag
was mede op dit laatste weekend van maart
gepland daar dit park alleen in de winter-
maanden gratis toegankelijk is. Vanaf 1 april
moest er weer betaald worden door de be-
zoekers en dat wilden onze collega’s voorko-
men.

De eerste baan, die deze vereniging bouwde
na de oprichting, was het kopstation van
Scherpenheuvel. Met de eerste modules wer-
den al direct enkele tentoonstellingen be-
zocht. Ondertussen werd verder gewerkt aan
de uitbreiding. De complete baan stond voor
het eerst op de grote tentoonstelling in Leu-
ven in 2014. Nu stond deze baan ook opge-
steld in de clubruimte.

Verder stond er nog een module in een win-
ters landschap en waren er diverse speelmo-
gelijkheden voor de kinderen.
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De vereniging heeft ook een demonstratie-
baan voor de bezoekers van het recreatiepark
gebouwd. Bij de bouw was er de discussie of
de baan met gelijk- dan wel wisselstroom ge-
voed zou worden. De heren hebben dit heel
handig opgelost door twee aparte lussen te
maken, één voor gelijkstroom en één voor
wisselstroom. Het station ‘Zilveldonk’ is ge-
bouwd op een viaduct. Er is een industrieter-
rein aangelegd en er rijdt een pendeltrein die
door de bezoekers bediend kan worden.

Daar deze baan achteraf gezien niet zo gun-
stig geplaatst was bij de ingangsdeur is beslo-
ten een nieuwe baan te bouwen. Dit is nu de
uitdaging voor de komende tijd. Maar ook
voor de grote tentoonstelling in Leuven dit
najaar hebben de heren nog een geweldige
primeur in petto. Na nog een gezellig samen-
zijn ging het weer richting Nederland.
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Workshop
Door Jan van Berkensteijn

De afgelopen maanden is er in onze kantine-
ruimte weer hard gewerkt door de deelne-
mers aan beide workshops. Zoals steeds was
het bijzonder om te zien hoe, met dezelfde
basis, iedereen toch een eigen beeld wist te
creëren. Het houtwerk was voor iedereen
hetzelfde, maar bij het afspannen van het
horrengaas en het smeren van de tegellijm
werden de eerste verschillen al zichtbaar.

Daarna mochten ze aan de slag met het in-
plakken van de eerste laag steenslag, als
structuur laag, en het eerste stukje draad-
werk voor de bomen. Er werd steeds gecon-
centreerd gewerkt, de helpers aan de bar
hadden weinig te doen, want de deelnemers
hadden soms zelfs geen tijd om hun koffie op
te drinken, leek het, zelfs niet na aandringen
op een korte pauze van mijn kant.

Bijzonder mooi de interactie die in zo'n groep
ontstaat. Men kijkt bij elkaar, helpt elkaar en
er ontstaat al heel snel een hechte sfeer van
collegialiteit/verbondenheid.

Met het aanbrengen van de eerste basiskleur
waren de voorbereidingen afgerond en kon
men langzaam gaan werken naar het gewenste
resultaat. Kijkend naar de structuur die ze
zelf gemaakt hadden werd zichtbaar hoe een
landschap in werkelijkheid zichzelf vormt,
waar stenen blijven hangen bij het neerko-
men, waar groen een plekje kan vinden en wat
water doet bij de zoektocht naar lager gele-
gen delen.

In de loop van iedere avond was te zien hoe
mensen met trots naar hun eigen werkstuk
keken en er foto's van maakten om thuis te
kunnen laten zien welke vorderingen er wer-
den gemaakt. Tot de laatste avonden, waar de
finishing Touch werd aangebracht. De bomen
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waren geplaatst, het laatste groen was inge-
strooid en verlijmd, het water geverfd, het
mini diorama was klaar en kon mee naar huis.

Ik moet eerlijk zeggen dat het vermoeiend
was, twee avonden per week, maar de blije
reacties die ik er voor terug kreeg waren
steeds weer een beloning. De hulp van Frank,
Louis en Dick is zeer gewaardeerd door me,
ook al zullen ze af en toe het idee hebben
gehad dat ze enkel ter decoratie aanwezig
waren. Naast de doelstelling om de club
zichtbaar te houden in de maatschappij, was
een nevendoelstelling het binnenhalen van
gelden om het tekort op de begroting deels te
dekken.

Met twee workshops bijna volgeboekt waren
de opbrengsten voor de clubkas hoger dan we
durfden hopen, waarmee het belang van work-
shops voor de vereniging wederom is aange-
toond.

Het levert nieuwe leden op (deze ronde twee
man die besloten hebben lid te worden, wel-
kom Lambert en Johan) en het dekt tekorten
in de exploitatie. Daarom nogmaals de vraag
aan alle leden, denk er eens over na of je een
vaardigheid hebt die je zou kunnen en willen
delen in een (korte) workshop, het hoeft geen
zes of acht weken te duren.
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Station Arnhem
Door Gert van Spijk

Gedurende het afgelopen decennium zijn er in
de Lage landen een aantal interessante stati-
onsgebouwen gebouwd. Als vorm van welkom
voor de desbetreffende stad zijn deze archi-
tectonisch interessante gebouwen het bekij-
ken zeker waard.
Naast Rotterdam CS, Antwerpen CS en Arn-
hem CS is ook Liege Guillemins in België een
bezoekje waard. In Arnhem is de afgelopen
20 jaar het hele stationsgebied grondig ver-
anderd in een aantrekkelijke entree tot deze
stad.

Van oudsher vormt Arnhem een spoorweg
knooppunt in ons land met letterlijk verbin-
dingen naar noorden, oosten, zuiden en wes-
ten. Sinds 1845 bestaat de verbinding met
Utrecht, sinds 1856 die met het huidige
Duitsland. In 1868 werd Deventer aan het
netwerk toegevoegd en tot slot werd in 1879
de spoorlijn met Nijmegen geopend.
In 1867 resulteerde dat in een stationsge-
bouw op de huidige locatie. De slag om Arn-
hem in 1944 liet ernstige sporen na.
In 1954 werd er een nieuw stationsgebouw
geopend ter vervanging van het zwaar be-
schadigde gebouw van voor de Tweede We-
reldoorlog.

In 1987 bleek het bestaande stationsgebouw
niet meer te voldoen en werden er plannen
voor een verbouwing overwogen. Uiteindelijk
werd besloten tot een grootschalige verande-
ring van het gehele stationsgebied dat zou
zijn voorbereid op de toekomst.

Na zo’n 20 jaar van werkzaamheden vormt
het nieuwe stationsgebouw nu een onderdeel
van een combinatie van trein en bus knoop-
punt, met kantoorgebouwen, winkelen uit-
gaansgelegenheden en een parkeergarage. Er
passeren momenteel dagelijks zo’n 65.000
mensen. Nog steeds is het station een trein
knooppunt naar alle windstreken en een stop-
plaats van de ICE naar Frankfurt.
In 2001 kreeg het project door de Neder-
landse overheid de status van sleutelproject,
dat wordt toegewezen aan stationsgebieden
van nationaal belang. Verwacht wordt dat het
nieuwe stationsgebouw in Arnhem een passa-
giersstroom naar de stad mogelijk maakt van
110.000 forenzen per dag in 2020.
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LED verlichting
Door Gert van Dam

Enige jaren terug bracht Roco de NS Plan D
rijtuigen uit die er prachtig uit zien. Ik heb
toen 3 typen rijtuigen aangeschaft te weten:
de 1e en 2e klas en een restauratie rijtuig ,
de NS A7702, NS B7852 en de NS RG7654.

In het begin heeft hier een blauwe NS1100
zonder neus voorgestaan maar toen Roco een
1200 uitbracht heb ik die ervoor gezet. Het
is een prachtig gezicht om deze trein te zien
rijden met 7 rijtuigen. Wat ik jammer vind
(vond) er zat geen sluitverlichting en binnen-
verlichting in.
Deze rijtuigen zijn dus gedateerd en ik kon
geen verlichting hiervoor vinden dus…… zelf
maken, maar hoe? Er zijn verschillende moge-
lijkheden. Kant en klare led strips kopen en
die passend maken mooi maar ik vind dat niet
erg toepasbaar omdat je meestal die strips in
groepjes van 3 moet verdelen. Of bij Roco
aanschaffen waarschijnlijk lukt dat niet van-
wege de leeftijd van deze rijtuigen wordt
niet meer geproduceerd? Een andere manier
is dat je via een digitaal tekenprogramma een
print maakt. Het nadeel hiervan voor mij is
dat ik dan zo’n programma moet gaan leren en
dan ben ik zomaar een hoop tijd kwijt en die
besteed ik liever aan o.a. de scenery en aan-
verwante artikelen.
Wat ik nog meer moest doen, wat is de kleur
van het interieur van deze rijtuigen. Toen ik
dat eenmaal wist heb ik een rijtuig gedemon-
teerd (In de verpakking van het rijtuig zit
papieren info over o.a. hoe dit rijtuig in elkaar
zit die scan ik en komt in mijn digitaal ar-
chief) wat redelijk eenvoudig gaat als je maar
heeeel voorzichtig doet, kijken kijken kijken
en dan pas doen anders gaat het je een hoop

geld kosten. Zo op het eerste gezicht lijken
de 1e en 2e klas rijtuigen op elkaar maar dat
is niet zo, er zijn kleine verschillen zeker wat
de kleur van de banken betreft blauw en
groen. Er zat ook veel hout in deze rijtuigen
een soort multiplex met blanke lak vermoed
ik, de banken en de rest geschilderd en veel
poppetjes geplaatst ik gebruik van Preiser
figuurtjes die je zelf moet schilderen.
De stroom afname heb ik per draaistel met 2
koperen stripjes gedaan van 0,12mm dik de
draadjes zoveel mogelijk ver van de wielen
gehouden.

Van alles maak ik een foto (ik houd van mijn
treinenhobby een foto dagboek bij) en in de
eigenschappen van de foto in opmerkingen
schrijf ik zaken die er toe doen want over een
jaar weet ik niet meer precies wat ik aan dat
rijtuig gedaan heb. Toen ik nog niet met SMD
LED’s kon werken heb ik de verlichting met
3mm LED’s gedaan in combinatie met een
strook heldere acryl de lichtopbrengst was
redelijk maar niet echt ja dat is het. Maar nu
komt het voordeel kijken dat je lid van MBV
de Wissel bent. Ik heb veel gekeken en ge-
luisterd hoe leden met SMD LED’s omgaan en
ik ben daar mee aan de gang gegaan en heb
hier mijn eigen manier in gevonden. Wat ik
heb gebruikt is SMD LED 0805 geel (ik kan
me nog de gloeilampen in dit treinstel herin-
neren) 10 a 11 parallel geschakeld en op de +
een weerstand van 470ohm.
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En over de + en – een elco van 10u. Het for-
maat van dit LEDje is 1,6 – 2,1mm als je niest
is ie pleitte. En dan is dit nog geen eens de
kleinste…… Op dit LEDje zitten 2 koperen
stripjes om 2 draadjes aan te kunnen solde-
ren. Als techniek zo klein is dat je het bijv.
niet kan inspannen in een bankschroef dan ga
ik op zoek naar andere mogelijkheden en die
heb ik gevonden. Op een blokje hout heb ik
een verenstalen draad van ongeveer 0,4mm
rond bevestigd dit om dit LEDje onder te
kunnen klemmen dit doe ik met een kromme
gebogen anti statische pincet.

Gebruik je zo’n pincet niet dan gaat je LEDje
alle kanten op en lastig te monteren. Dit blok-
je kan ik alle kanten op bewegen en ik kan er
naast komen dit vanwege de hoogte heb ik die
hoogte niet dus plat op een tafel dan kan ik er
niet goed bij. Met een blank lakdraadje van
0,2mm soldeer ik deze, van te voren eerst
vertinnen vanwege de isolatie lak. (lak weg
branden) Op de + draad maak er ik een knoop
in om deze als de + te kunnen herkennen.

Het solderen van deze zeer kleine LEDjes doe
je met een soldeerbout waarvan je de tem-
peratuur kunt in stellen ik doe dat op 335C en
gebruik een soldeerpunt van 0,3mm. De ge-
bruikte soldeer is ongeveer 1mm doorsnede
en geschikt voor deze temperatuur. Deze
temp is te laag om de lak van de draad af te
branden en een andere soldeerbout gebruik ik
hier dan ook voor.
Op de soldeerzijde wordt d.m.v. of een pijltje
of een plat liggende T de doorlaat richting
aangegeven. Om dit allemaal goed te kunnen
zien maak ik gebruik van een led loeplamp
deze vergroot 2,5x en heeft 60 LEDs. Het
grote voordeel van deze lamp t.o.v. een lamp
met een TL buis is dat hij geen warmte pro-
duceert en een rustig beeld heeft.
Van polystyreen van 1mm dik heb ik een pas-
sende strip gemaakt op het rijtuig en een
verdeling gemaakt waar de LEDjes moesten
komen. Gaatjes geboord van 2,1mm en alle
LEDjes parallel gesoldeerd. Boren doe ik met
de hand m.b.v. een handspantangetje. Met
bijv. een Dremel dan wordt het gat te groot
kunststof wordt op die manier te snel te
warm de spaan blijft aan het boortje vast
zitten en het gevolg is dan dat het boorgat te
groot wordt.

Telkens als ik gesoldeerd had controleerde ik
op een spanning van rond de 10V of het LEDje
het ook doet. Dit doe ik met een regelbare
voeding van 0-30V je kunt ook een batterij
van 9V gebruiken. De ervaring heeft mij ge-
leerd dat je op de + van je voedingsbron het
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beste een weerstand vast soldeert want als je
dit niet doet en je vergist je dan blaas je
zomaar alles op. De LEDjes aangedrukt in de
juiste gaatjes en vast gezet met hobby-tape
ik wil niet lijmen want als ik wat moet vervan-
gen dan beschadig ik te veel en deze tape
blijkt goed vast zitten ook over langere tijd.
Dan is het tijd om alles in elkaar te gaan zet-
ten. Doorvoer van draden heb ik zo soepel
mogelijk laten verlopen.

De styreenstrip past goed in ruimte van de
constructie van het rijtuig en hieraan kun je
ook weer zien dat Roco een goed merk is. Bij
elke handeling bij het monteren controleer ik
met een multimeter of alles het blijft doen
als dit niet gebeurd dan loop ik het risico dat
ik weer moet demonteren. En dan komt het
moment heb ik het effect van wat ik wilde
bereiken? De lichtsterkte is precies goed niet
te sterk of te zwak.

In het dak van het laatste rijtuig heb ik 2
rode LEDjes van 1,8mm geplaatst in serie met
een weerstand van 1kOhm en dit geeft een
mooie lichtopbrengst. Toen ik met deze rij-
tuigen bezig was heb ik ook het een en ander
gerepareerd en verouderd. De reparatie be-
stond voornamelijk uit het plaatsen van diver-
se buffers die op onverklaarbare wijze zoek
geraakt zijn. Moest deze ook zelf maken ner-
gens meer te vinden en zo moeilijk is dit niet
een asje van 1,5mm rond /4,5mm lang en sty-
reen van 4,5mm rond en 1mm dik. Het zicht
gedeelte van de draaistellen zwart/bruin ge-
schilderd want het plastic glom wel erg veel.
Het is mooi om te zien hoe deze rijtuigen het
in het donker doen het was alle moeite waard.



Wisseltong juni ‘18 pagina 24


