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Mededelingen
Tja, de laatste keer dat we open zijn voor het grote publiek,
nog even en dan is het zover. Op zaterdag 3 en zondag 4
november gooien we de deuren open en mag het publiek de
laatste trein uitzwaaien in ons onderkomen in De Lievekamp.
Wie had dat ooit mogen denken dat we na 35 jaar een goed
en veilig onderkomen te hebben gekend in de kelder, dat we
nu op zoek moeten naar een nieuwe ruimte.
We zijn al volop bezig met onze zoektocht, we hebben daarbij de aandacht van een ambtenaar, de gemeenteraad en de
media. De response is goed, we hebben er het volle vertrouwen in.
Jullie zullen wel denken, wat is het rustig in de werkplaats
van de lasersnijmachine. Door de klachten van stankoverlast
zijn we genoodzaakt om op zoek te gaan naar een mogelijkheid om deze stank te verminderen. Voordat we dat geregeld
hebben, kan de machine geen uren meer maken. Hopelijk is
het voor het Open Weekend geregeld, want we hebben de
machine nodig voor diverse activiteiten.
Nu nog heel even tijd om deze uitgave door te bladeren, of
toch maar naar de club om de laatste loodjes te verzetten?
Inhoudsopgave

Redactie adres:
e-mail: redactie@mbvdewissel.com
Of via het bovenstaande correspondentieadres
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In verband met de administratie heeft het de
voorkeur als de contributie vanaf 1 januari wordt
overgemaakt.
Copyright:
Het copyright berust bij de auteurs. Het is
niet toegestaan zonder hun toestemming
artikelen en/of illustraties (of delen daarvan)
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Van de bestuurstafel

Door Sjaak Verstegen
Uw secretaris

We sluiten weer een rumoerige periode af waarin veel, vaak en zwaar gediscussieerd is aan de
bestuurstafel.
Natuurlijk is er veel gesproken over de situatie waarin we
nu als vereniging terecht zijn gekomen. We hebben zelfs
wederom een verzoek gekregen voor een bezoek aan onze
clubbaan door een vereniging uit Oss, de PC club. Deze vereniging van computer enthousiastelingen wilde ons bezoeken
om te zien wat en waarvoor wij computers gebruiken met
wat voor software wij onze baan automatische sturen enz
enz. Het zou natuurlijk prachtig zijn geweest om deze mensen een avond of middag in onze ruimte te mogen ontvangen, echter de omstandigheden laten dit
helaas niet toe en hebben we ze ook gemeld hieraan niet te kunnen voldoen. Natuurlijk hebben
we ze wel uit genodigd voor ons openweekend.
Er liggen ook nog wat zaken die geregeld dienen te worden ondanks het feit dat we de ruimte
volgend jaar gaan verlaten. Zo kregen we een klacht van stank overlast door onze laser. Dat dit
mogelijk was wisten daar het afvoersysteem van vieze luchtjes nog niet volledig is afgewerkt.
Ook is er weer gesproken voor het organiseren van een workshop gedurende de opendagen.
Ashwin heeft hiervoor al het een en ander voorbereid en de bedoeling is dat we de kinderen een
huisje laten bouwen en de ouders mogen natuurlijk meedoen. Dus de stank overlast zal nog wel
wat toenemen, maar het heeft onze aandacht.
Een hekel punt wat steeds weer terug komt en omdat het steeds maar weer wordt door geschoven is het punt Sociale activiteit. Graag zouden we het als bestuur weer willen zien dat een van
onze leden weer een avondje sociale ontspanning organiseert. In het verleden hebben we menig
avond gekaart, maar een avondje darten of sjoelbakken kan ook gezellig zijn. Kortom wie zich
geroepen voelt mag zich melden en steun en medewerking is gegarandeerd.
Voor het gebruik van de PC in de werkruimte komt een handleiding voor hoe om te gaan en weg
te schrijven van bestanden zodat we een overzichtelijke structuur blijven houden. Inmiddels
worden er ook al bestanden op een extern geheugen weg geschreven dit staat bekend als zijnde
NAS.
De opendag Het Open Weekend is door genomen en de tijden zijn vast gelegd
Zaterdag 3 november
10.00
open voor alle leden en medewerkers
11.00 – 12.30
genodigde en alle leden met hun dames (eventueel)
12.30 – 1400
gezamenlijk met genodigde gebruik van een lunch (soep en broodjes)
14.00 – 17.00
open voor publiek
Zondag 4 november
09.00
open voor alle leden en medewerkers
10.00 – 17.00
open voor publiek
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De hoop is uitgesproken
dat we, nu we 2 dagen
open zijn, meer publiek
zullen trekken dan vorige
jaren ( 2018 noteerden we
+/- 350 bezoekers). Ook
denken we dat we een
gelijkmatige
toestroom
zullen hebben, beter verdeeld zodat we niet vol
geraken en de mensen
geen goed zicht hebben in
het geen wat er tentoon
wordt gesteld.
Als laatste is de HJALV
voorbereid verder in deze
uitgave van de tong is een
kort verslag te lezen.

De nieuwe ruimte hoeft niet groot
te zijn als hij maar lang genoeg is.

Rest mij u vanaf deze
plaats succes te wensen
met de voorbereiding voor het openweekend en wens ik u veel plezier en gezelligheid gedurende
de beide dagen. Naar het schijnt gaat het dit jaar lukken veel treinen te laten zien rijden en zit
Marag tot aan zijn nek vol met demonstraties.

Door de fotograaf vastgelegd: Bijna, ja bijna hadden we er een nieuwe modelbouwer bij.
Maar gelukkig konden ze hem net op tijd tegenhouden.
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Vakantiedag in Franse Pyreneeën

Door Jos van Pinxteren

In de Pyreneeën kom je als effe zoekt leuke
spoorweg trajecten tegen.

Tegen de Frans-Spaanse grens richting Huesca ligt het Franse plaatsje Laruns. Daar kun
je met een kabelbaan naar boven naar Fabreges op 1254m hoogte. In de winter natuurlijk
ook een ski gebied maar zomers kun je daar
met Le TRAIN d’ARTOUSTE een uur langs de
bergwanden van de Franse Pyreneeën naar
Lac d’Artouste rijden. Dit traject wordt onderhouden door een smalspoorvereniging. De
rit duurt een uur en dan kom je aan de voet
van de stuwdam van het bovengenoemd meer.

Dit smalspoor traject is destijds aangelegd
om de bouw van de stuwdam aan de voet van
het Lac d’Artouste aan te kunnen leggen. Dat
werd toen uiteraard gedaan met smalspoor
stoomlocomotieven en vele goederenwagons
voor aan en afvoer van materiaal en gereedschap.
Deze vereniging heeft dit traject helemaal
weer hersteld en is al jaren lang een toeristisch uitstapje. Er wordt gereden met smalspoor diesellocomotieven.

De wagons zijn zo gebouwd dat de stoelen
omgedraaid kunnen worden naar gelang de
rijrichting.
Vanaf het vertrekpunt waar een klein depot
en remise is ga je eerst door een smal tunneltje net groot genoeg om doorheen te kunnen
rijden. Daarna ontvouwd zich het dal waar de
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trein langs de bergwanden zijn spoorweg
zoekt. Behoorlijk veel bochten, inhaalsporen,
tunnels en afgronden kom je tegen met
prachtige vergezichten……en uiteraard marmotten!!

Wanneer je in de buurt bent is dit een aanrader. Kost wel iets maar daar krijg je ook wel
iets voor. Trek er een volle dag voor uit want
het zeer de moeite waard.
Het stuwmeer kun je vanaf het begin niet
zien liggen en je komt ogen te kort om alles in
je op te nemen. Wanneer het stuwmeer is
bereikt dan is het nog een klim naar het
stuwmeer om daar rustig even te kunnen eten
en drinken, voordat de treinreis weer teruggaat.
Lac d’Artouste ligt tegen de grens met Spanje en je kunt diverse wandelingen van hieruit
beginnen.
Prachtig gebied!
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Het is in het hoogseizoen open vanaf eind mei
tot oktober, van 09.00 – 17.00 uur
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Door Jos van Pinksteren-Sjaak Verstegen

hebben genoteerd vermelden wij ook onderaan in dit artikel.

Na een, volgens het bestuur, goed verlopen
HJALV vergadering, zijn we direct weer gestart om de opendag voor 2018 te organiseren. We zijn zoals inmiddels jullie wel hebben
begrepen Jos en Sjaak en dat we in plaats van
een opendag een open-weekend gaan neer
zetten is jullie niet onbekend. We zijn natuurlijk niet alleen maar met z’n tweeën. Van uit
het bestuur zijn Willy en Ashwin belast met
het bespelen van, ook nu weer, de media, om
zo toch maar weer zoveel mogelijk publiek te
bereiken en binnen te halen.

Indien nodig brengt de organisatie een paar
kleine bureau lampjes in voor diegene die niet
de beschikking hebben over een klein demontabel lichtje, het belichten van al de tafels
wordt nog een uitdaging maar we proberen er
weer een gezellige twist, net als vorig jaar,
aan te geven. Alle tafels worden voorzien van
een elektra aansluiting, stoelen zijn aanwezig
en voor de tafels tegen de buiten muur die op
1mtr hoogte staan worden krukken geleverd
zodat je niet de hele dag moet blijven staan.

Open-weekend 2018

Aan de oproep van onze voorzitter is door jullie ook groot gehoor gegeven om aan de opendag je medewerking te geven. Na de rond gang van Jos om
jullie op de lijst te noteren blijkt dat we een
actief leden bestand hebben want een ieder
is dat weekend aanwezig. Zoals jullie ook kunnen zien op bijgaande platte grond hebben we
13 leden die wat meebrengen van thuis. Gelukkig dat het er niet meer zijn, want we
hebben de overige leden hard nodig om onze
eigen clubbaan en Sporend-Oss rijdend te
houden. Het geeft tevens te denken voor de
toekomst dat er toch het een en ander geautomatiseerd dient te worden of een groter
leden bestand.
Het was voor ons ook even een
heel gepuzzel om alles te plaatsen, op papier ziet het er goed uit
nu nog in praktijk. Zoals reeds gevraagd en
opgemerkt is het niet onverstandig om een
extra werk lampje mee te brengen zodat je
voldoende licht hebt om bij te werken als je
in Marag bent geplaatst. We hebben hiervoor
een platte grond op de deur naar de clubbaan
hangen en op bijgaande afbeelding kun je de
geplande opstelling reeds zien zoals we die
hebben uitgedacht. De opgave zoals wij die
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Wij, de organisatie en het bestuur, hopen op een fantastisch evenement en
veel publiek. Natuurlijk hopen wij ook dat
jullie er veel plezier en gezelligheid aan zullen
ondervinden.
Opzet dit jaar is voor ons allen dat er veel
treinen in het zicht dienen te rijden, wat we
reeds constateren is dat het gaat lukken om
aan zowel DB-zijde als NS-kant een treinenloop te laten zien. Wat ons jaren niet is gelukt, gaat ons nu ons nu met vereende krachten wel lukken en dat is mooi om te zien en
mee te maken.
Rest ons jullie al te bedanken voor jullie medewerking en wensen we jullie een fijn maar
ook een gezellig weekend toe.
Veel plezier

Leden

Activiteit

Ruimte

Frank Vermeulen
Mark Scholten
Willy de Kort
Herbert Slaats
Tino Manders
Kees Kocken
Marco Kranenburg
Ad Raeijmaeckers
Kees van Son
Louis Holleman
Frans Knechten
Sjaak Verstegen
Gert van Spijk
Jens Kremers
Henry de Veer
Henk Anbergen
Clem Jorna
Ashwin Zondag
Jan Berkensteijn
Jack Klaassen
Dick IJzermans
Gert van Dam
Bas Janssen
Mark Geurts
Lambert van der Pas
Johan Bernards
Jos van Pinksteren
Theo Kantelberg

Rijden Sporend-Oss
Uitleg Sporend-Oss
Worm
Worm
Soldeer werkzaamheden
Rijden NS
Rijden NS
Rijden NS ( coördinatie horeca)
ROC-Rail baantje demo digitaal
Rijden clubbaan
Rijden clubbaan
Rijden DB - bergstation
Rijden DB - bergstation
Rijden DB - Bergstation
Rijden boekenkast
Ontvangst en info
Ontvangst en info
Laser-workshop huizenbouw
Demo bomen maken
Ombouwen loc naar digitaal
Solderen bedieningspaneel
Scenery bouw
3D printen
Modelbaantje HO
Autocad tekenen
Verbouwen Auhagen huisjes
Scenery werk
Brug Hedel

Sporend-Oss
Sporend-Oss
clubbaan
clubbaan ( alleen op zondag )
werkruimte
clubbaan
clubbaan
clubbaan ( bar )
clubbaan
clubbaan
clubbaan
clubbaan
clubbaan ( alleen op zondag )
clubbaan
zit ruimte
entree
entree
Marag-bar
Gang voor Marag kassa
Marag
Marag
Marag
Marag
Marag
Marag
Marag
Marag
Marag
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Laser

Door Willie de Kort
Zoals jullie weten heeft de vereniging sinds
eind vorig jaar een lasersnijmachine. En dat
deze goed benut wordt, dat weten we ook. Zo
komt Ashwin regelmatig vol trots weer een
werkstuk tonen en zet daarmee diverse leden
aan het werk.

Dat de laser bijna vol continu in bedrijf is,
merken we ook op een andere manier. Namelijk de brandlucht die door het snijden van
MDF ontstaat. We zijn daardoor op onze vingers getikt door onze huurbaas, ze hadden
erg veel last van de stank.
Deze stank kan door een koolstoffilter worden opgelost. Maar zo’n filter kost net zoveel
als de hele lasermachine, zo om en nabij de
€2500. En dat ligt ver buiten het budget.
Maar als je dan een beetje gaat zoeken op
internet, google my friend, dan kom je plotseling op een site waar de informatie staat die
je nou net nodig hebt om ons stankprobleem
mogelijk op te lossen. De titel van die pagina?
Nou, uhm ... “Hoe gebruik je koolstoffilters in
je cannabis kweekruimte” ...
En dan lees je verder op die pagina: Wat zijn
koolstoffilters? Het lijkt misschien vreemd
dat een enkel apparaat geurtjes kan wegtoveren. Maar dit wordt veel duidelijker als je
snapt wat de scheikundige werking ervan is.
De gebruikte koolstof is actief. Dit betekent
dat het behandeld is met zuurstof om het een
zeer poreus oppervlak te geven. Lucht kan zo
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gemakkelijk passeren, maar ongewenste geuren binden zich aan de koolstof. De filters
moeten uiteindelijk worden vervangen, maar
gaan vrij lang mee. Een en ander hangt ook af
van de grootte van je project, dus informeer
jezelf goed.
Iets verder staat dan uitgelegd hoe je zo’n
filter zelf kunt bouwen. En dat bracht ons op
een idee. Nee, niet op de semiprofessionele
zoals daar beschreven met een wasmand, een
dekbedvulling, kippengaas en een paar rollen
duct tape.
Nee, we hebben gezocht naar een filter dat
zo te koop is. Met het filter en een derde
ventilator voor de lasersnijmachine konden we
een filterkast gaan bouwen. Op het moment
van schrijven is de filterkast bijna klaar en
kunnen we dus bijna gaan testen of de stankoverlast daarmee is verholpen.
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Malie baantje

Door Henri de Veer
Perikelen - Het "malie" baantje a.k.a. "horror"
baantje.
Introductie.
Horror: Het is het Latijnse woord voor verschrikking.
Behalve het genre van film om verschrikking
en angst te zaaien, in de vorm van amusement,
heeft het in het Engels nog een andere betekenis: "A bad or mischievous person, especially a child."
Nou vooral die laatste is hier van toepassing
waarbij "het kind" hier de combinatie is van
alle onderdelen en de software van dit baantje.
In het verleden heb ik eens bij een bedrijf
gewerkt waar de term "horror" meer geassocieerd werd met een apparaat of technische
installatie die het over het algemeen het
slechtste presteerde van allemaal.
Bij allerlei verbeteringsacties werden dingen
precies daar op uitgetest om te kijken of iets
beter werkte. Als dat dan werkte, dan werkte
het overal.
Om weer even terug te gaan naar onze hobby:
We hebben hier een testbaantje liggen met
de nodige rails/wissels/stuurprinten. Daarbij
een PC met koploper erop. Het idee was om
eerst het spul met koploper werkend te maken en daarna met RocRail.
'Hoe moeilijk kan het zijn zou je zeggen?
Allemaal standaard spul, simpel baantje!' Kat
in het bakkie, effe aansluiten en na maximaal
2 avondjes moet het wel werken.
Niets is minder waar. Toch niet zo simpel,
laat staan dat het soepel verliep. Zo ongeveer
alles maar dan ook echt alles zat tegen.

"De PC en de OM32".
Op de PC zijn een OM32 en een XpessNetLi
adapter aangesloten beide op de seriële poort
(waar ik een bloedhekel aan heb, je zult later
zien waarom).
Eerst maar eens kijken of ik de OM32 aan de
gang krijg: Er zit een test programmatje bij
om de OM uitgangen aan te sturen.

De eerste poging om de OM32 aan de praat
te krijgen waren knap hopeloos, geen beweging in te krijgen wat ik ook instelde in het
programma. Je ziet niks, geen led indicatie
geen feedback op de RS232 poort (zit niet op
een OM32), nada noppes. Andere OM32 geprobeerd: Ook niet.
Toch eens de seriële poort "kaal" testen of
die het wel doet. Een D9-female plugje gemaakt en daar pin 2+3 op doorverbonden
(loopback test).

Dan op de PC hyperterminal starten en de
juiste COM poort kiezen, geen handshake,
geen local echo. De baudrate maakt niet zo
veel uit. Alles wat je nu intypt moet nu op de
terminal terug komen, zo nee is je poort defect.
Blijkt de RS232 poort (op het bracket van de
PC) defect te zijn, duh: Geen wonder dat die
OM32 niks doet. Dus aangesloten op de mainboard RS323 plug, die deed het wel.
Nu eindelijk werkte de OM32 zoals het moest
op de eerste setje wissels.
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Ook heb ik de losse draadjes van de COM
poort die naar de OM32 liepen vervangen
door een fatsoenlijk afgeschermd kabeltje
met een bijbehorend kapje zodat er minder
snel ergens sluiting ontstaat en het signaal
beter is.
"Testen van alle wissels."
Een wissel werkte niet goed soms wel soms
niet. Verdacht waren de OM32 buffer IC's.
Verwisseld, nog steeds niet stabiel werkend
de krijgen. Na experimenteren kwam ik erachter dat de bedrading naar die ene wissel
NET te dun was. Soms schakelde de spoel wel
soms NET niet. Bedrading (flatcable) vervangen door losse draden. Dus ook meteen maar
de wissel ernaast aangesloten en getest.

Alle andere wissels waren ook wat eigenwijs
en deden het soms niet lekker, de meeste
door slecht contact van het eindafschakelcontact (3x woordwaarde scoort goed op het
scrabble bord). Met wat poetswerk was dat
verholpen. Eentje die mechanisch gammel was.
"Koploper & wissel sturing"
Koploper is ooit met het baantje gebruikt en
heeft gewerkt, stond ook al op de PC dus het
eerste doel was om de wissels met koploper
aan de praat te krijgen. Koploper en passant
nog even geüpdatet naar de laatste versie.
Het baantje was al getekend en ik ben begonnen met te kijken of de wissels nu allemaal
goed werkten.
Ik kreeg de wissels niet aan de praat, de config file van de OM32 netjes opgegeven maar
mooi niet.
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Het probleem zat hem in de config file: Je
moet in het testprogramma de config file
voor koploper eerst genereren en dan DIE
file opgeven in koploper.
Helaas geeft koploper de extensie van de file
niet aan en kun je dus makkelijk de verkeerde
file opgeven, erg dom in koploper dat die niet
een default extensie in de file dialoog meegeeft, en nog dommer in het programma dat
je geen foutmelding krijgt dat het formaat
van de file niet klopt.
Dat had me weer een uur bespaard anders.
Eindelijk reageren de wissels na het fixen van
de config file. H?? dat is raar: alle wissels
lijken verkeerd om te schakelen: Na raadpleging bij een van de leden die met koploper
gewerkt hebben kwam ik erachter dat nu
juist het gekleurde vlakje in scherm bij de
wissel NIET de stand aangeeft maar het
ZWARTE vlakje, rare constructie die niet
echt intuïtief is.

Maar nu: Die laatste aangesloten wissel schakelt toch nog verkeerdom, raar ik heb toch de
juiste draden/volgorde aan de uitgangen zitten? Hetzelfde als alle andere wissels, misschien de kleuren draad aan de wissel intern
verwisseld?
Ach: Toch maar weer de krimpkous eraf geknipt, opnieuw andersom gesoldeerd, werkt nu
wel goed.
Later kwam ik erachter dat alle wissels in
koploper het vinkje "verkeerdom" aan hadden
staan behalve die extra wissel die nieuw was:
Eigenlijk de wissel die ik als laatste aangesloten was WEL goed aangesloten zoals het origineel hoort.

"Koploper en trein besturing"
Nu de volgende uitdaging: Het laten rijden
van een lokje via koploper. Via de locmaus
werkte de lok, dus de "infrastructuur" is goed
aangesloten.
Via de XpressNet interface (het kleine zwarte kastje) en een Roco booster moet het signaal op de rails komen.
Aangezien dit ook RS232/serieel is hebben
we daar een USB-RS232 converter tussen
gezet.

Defect dus. We hadden geen andere dus lagen er die avond weer uit.
Wel triest dat ook hier koploper geen fatsoenlijke foutmelding geeft als er iets in het
protocol/verzenden naar de XpressNet interface mis gaat, zelfs afsluiten ging niet meer
en de PC moest hard rebooted worden.
Een week later hadden we een andere USBRS232 converter die Willie geregeld had.
Toen ging het al een stuk beter. We konden
met de hand rijden!
Na allerlei dingen goed ingesteld te hebben
werkte alles. Detectie hadden we nog niet
geprobeerd. Systeem 's avonds netjes afgesloten en naar huis toe.
"Een week later: de horror slaat weer toe"

De 2-de com-poort op de PC was namelijk
defect en kon niet meer gebruikt worden.
Na een hele avond klooien met koploper werkte dit nog steeds niet: Als koploper afgesloten moest worden bleef de boel hangen en
allerlei ellende.
Het rode/groene LEDje knipperde dus was er
communicatie.

Na van alles te proberen kom ik er uiteindelijk achter dat de USB-RS232 converter
"bitrot" heeft.
Een loopback test (zie boven) gaf netjes de
letters terug die je intypte maar als je wat
sneller typte dan vielen er letters om, je typte een 'a' en er kwam soms een 'b' terug.
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PC opgestart, effe testen of alles het nog
doet. Direct bij het opstarten van koploper,
Pats: GPF error. Dit is een general protection
fault van windows. Ook wel een "Blue screen"
error genoemd.
WTF komt dat nu weer vandaan? Vorige week
werkte alles en er is niks veranderd. De ellende blijft ons achtervolgen.
Uiteindelijk na het maken van wat crashdumps
in windows en het uploaden van die crashdump
in een on-line crashdump decoder ergens op
het internet, kom ik erachter dat windows
vastloopt in de CH340 driver.
Jawel weer die rottige USB-RS232 converter
driver! Maar hoe kan het dat die niet meer
werkt? De converter in een andere PC getest
doet het wel gewoon.
Uiteindelijk (na 1.5 uur zoeken) een iets nieuwere driver gevonden voor de CH340 converter en uitgeprobeerd. Ja hoor koploper start
nu netjes op en alles werkt weer.
Weer 1 of 2 avonden bezig geweest om dit uit
te zoeken.

"De terugmelders"
Om automatisch te kunnen rijden zijn terugmelders essentieel in je baan. Hier zat een
RoSoft S88SD16-n detectie module in, aangesloten op de XpressNet S88n bus.

Die kan met een gewone RJ45 patch kabel
aangesloten worden. In de eerste instantie
werkte die niet (goh het zal eens meezitten
nietwaar).
Gelukkig wat het dit keer simpel: De verkeerde plug gekozen, de linker is uitgang, de rechter ingang. Niet logisch na proberen te denken dus.
"Automatisch rijden"
Na een aantal rondjes rijden kwam ik erachter dat er nog ergens een onderbreking in de
rails ontbrak, die doorgezaagd. Probleem opgelost en weer een paar uurtjes (dus een
avond) verder.

Nu was er echter nog een ander raar probleem: Als de trein achter in over de wissels
reed, werden er in eens 3 blokken gedetecteerd (zo genaamde. ghost detectie). Dat lijk
verdacht veel op een storing via de bedrading.
Draadjes apart leggen, controleren op sluitingen tussen de railstaven etc., niks gevonden.
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Nu is het zo dat die S88 detectie erg gevoelig is. Toen maar de kaart eruit geschroefd en
een week later van weerstandjes voorzien
(PS: daarmee maak je de die detectie ongevoeliger).
Kaart er weer in, alles aangesloten: het probleem bleef.
Om niet verder door te "modderen" toch
maar een andere S88 kaart geprobeerd =>
probleem weg.
Conclusie "kaart kapot", na verdere analyse
bleken de laatste 4 detectie signalen altijd
tegelijk af te gaan, waarschijnlijk 1 IC defect.
Eindelijk werkte het allemaal, behalve de programmering van het pendelbaantje, dat heb ik
verder niet uitgezocht.
Het belangrijke was dat mechanisch en elektrisch alles het goed moest doen.
Moraal van het verhaal:
- Seriële poorten zijn een notoire bron van
ellende en zal altijd zo blijven.
- Diagnose ingebouwd in software zijn essentieel om fouten te zoeken. Dit is in alle programma's gewoon ronduit slecht of geheel
niet gemaakt.
- Iets wat gisteren werkend uitgezet is, is
absoluut geen garantie dat het vandaag nog
werkt. Russische roulette dus.
- Ellende komt nooit alleen: Als er iets niet
werkt zijn er vaak minimaal 2 defecten.
- Problemen moet je systematisch oplossen
anders wordt het een grote frustratie.
In deel 2: Het experiment met RocRail.

OC Reports

Door Ashwin Zondag
Het is alweer 22 oktober 2018 op moment van
schrijven, dat is wel erg kort op de opendag.
Je ziet dan weer net zoals ieder jaar kunst en
vliegwerk bij alle leden om alles weer voor
elkaar te krijgen. De drive is weer groot, en
de spirit wellicht nog grootser. Onze dank
daarvoor is groot. Het is mooi om te zien dat
na het deprimerende nieuws over het moeten
verlaten van de Lievekamp, de drive zo hoog is
om onze club nog 1 maal in volle allure te laten
schijnen tijdens de opendag.
Reeds afgerond is het volgende.
DB vrije baan is het gehele car-system traject gelegd, zodat daar in ieder geval met de
standaard Faller auto's gereden kan gaan
worden. Dit zullen de 2 bussen zijn die normaal gesproken in de bibliotheek kast rijden.
De tijd is er gewoon weg niet op dit moment
om speciaal voor daar een nieuwe wagen omgebouwd te krijgen.

Ook het uitrijdbare ravijn wordt steeds verder aangekleed. En begint daardoor steeds
meer te leven. Het is gewoon weg zonde dat
we straks na de open dagen een plan van afbouw moeten gaan samenstellen. De vaart zit
er nu net zo lekker in.
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Het DB hoofdstation is reeds aangekleed met
diverse huizen van de oude clubbaan. “New
meets Old” om ook dit wat meer aangekleed
te hebben voor de opendag.

Ook gaan er hier treinen automatisch rijden.
Willie is hier hard mee bezig. de eerste treinen rijden reeds. Natuurlijk rijd vanaf het
nevenlijntje onze sponsor trein weer richting
de brug bij het bergstation.
En rijdt de eerste trein ook al vanuit het
hoofdstation richting de paradebaan. Dit zijn
alle geautomatiseerde banen dus hopelijk
zonder verder omkijken tijdens de open dagen.
Bij het Nederlandse gedeelte wordt hard
gewerkt om het allemaal rijdend te krijgen.
Er zijn genoeg tegenslagen te verwerken.
maar langzaam maar zeker zit er ook weer
vooruit gang in. De mannen werken daar hard
aan om het gereed te krijgen. Ook hier is de
dank zeer groot voor. Menig lid wat aan dit
project werkt is zelfs op de maandag en of
dinsdag aan de gang.

Als we dan toch in de Nederlandse hoek zitten. Ook het stationsplein zelf begint al heel
aardig te worden met de aankleding. Jan is
hard bezig met het park voor het station. Bus
haltes worden geplaatst. De eerste huizen
hebben reeds hun plaats gevonden langs de
doorgaande weg.
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Wellicht nog niet helemaal gereed door de
tegenslag met de afzuiging van de lasermachine. Maar zeker wel meer dan toonbaar. De
afzuiging wordt trouwens op dit moment de
laatste hand aan gelegd. En ook is Kaal masten
bezig geweest om de eerste lantaarnpalen te
plaatsen op het stationsplein en op de doorgaande weg. De gemeente werken blijven echter nog achter met het aansluiten daarvan ;).
Al met al wordt er toch wel heel hard gewerkt, en veel bereikt. Wij als OC commissie
willen daarom nogmaals iedereen zeer hartelijk bedanken voor hun inzet. En hopen op een
succesvolle opendag.
Aan de pers belangstelling ligt het niet, alsmede aan het gesponsorde drukwerk door
Perqa B.V.
Ook voor de weg bewijzering zijn reeds nieuwe zeilen binnen gekomen om de bezoekers
goed de weg te wijzen.
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Even voorstellen

Door Jack Klaassen
Mijn naam is Jack Klaassen.
Sommige zeggen ook wel
Sjaak, maar dat wordt wat
lastig met twee Sjaak’s uit
Uden; t ’is dus Jack. Ik ben
getrouwd met Diny en woon
al weer zo’n 45 jaar in Uden.
Onze twee zonen zijn ondertussen uitgevlogen, of beter gezegd blijven “hangen” in Nijmegen na de studie. We
hebben ook nog twee kleinzoontjes (4 en 6
jaar). Geboren en getogen ben ik in Huissen
bij Arnhem, ik kom dus van de Betuwe klei.
Vorig jaar ben ik met pensioen gegaan en toen
vond ik op zolder die oude Fleischmann spullen
weer terug. Heb dat toen voor de dag gehaald
en wat schoon gemaakt want ’t had daar bijna
30 jaar stof en rommel liggen happen. Trein
op de rails gezet en de oude Fleischmann trafo aangesloten en zowaar de BR70 kwam weer
tot leven. Waarschijnlijk kennen jullie dat ook
wel…..; het virus had me meteen weer te pakken.

Na kort overlag met m’n vrouw werd de twee
persoon slaapkamer op zolder opgeofferd en
daar ging dus de treinbaan komen. Ondertussen heb ik daar een baan gebouwd (zie foto’s
2 en 3) maar nu kunnen de kinderen en kleinkinderen niet meer allemaal tegelijk blijven
slapen….
Toen ik vorig jaar naar de opendag was geweest kwam ik daar Sjaak uit Uden tegen en
die nodigde mij uit om een paar keer naar de
Donderdag-clubavond te komen. Ja door dat
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virus weet je wel en voor de meeste van jullie
misschien wat ongemerkt, ben ik dus vanaf 1
april lid geworden. Volgens Henri was dat een
beetje sneaky bij deze dus even voorstellen.
Na 30 jaar er tussenuit geweest te zijn,
blijkt de techniek ondertussen naar digitaal
over te zijn gegaan, dus dacht ik, dan ik ook
maar meteen om naar deze nieuwe materie,
kost wel wat hoor…
Nieuwe start set van Roco met centrale z21
en multimaus gekocht en aan de slag ermee.
Eerst zien te snappen hoe e.e.a. een beetje
werkt en daarna meteen decoders gekocht en
locs e.d. gaan ombouwen. Natuurlijk ook wagons met functiedecoder van verlichting
voorzien. Ik moet zeggen digitaal bied zoveel
meer mogelijkheden, dat het nu nog leuker is
geworden. Met plezier heb ik begin dit jaar
ook deelgenomen aan de workshop berglandschap en heb daar heel wat geleerd van Jan.

Toen wij enkele jaren geleden op vakantie in
Süd Tirol waren ontdekte ik in Rabland een
geweldig treinenmuseum en dit heeft er ook
toe bijgedragen dat het virus werd aangewakkerd. Dit museum is ontstaan doordat een
dokter uit Duitsland zo’n 20.000 treinen
heeft geschonken aan een hoteleigenaar. Ze
hebben toen een vereniging opgericht en een
gebouw ingericht met drie etages met treinbanen en vitrines vol met H0-treinen van heel
veel verschillende landen. Bekijk maar eens
deze website;
http://www.eisenbahnwelt.eu/xDeutsch/HOME.html

Wanneer jullie misschien eens in de buurt
komen moet je daar beslist eens gaan kijken.

Open Weekend

Door Willie de Kort
De voorbereidingen zijn in volle gang voor
onze laatste keer Open Dag in de Lievekamp.
We moeten voor de volgende Open Dag onze
ruimte al veegschoon hebben opgeleverd.
Daarom hebben we besloten om er dit keer
een Open Weekend van te maken.

Daarnaast hebben we de aankondiging via de
facebook-pagina van de vereniging wereldkundig gemaakt. Daarop is stevig gereageerd, de
meeste met een traantje omdat we ons onderkomen moeten gaan verlaten.
Al met al een succesvol jaar voor belangstelling van de media, ook al is de reden van
het bericht dan nog zo triest.

De media is aangeschreven met als thema dat
de laatste trein in De Lievekamp vertrekt. De
media heeft het bericht op nieuwswaarde
goed ingeschat en van vele hebben we dan ook
een verzoek gehad voor interviews en tv opnamen. Ook enkele kranten hebben het opgepikt.
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Velorail des Gorges du Doux

Door Jos van Pinxteren

Enkele vakanties geleden waren we in Boucieu-Le-Roi in Frankrijk.
Een plaatsje langs de Doux in de Ardeche.

Dit zijn enkele tussen stations richting Tulon
waar je langs komt.
Een echt Frans dieseltreinstel vervoert de
“Velowagens” vanaf het eindpunt terug naar
Boucieu-Le-Roi. Een echte aanrader als je in
de buurt bent.
Het is een spoorwegtraject wat vroeger een
spoorlijn was waar destijds nog regelmatig
diverse stoomritten werden gereden. De
spoorlijn ligt bij Tulon in de Ardeche. Deze
lijn loopt van Boucieu-Le-Roi naar Lemastre.

Genieten van het spoor en tunnels en het traject dat langs de Doux loopt. Een vrij lange
tunnel is zelfs helemaal verlicht.

Een deel van deze spoorlijn hebben ze geschikt gemaakt voor een zgn. “Velorail”. Van
dit soort “Trapfiets-wagens per spoor” zijn
er een kleine 90 stuks in Frankrijk!!
(www.velorailsdefrance.com). Ruim een uur
met een trapfiets-wagen voor 4 personen
bergafwaarts vanaf het station in BouicieuLe-Roi richting Clauzel en daarna Mordane .
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Het is net de “Grand Canyon” maar dan een
kleine versie daarvan in een minder hoog landschap. Diepe afgronden en diverse viaducten
met imposante muurpartijen langs de rivier de
Doux.

Aan de andere kant van de Doux wordt het
water opgevangen door een zgn. bovenloop van
de rivier. Dit wordt dan opgevangen bij een
stuwmeer voor het opwekken van stroom.
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Een schitterend stukje natuur wat op een
modelbaan als scenery thema niet zou misstaan.
De afbeeldingen spreken voor zich.
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