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Mededelingen

De laatste TONG alweer van 2018, een jaar met de vele ge-
beurtenissen. Hadden we vorig jaar nog een heerlijke fees-
telijke stemming rondom ons 40 jarig bestaan, is de stem-
ming dit jaar toch een heel stuk minder. Het bericht dat we
de Lievekamp moeten gaan verlaten, is ingeslagen als een
bom. Maar we laten ons niet kisten, door de onvolprezen in-
zet van velen hebben we een verschrikkelijk mooi en interes-
sant Open Weekend gehad in november. Vele bekende ge-
zichten, maar ook vele nieuwe mensen die een laatste keer
kwamen kijken in onze clubruimte in De Lievekamp.

Onlangs hebben we bericht gehad dat één van onze dona-
teurs ons niet langer wil ondersteunen, dit vinden we natuur-
lijk erg jammer.
Maar het goede nieuws is dat Leo uiteindelijk de knoop heeft
doorgehakt en heeft besloten om lid te worden. Welkom Leo,
dat je je maar snel thuis gaat voelen bij onze vereniging.

Het Open Weekend ligt weer achter ons, de demontage van
de baan voor ons. Het tijdperk in De Lievekamp gaat richting
het einde. In een kort artikel een eerste impressie van het
vele werk dat nu gedemonteerd gaat worden.

Namens de vereniging gaat onze dank uit naar onze dona-
teurs, die ons ieder jaar weer opnieuw willen steunen. Maar
ook gaat onze dank uit naar de adverteerders in ons clubblad
en op onze website. Mede door alle steun kunnen we net dat
beetje extra doen in onze hobby.

De redactie wenst alle leden, donateurs en adverteerders
een mooie en gezellige tijd in het bijzijn van familie en
vrienden. Een vrolijk kerstfeest en een gezonde overstap
naar 2019.
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Van de bestuurstafel
Door Sjaak Verstegen
Uw secretaris

Bijna had ik hem gemist alweer de laatste uitgave voor dit jaar van de tong en hopelijk niet de
laatste.

Hopelijk, want we zitten als vereniging zoals jullie weten
in zwaar weer wat betreft de toekomst. Met alle macht
wordt er aan gewerkt om de toekomst veilig te stellen en
een nieuwe ruimte gezocht om te kunnen voort bestaan.
Alles wordt in de schaal gegooid en een ieder indien mo-
gelijk gemobiliseerd om voor ons te zoeken en te speu-
ren.

De opendag heeft daar zeker ook goed aangedaan. We kunnen terug kijken op een geslaagd
weekend waarbij we weer hebben kunnen laten zien wat we eigenlijk onder in die kelder allemaal
doen.

Enkele politici die ons domicilie hebben dat ze niet hadden verwacht dat er activiteiten op dit
niveau plaats vinden. Maar mooie woorden vullen geen gaatjes en leveren ons geen nieuwe locatie,
we moeten dus druk op de zaak houden om iets concreets te kunnen bewerkstelligen.

Zoals reeds door onze voorzitter medegedeeld, is er een
aanbod voor een ruimte die medio eind 2019 vrij komt.
Voorzitter en secretaris zijn op een verkennend gesprek
geweest en hebben een en ander met aanbieder door
gesproken. De ruimte op zich laat wel wat toe maar de
financiële consequenties zijn tot op heden nog niet be-
kend en we wachten in spanning af wat daar uit komt. We
kunnen dit pand dan ook als referentie kader gebruiken
als we in de toekomst weer een ruimte krijgen aangebo-
den.

In deze zaak kan ik allen maar zeggen, we houden jullie op de hoogte.

Het is natuurlijk niet het enige wat er dan ook zo’n beetje op de bestuurstafel komt. Er wordt
gesproken hoe we de zaak dienen te ontmantelen – wat willen we sparen –
wat willen we van de huidige baan in zijn geheel hergebruiken – wat kun-
nen we hergebruiken- waar heen dan met opslag, allemaal vragen waar we
druk mee doende zijn en natuurlijk een plan van aanpak, zeer uitgebreid
omschreven maar als hulp middel om zaken in goede banen te leiden. Ook
wordt er bekeken hoe we de leden groep betrokken kunnen houden bij de
vereniging, we willen natuurlijk iets creëren en niet alleen maar bezig
zijn met afbreken.
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De extra club avond die in het leven was geroepen krijgt naar alle waarschijnlijkheid een vervolg
i.v.m. het in de gelegenheid stellen om aan de modules te kunnen werken zodat de donderdag
demolition-evening blijft en we dus niet onverwacht in tijd nood komen bij het ontmantelen van
de baan, want dat dit geordend en goed dient te gebeuren is ons alle duidelijk
De Nieuwjaars receptie dient zich ook al aan en er wordt al druk overlegd hoe we deze dit keer
gaan invullen, want zoals met veel activiteiten vanaf nu zal dit de laatste worden op de huidige
locatie. Een datum zal snel aan jullie worden door gegeven zodat je deze in je agenda kunt plaat-
sen. Gedacht wordt weer aan de 1ste zaterdag van het nieuwe jaar. Bevestiging volgt.
Dit moet het helaas zijn voor deze ronde kort maar informatief en wat medegedeeld dient te
worden wordt ook zo snel mogelijk aan jullie gedaan dus blijft er eigenlijk weinig stof over voor
een artikel in de Tong.
Wil ik u allen vanaf hier prettige feest dagen toe wensen en een goede jaarwisseling.
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Open Dagen 2018
Door Louis Holleman

Nou nou nou, de open dagen van 2018, voorlo-
pig ook even de laatste open dagen van Het
Wissel. Zolang we geen nieuwe ruimte hebben
zie ik nog geen open dag in het verschiet lig-
gen.

Het moest een memorabel ding worden, werd
er al van te voren gezegd. Nou, dat is het
best wel geworden.

En als er iemand heel prominent aanwezig is
geweest, was het wel Mr. Murphy (voor insi-
ders niet geheel onbekend).

Er zou tenminste gereden gaan worden, was
de bedoeling. Niet alleen maar het analoge,
reeds 5 of meer jaren draaiende baantje met
meerdere treinen, gescheiden door ons blok-
systeem, en dan ook weer het Adverteer-
ders/donateurs pendeltreintje wat vorig jaar
voor het eerst reed.
Nee, ook het DB hauptstation zou iets krij-
gen, de Bergbaan zou rijden, en het NS sta-
tion zou zeker rijden (met wel zeven treinen
gestuurd door Koploper, zoals Kees aankon-
digde). En ook het test Rocrail baantje zou
draaien. Dat in de hoofdruimte, tevens domi-
cilie van de heer Murphy.

Ruim van te voren had ik weer 4 locs met
treinen op de analoge baan staan. Schoonma-
ken en gaan met het banaan, zou je zomaar
zeggen. Maar ja, dan reken je effe niet met
Mr. Murphy.

Die ene loc, die het al jaren goed deed, doet
het nu niet zo goed. Vervangen dan maar. En
passant rookt er een blok in het bloksysteem
uit, maar na een week rust liep het allemaal
als de bekende trein.

Intussen wordt er ook door anderen gewerkt
en tegelijkertijd wordt de beschikbare ruim-

te steeds minder en moet er steeds meer
materiaal een plaatsje krijgen. Dus worden er
ook allerlei spullen door anderen “ergens”
geparkeerd omdat ze elders in de weg staan.
Dat er daarbij nogal eens niet logisch gedacht
wordt door de “verplaatsers”, tja, je kunt niet
alles hebben. Plotseling ligt er gereedschap op
een stuk bereden spoor of een balpen (vooral
zo eentje die een metalen clipje heeft, die
kan leuk sluiting maken) of ineens is er een
gigantisch bouwsel ergens “neergepleurd”
waar het absoluut niet kan staan, maar ja,
iemand moest het kwijt.

En dan ineens doet de Vau Zweihundert het
niet meer, die van de klaktrein. Staat stil
waar ie zou moeten doorrijden en intussen
hoor je ergens “het stinkt hier!” roepen maar
voor je weet waar dat is, is er alweer een
rookwolk geweest en een blok naar de filistij-
nen.
…Henri!!! … Ja, die komt ook wel maar heeft
voorlopig de handen ook vol aan het RocRail
baantje en tussendoor ook nog Kees, want
met Koploper gaat het ook niet echt lekker.

De Vau-200 blijkt niet OK meer te zijn en het
blok wordt weer gerepareerd. Na reparatie
wordt er weer testgereden en dan blijkt er
weer ergens iets geparkeerd te zijn waar een
testloc bovenop knalt en vervolgens fikt er
weer ergens anders een blok daardoor uit.
Dat gaat lekker zo. Ook nog even zoeken naar
een vervanger voor die Vau.

Intussen is Wil druk met het aan de gang
krijgen van een tweede pendelbaantje van het
DB station naar de bergbaan. Het loopt al wel,
maar nog niet helemaal goed. Ook intussen
wordt de Vau-200 weer opgeknapt en die kan
dan daar rijden, mits Mr. Murphy even vakan-
tie tot december wil nemen.

Dat doet ie wel, maar tot die tijd zal ie ook –
al dan niet samen met maatjes – zoveel moge-
lijk als kan naar de filistijnen helpen. Dat lukt
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'm vrij aardig, beter dan dat wij treinen aan
het rijden krijgen. Op onverklaarbare wijze
doen ineens stopstukken in het bloksysteem
het niet meer, of lijken er draden doorge-
knipt, we worden er niet wijzer van en de
treinen rijden steeds minder. De donderdag
voor de open dagen lijkt het helemaal hope-
loos.

Nou, gefeliciteerd Murphy, je hebt waardig
afscheid genomen. Maar als ik je ooit te pak-
ken krijg, krijg je ook alle Buk's die Rusland
nog heeft en die volgens ene meneer Putin
helemaal niet bestaan, in je kop geschoten.

Met een lichtelijk zwaar hoofd ging ik zater-
dag maar kijken. Nou, Henri had samen met
Wil geloof ik vrijdagavond nog tot laat lopen
sleutelen maar volgens hem liep het weer.
“Kijk maar”, zei ie nog. Nou, eerst eens kijken
waar nog een trein staat en de rest opruimen,
begin maar heel simpel.

Na enig zoeken had ik een lok die na wat bij-
regelen op de inmiddels weer vervangen
printplaat onderdelen gewoon weer een nor-
male spanning toegevoerd kreeg en dus wilde
lopen. Met een stroomvreter erachter ging
het gedeeltelijk goed, met de stofzuiger er-
achter hadden we al snel weer problemen.
Dus: stofzuiger weg. Uiteindelijk werd het
toch weer een treintje met poetskar en elf
klakwagens en dat liep goed.

Toen nog een tweede loc erbij maar toen
bleek de blokdetectie hier en daar gewoon
niet meer te werken, dus uiteindelijk maar
het ene treintje overgehouden en dat draaide
verder keurig tot 5 uur. Dan komt er toch nog
elke tien minuten een leuk treintje voorbij en
dat op een spoor wat voor 90 procent on-
zichtbaar is. Niks fout mee.

Zowaar, de voedingen van de pendelsporen
deden het ook, dus ook die treintjes liepen
keurig. Ten slotte had Kees zijn NS station

ook nog draaiend gekregen (ook al tot vrij-
dagavond laat aan gewerkt) dus daar liepen
ook 7 treinen of zo via Koploper. Ik hoorde
ergens iemand op een gegeven moment roepen
“er hebben nog nooit zoveel treinen gelopen
hier!”... Wat wil je nog meer?

Zondag deden we het nog eens dunnetjes
over, maar ja, maar 1 trein in het systeem...
zolang die loc blijft rijden is er niks aan de
hand. Dus die zeven uur zondag waren niet
veel meer dan de duurtest voor de lok, en dat
ging prima.

Ook de pendeltreintjes bleven goed rijden
alsmede Kees zijn station, op een gegeven
moment zelfs met 4 treinen. Ook andere Kees
draaide prima met zijn RocRail baantje, 3
treinen die afwisselend hun rondjes draaiden
waarbij wel bleek dat ouderwetsche Märklin-
koppelingen gewoon ondingen zijn.

Uiteindelijk bleken we iets van bijna 500 be-
zoekers te hebben gehad waarbij de neerge-
zette donatie-schuren ook nog de nodige in-
komsten opgeleverd hebben. Dat kwam vast
omdat ze een sleuf in het dak hadden waar
een ongevouwen 100 Euro biljet zo door naar
binnen kon :-)

Heel leuk was dat Marag zondag nog even op
bezoek kwam met een krijsende Rimpel die
het allemaal zelf wou doen en dan zie je Ag-
nes gewoon genieten en die wordt er (met of
zonder Rimpel) gewoon niet echt ouder op...

Natuurlijk doe je mensen te kort door ze
NIET te vermelden, maar in de Marag ruimte
was ook een hoop te zien, o.a. door Theo met
een nieuwe brug (te ver?) van Hedel en in de
Sporend Oss ruimte was het wel leuk Arne te
zien glunderen met een gepimpte 2200 inclu-
sief geluid en ook daar liep het voor zover ik
weet wel prima.
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Ook was natuurlijk op beide dagen de catering
weer dik in orde dankzij de medewerking van
vele echtgenotes, vriendinnen en dochters.

Mr. Murphy bleek verder zondag een vrije
dag te hebben genomen.

Jammer dat we het allemaal weer moeten
afbreken. Zoals een kennis van me (ex-
marineman) pleegt te zeggen: “hout moet”.

PS: klaktrein of klakwagens zijn geen spel-
fout. Toen Roco jaren geleden een set met
kalkwagens – ook al met verschillende num-
mers – uitbracht was er een treinenhandel in
Nederland die uiteraard luidruchtig adver-
teerde dat zij die  set hadden en de adver-
tentie sprak van “klakwagens”. Foutje bedankt
en ik heb die uitdrukking maar gewoon over-
genomen. Gelukkig had Roco ze wel goed be-
drukt met opschrift “KALK”, maar ze klakken
ook wel leuk over de rails, zeker als het een
lange trein is en we hebben er dus 20, dus is
het klaktrein.
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Open Weekend
Door Willie de Kort

Het bloksysteem, dat vele jaren dienst heeft
gedaan op de baan, begint steeds meer pro-
blemen te ondervinden. Wat er aan de hand
is, is niet helemaal duidelijk. Om de haverklap
is er wel een blok dat spontaan of met reden
de pijp aan Maarten geeft.
De week voor het Open Weekend heeft Henri
nog een paar blokken weten te repareren,
nadat deze door een ontspoorde trein naar de
eeuwige jachtvelden waren gestuurd. Omdat
het Open Weekend met rasse schreden na-
derde, hebben we toch nog even een trein op
weg gestuurd om te kijken of alles weer in
orde was. We konden hem redelijk goed vol-
gen, totdat het verdacht stil werd. Maar ja,
nog niet direct in de gaten dat er misschien
iets niet helemaal in orde was. Totdat die
penetrante brandlucht je neus binnen kron-
kelt.
Tja, en dan moet je dus vlug zien te achterha-
len wat waar loos is. De printen voor de blok-
beveiliging liggen immers op 3 plekken op de
baan. Door rooksignalen hebben we het blok,
dat in ernstige problemen was gekomen, toch
redelijk snel gevonden. De pluim was zeker 25
cm hoog en zo’n 5 cm breed.

Weer eens een bewijs dat elektronica op rook
werkt. Haal je de rook eruit, dan doet’ie het
niet meer. Helaas heb ik geen foto kunnen
maken dat de rook uit de print ontsnapte, wel
een foto na afloop.

De oorzaak van deze rook-extractie was snel
gevonden. Die ene trein die we op pad hadden
gestuurd had zich finaal klemgereden in een
heuse aardverschuiving.

Gelukkig kon het ook deze keer nog op tijd
gerepareerd worden en konden we het Open
Weekend gaan beginnen. Doordat er nog pro-
blemen waren in de detectie, het leek wel of
de detectie op sommige blokken heel anders
reageerde, is er in het bloksysteem maar met
één trein gereden.
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De RET-vierasser als rode draad of pure
nostalgie?
Door Mark Scholten

Deel 10: Mijn hobby omgebogen….

In deel 9 verhaalde ik over de opening van
onze clubruimten in De Lievekamp. De trots
op de door ons én De Lievekamp verbouwde
ruimten. Hier konden wij tot in de verre toe-
komst nog van genieten. Hoe anders is dat
ineens geworden: plotseling moeten wij er uit.

Ik heb toch besloten om dit onderwerp even
te laten liggen. Mijn teleurstelling is groot en
heeft nog steeds geen plek gevonden en ik
trek me meer terug op mijn eigen hobby.

Ik verhaalde reeds in mijn eerdere artikelen
over mijn manier van het uitoefenen van mijn
treinenhobby; het verzamelen van modellen
van de Nederlandse Spoorwegen in HO en het
vergaren van zoveel mogelijk documentatie
over het openbaar vervoer in Nederland.
Daarnaast ben ik trambestuurder en instruc-
teur geworden bij het trambedrijf van het
Nederlands Openlucht Museum te Arnhem.

Mijn treinenverzameling werd lopende de tijd
gigantisch van omvang. Hoe ging dat in z’n
werk? Ik kocht de treinmodellen, genoot er-
van als ik ermee thuis kwam, pakte het uit de
verpakking en zette het in de schappen van
mijn treinenkamer. Hartstikke mooi, maar
daar bleef het bij. Iets ermee doen was er
niet bij en lopende de tijd begon ik het
steeds meer zonde te vinden.

Tegelijkertijd was ik meer doende met de
vergaarde documentatie over het Openbaar
Vervoer in Nederland. Trein, tram, metro,
bus, autobus, trolleybus, openbaar vervoerbe-
drijven, hun geschiedenis, hun materieel, ma-
terieelbouwers zoals Werkspoor, Beijnes en
Allan. In boekvorm, foto’s, brochures etc.

Ik besloot mijn treinenverzameling van de
hand te doen. Dat leverde een nadeel op: ik
moest mijn treinenkamer opknappen. Dus ook
daarbij de gehele eerste verdieping en slaap-
kamer(s). Echt iets voor mij maar het is mij
gelukt!

De schappen van voorheen de treinen maakten
plaats voor boekenplanken en de inmiddels

grote collectie boe-
ken namen die
plaatsen in.

Ik (her)vond zeer
veel losse documen-
tatie, foto’s, bro-
chures, kranten-
knipsels en noem
maar op. Daarmee
moest en kon ik dan
ook direct aan de
slag. Bij de firma
Action zijn multo-
mappen (ringbanden)
en stapels show-
mappen voor weinig
geld te koop. Alsook
pakken met papier.
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Nadat ik mijn verzameling boeken een plek
had gegeven kon ik ook de diverse mappen
met ook diverse onderwerpen hun plekje be-
zorgen.

Ik rubriceer allerlei informatie over het OV
en, zonder mij op de borst te kloppen, van de
meeste bedrijven heb ik wel iets en kan ik een
hoop terugvinden. Vooral de mappen met knip-
sels werk ik graag bij, splits ze vaak uit in
weer andere onderwerpen, zeker als de map-
pen wel erg vol raken en dus minder overzich-
telijk.

Op de bijgevoegde foto’s zie je een deel van
de vele boeken en de gekleurde ringbanden.
Veelal zijn de ringbanden qua kleur op onder-
werp gerangschikt. Dat is ook goed te doen
want door de lage aanschafprijs kan je er ook
veel kopen….

Jaarlijks kijk ik uit naar de jaarboeken. Aan
nieuwe boeken ben ik verslaafd en ik ga graag
naar op zoeken naar tweedehands boeken
hoewel winkels daarin steeds minder in aantal
worden. Knipsels krijg ik van buitenaf en vaak
met het idee “Mark zal er misschien wel iets
mee kunnen doen…”en dat is inderdaad vaak
ook zo. Zelfs dubbele knipsels kan ik vaak
onderbrengen omdat ik ze dan ook aan ver-
schillende onderwerpen kan toevoegen. Dus ik
houd me dan ook van harte aanbevolen.

Leuke bijkomstigheid is dat ik veel mensen
heb kunnen helpen aan informatie voor het
bouwen van treinmodellen, scenery of het
zoeken van geschiedenis op dit gebied.
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Malie baantje
Door Henri de Veer

Deel 2 - Het experiment met RocRail.

"RocRail en trein besturing" - Vervolg van
het "horror" baantje.

Nou, alles werkt in koploper. Nu over naar
RocRail. Dit op de computer geïnstalleerd en
het baantje getekend.

Het tekenen viel mee, maar nu de koppeling
van de wissel spoelen met de juiste uitgangen
en blok detectie naar de juiste ingangen.

"Blokdetectie"
In het programma werd het niet duidelijk wat
waar precies ingevuld moest worden (veel te
veel invul velden). Dus toch maar RTFM, Read
The Fine Manual.
Helaas die is dusdanig karig dat je er niet
verder mee komt dan het invullen van de juis-
te centrale (wat eigenlijk een "interface"
genoemd had moeten worden).

Geen enkel benul hoe de nummering van de
S88 kaart loopt. Begint die op 0-15 of 1-16,
wat als je er 2 achter elkaar zet?
Nada noppes gedocumenteerd. Gelukkig heeft
RocRail een debug window waar je zie wat er
onder water gebeurd.
Als je de interface gedefinieerd hebt dan zie
je in dat schermpje langs komen waar de trein
overheen rijd in een cryptische regel die je
zelf maar moet ontcijferen. Gelukkig is dat
nog redelijk goed te doen en wijzen de mees-
te "events" die er langs komen zichzelf.
Dus dan maar een natte vinger (letterlijk) op
elk stuk rails leggen en opschrijven welk
nummer er in dat schermpje te zien is.
Dit is dus letterlijk nattevingerwerk om er-
achter te komen.

Die nummers in de blokken ingevuld en wa-
rempel de detectie is nu op het railplan zicht-
baar.

"Wissel sturing"
Hiermee was het niet veel beter gesteld. Dit
moet met het opgeven van een nieuwe "cen-
trale": OM32 (jawel is een interface, domme
terminologie in RocRail, ik wrijf het er toch
weer even in).
Na de nummers die het waarschijnlijk moes-
ten zijn in de diverse schermpjes invullen
werkte het nog steeds niet.
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Even terug naar koploper: Werkt het daar nog
wel of is er iets opgeblazen? => Ja werkt nog
in koploper. RocRail weer opgestart => He? Nu
werkt het wel ineens!
Rara wat nu weer. Na weer een heel lang ver-
haal (van een handvol pagina's lang die ik je
wil besparen) en prullen en uitproberen is de
oorzaak gevonden.
Wat blijkt: Als RocRail opstart wordt de
OM32 geïnitialiseerd, dat gebeurd maar pre-
cies 1 keer.

Nu heeft de OM32 een heel mooi feature:
Een auto baudrate detectie die kijkt op welke
bit snelheid de PC ingesteld is, en past zich
automatisch aan. Echter hier zit een addertje
onder het gras: Het eerste commando raakt
verloren door deze actie. Goh dat is NET het
initialisatie commando. Daardoor werkte het
hele ding niet.

Door eerst koploper (of een test programma
voor de OM32) op te starten en daarna Ro-
cRail opstarten werkt het, anders niet. Blijk-
baar is dit in koploper opgelost door 2x een
init commando te geven.
De uiteindelijke oplossing om dit werkend te
krijgen is om de OM32 op een vaste baudrate
te zetten van 19200 baud met een jumper op
de OM32 print.
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Familie uitje bij De Wissel
Door Mark Scholten

Zowel bij de familie Scholten als de familie
van Liesbeth (de familie Hermans), wordt
jaarlijks een familiedag georganiseerd. Bij de
familie Scholten gaat het om 34 mensen en
bij Hermans om een kleine familie van 11 vol-
wassenen en 3 (kleine) kinderen. Dit jaar wa-
ren Liesbeth en ik aan de beurt om een dag te
organiseren voor de familie Hermans. En dat
is altijd een klus, zeker omdat je om de drie
jaar aan de beurt bent bij zo’n kleine familie.

De Open Dag bij De Wissel was dit jaar de
laatste in een rij vanwege het beëindigen van
de huurovereenkomst door De Lievekamp en
om die reden werden het twee Open Dagen
die wat grootser werden georganiseerd en
moesten er, met name op de grote clubbaan
meerdere treinen te zien zijn.

Zoals de traditie aangaf was dit jaar het eer-
ste weekend van november weer hiervoor
bestemd. Een week voordat de familie Her-
mans haar jaarlijkse familiedag had en nog

door ons te organiseren ook nog. Druk zat dus
en wat moesten wij verzinnen?

Na wat rondpolsen was ineens het idee gebo-
ren een deel van de familiedag door te bren-
gen bij De Wissel. Dat hadden wij al eerder
gedaan en wel toen ik lang geleden 50 jaar
oud was geworden (…) en dat was zeer goed
bevallen. Maar die dag toen was niet echt in
het teken van modeltreinen. De ruimte waar
de clubbaan was geprojecteerd bood nog vol-
doende mogelijkheden door het ontbreken van
een complete baan.

Nu was dat anders. Er stonden door de Open
Dagen nog vele treinen op de banen, was
“Sporend Oss” inzetbaar en was de kastbaan
te gebruiken. De ruimten waren opgeruimd en
schoon. Dus….

Ad Raeijmaeckers en Kees Kocken boden
spontaan aan om de familie Hermans de NS-

baan met meer dan 4
treinen te showen. Dat
was tijdens de Open
Dagen al een succes en
nu moesten het dus nog
meer treinen gaan wor-
den! En dan nog digitaal
ook! En achteraf bleken
het er inderdaad meer
dan 4 te zijn geworden:
wat een show! Ad toon-
de ook nog een diorama
op schaal N met een
rijdende trein.

Arne Vermeulen kwam
vanuit Nistelrode even-
tjes heen en weer om

“Sporend Oss” te tonen. En ook daar reed het
voorbeeldig.
Louis Holleman had diverse treinen op het
Duitse gedeelte rijdende. En door mij werd
de kastbaan met rijdende treinen getoond.
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Zowel de volwassenen (11 dus) en de 2 jongens
genoten direct al van al het moois wat te zien
was. Vooral de jongens Max en Coen wisten
niet waar ze allemaal moesten kijken en ver-
gaapten zich aan de rijdende treinen. Dit was
voor 2018 ook de eis van het bestuur: TREI-
NEN ZIJN ER OM TE RIJDEN en dat was
dus grandioos gelukt! Wat een rijfeest! Ook
voor mij want tijdens de Open Dagen heb ik
geen tijd gehad om alles op mijn gemak goed
te kunnen zien. En nu wel dus, alhoewel….

Bij de kastbaan roetsjten Max en Coen over
de stoelen van links naar rechts en weer te-
rug om de rijdende treinen te volgen. Kreten
van bewondering ketsten door de ruimte!

Genoemde medeleden van De Wissel: dank zij
jullie en later ook Willie de Kort die de ruimte
kwam afsluiten, was dit deel van de familiedag
meer dan geslaagd! Dank jullie hiervoor harte-
lijk!!!

Ondanks al het moois wat werd getoond, von-
den Max en Coen de vele kussens bij het kan-
toor van het Theater Marag. Niet bedoeld als
ballenbak maar het werkte wel zo. Ze waren
niet moe te krijgen maar het volgende stond
op het programma: een bezoek aan de kame-
lenmelkerij in Berlicum. Achteraf bleek dat
ook een aanrader te zijn!

De Wissel: bedankt voor de geboden gastvrij-
heid. Het bezoek was kort maar meer dan top!
Op naar de nieuwe locatie, toch!
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Station Zwolle
Door Frank Vermeulen

Zwolle is een belangrijk overstap-
station voor reizigers van en naar
noord en oost Nederland. Treinen
komen hier vanuit 7 richtingen het
station binnen.

 Amersfoort
 Deventer
 Dronten
 Meppel
 Kampen
 Almelo
 Emmen

Daar het reizigersaantal blijft groeien moes-
ten er aanpassingen gedaan worden aan de
infrastructuur zodat ook voor de toekomst
een goede doorstroming gegarandeerd kan
worden. Om dit grote karwei uit te kunnen
voeren was er een grote buitendienststelling
van zaterdag 30 juni t/m zondag 15 juli. Het
sporenplan aan de oostzijde van het station is
geheel herzien.

Tevens wordt het aan de zuidwestzijde van
het station gelegen opstelterrein uitgebreid
met extra sporen en er wordt een treinwasin-
stallatie en een onderhoudscentrum gebouwd.
Onder het opstelterrein wordt een water-
dichte folie aangebracht ter bescherming van
het grondwater in het ernaast gelegen park.
In dit park wordt namelijk drinkwater gewon-
nen voor de regio.

Bij Herfte wordt een vrij krui-
sing gebouwd, zodat treinen van
en naar Meppel en Emmen niet
meer op elkaar hoeven te wach-
ten. Daarmee is men inmiddels
begonnen. Deze werkzaamhe-
den lopen tot in 2019.
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Een andere belangrijke verande-
ring is de verplaatsing van het
busstation van de voorkant van
het station naar de achterzijde.
Hiervoor is een brug gebouwd
over het spoor met een lengte
van 245 meter waarvan 80 me-
ter boven het spoor. De bouw
van deze brug is in 2017 begon-
nen aan de achterzijde van het
station. In het weekend van 19
en 20 mei 2018 is de brug op
zijn plaats gereden.

De start van het project was in
2016 en het totale project moet
in 2021 klaar zijn.
Overigens, waarom zitten wij als
modelbouwers toch steeds te
zeuren over het feit dat de spo-
ren exact recht moeten liggen?
Zoals u ziet is dat niet conform
de werkelijkheid.
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Demontage is begonnen
Door Willie de Kort

Nadat in 1998 het startsein gegeven kon wor-
den voor de bouw van onze modelbaan hebben
we daar vele jaren met plezier aan gewerkt.
Maar aan alles komt een eind, dus ook aan
onze modelbaan. Nu 20 jaar later zijn we be-
gonnen met het ontmantelen van ons levens-
werk, alle rail moet losgemaakt worden en alle
elektronica eronderuit gehaald worden. De
scenery moet van de baan en en en… Het is
een pijnlijke klus, die helaas moet gebeuren.

Voordat we echt aan de slag gingen op 6 de-
cember hebben we eerst besproken wat de
beste werkwijze is. We willen immers na de
verhuizing naar onze nieuwe ruimte weer snel
aan een nieuwe uitdaging gaan werken. Afge-
sproken is dat alles netjes wordt ingepakt en
dat er genoteerd wordt wat waarin opgebor-
gen wordt. Op die manier kan ook goed bijge-
houden worden welke waarde bij leden thuis
wordt opgeborgen en wat met de verzekering
geregeld moet worden.

Daarna ging ‘de zaag’ er echt in en werden de
eerste sporen van de plaat gehaald.

De sporen van het Duitse schaduwstation
worden verwijderd. Na het demonteren van
de sporen die erboven liggen en voor de vrije
baan van de DB bedoeld zijn, kunnen daar
straks de nodige dozen worden opgeslagen
alvorens ze naar de leden thuis gaan.

Na een avond werken is de CVL van de Duitse
baan al helemaal ontmanteld. Ook op deze
tafel kunnen voorlopig nog dozen worden op-
gestapeld.
Het Duitse schaduwstation is ook al aardig
kaal gemaakt.

Nog wat resten draad dir van de baan zijn
gekomen.
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