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van Modelbouwvereniging De Wissel vijf maal
per jaar op internet. De leden van de vereniging
worden per mail verwittigd dat er een nieuwe
uitgave beschikbaar is.

Het clubgebouw van M.B.V. De Wissel, in het
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vanaf 20.00 uur.
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Of via het bovenstaande correspondentieadres

Contributie 2019
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M.B.V. De Wissel, Herpen.
In verband met de administratie heeft het de
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Copyright:
Het copyright berust bij de auteurs. Het is
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Wisseltong 2019
Nummer Verschijnt Inzenden tot
1 28 februari 7 februari
2 25 april 4 april
3 27 juni 6 juni
4 24 oktober 3 oktober
5 12 december 14 november

Mededelingen

Een nieuw jaar een nieuw begin, dat is wat ze toch altijd
zeggen. Nou, bij ons niet hoor. In het nieuwe jaar hebben we
echt (nog) geen nieuw begin gemaakt. Nee, we zijn gewoon
verder gegaan waar we het afgelopen jaar mee zijn gestopt,
namelijk het ontmantelen van de clubbaan.
Alhoewel, er is wel iets nieuws gestart. Door de OC is het
initiatief opgepakt om een modulebaan te gaan bouwen als
straks de ruimte zo’n beetje is ontmanteld. Om toch maar
bezig te kunnen zijn en blijven met de hobby. Door Ashwin is
de lasersnijmachine hard aan het werk gezet om alle delen
van de modules te snijden, zodat er straks een mooie rechte
modulebaan gaat komen.
Helaas hebben een paar van onze adverteerders aangegeven
dat ze ons dit jaar niet meer willen ondersteunen. Intertoys
in Uden heeft begin vorig jaar de activiteiten rondom trei-
nen gestopt maar had het afgelopen jaar nog meegedaan met
een advertentie voor andere speelgoed uit de collectie. Au-
togroep Wassink heeft vanwege een te klein budget af moe-
ten haken. Beide adverteerders bedankt voor hun steun in de
afgelopen jaren.
De advertenties van Eye Wish en Praxis mogen dit jaar wel
weer geplaatst worden. Ook hen willen we bedanken voor het
plaatsen en daarmee de steun voor de club.
Wie weet er van bedrijven die de 2 weggevallen plekken we-
ten op te vullen? Voor informatie kan contact opgenomen
worden met de redactie of het bestuur.
Het bestuur is nog steeds druk doende met het zoeken naar
een nieuwe ruimte. Voor de opslag zijn er al drie locaties
gevonden. Het rollend materiaal en de boeken worden op een
zolder bij één van de leden thuis opgeborgen. Voor het hout,
meubilair en kasten kunnen we in een magazijn van een be-
drijf terecht en de baan van ‘Station Oss 1977’ krijgt ook
een droog en verwarmd plekje.
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Van de bestuurstafel
Door Sjaak Verstegen
Uw secretaris

Op het nippertje.

Met alle toestanden en dan ook nog zo’n prachtig weer zou ik bijna vergeten wat te schrijven
voor deze tong. Zoals gebruikelijk weer eens bijna te laat of gewoon toch te laat, maar ik weet
de persen tot stilstand te houden. Het nodigt natuurlijk ook niet uit om binnen achter je compu-
ter voor het beeldscherm te gaan zitten terwijl het buiten zo’n heerlijk weer is, een laptop zou
een oplossing kunnen zijn, maar die heb ik niet. Dus toch maar een kort huisarrest een lang arti-
kel zal het dan ook niet worden,       denk ik.

Aller eerst wil ik via deze weg Leo de Blank welkom heten bij onze vereniging. Hopelijk weet je
snel je draai te vinden want het heeft ook erg lang geduurd voor we je over de streep hebben
weten te trekken. Welkom en hopelijk mag je ook me gaan opbouwen na al het afbouwen, want
geloof me maar, we doen het niet van harte, het is voor ons allen een heel gebeuren om je ding
zo afgebroken te zien worden. Hopelijk zien we een kort schrijven van je in de volgende Tong,
met foto van je zelf, waarin je je zelf voorstelt en even een korte beschrijving geeft waarom je
voor onze vereniging en onze hobby hebt gekozen.

Wat is er zo allemaal gebeurd de afgelopen tijd sinds het verschijnen van de laatste tong. Niets
zou je bijna willen zeggen, want we zijn als een razende roeland de baan aan het ontmantelen.
Klopt, maar achter de schermen of uit het zicht van al het breken, wordt er ontzettend veel
energie gestoken en verbruikt om mensen voor ons te mobiliseren. De politiek wordt continue
door ons met brieven bestookt om de urgentie duidelijk te maken. We hopen dat we de gemeen-
te toch zo gek krijgen om ons een ruimte te bieden en het liefst eigenlijk de voormalige Unox
winkel. Uit betrouwbare bron kan ik jullie vertellen, dat er een partij in Oss is die zegt dat ons
probleem een issue voor hun is. Wij zijn niet de enige die met een ruimte probleem zitten en
niet de enige in de toekomst, er zal dus voor de langere termijn ook iets geregeld moeten gaan
worden voor andere verenigingen. Ik mag hopen dat we voor de gemeente een pilot worden zodat
we toch over niet al te lange tijd een positief signaal krijgen betreffende een nieuwe ruimte.

Je zou bijna zeggen, dat moet lukken want er worden her en der panden vrij gemaakt of afge-
broken waarin wij domicilie hadden kunnen hebben, maar zo werkt dat nu weer net effe niet.
Ook worden er raadsleden uitgenodigd voor een constructief gesprek, het liefst in onze club
ruimte zodat ze kunnen zien wat voor een impact het heeft wat er nu momenteel bij de wissel
gebeurd. Het kan niet anders of dit moet toch ook indruk maken bij zo’n iemand die de afbraak
dan ook in ogen ziet en wat voor een vernietiging dit is wat nu gebeurd binnen onze vereniging.
Vraag zal ook altijd blijven of het wel noodzakelijk is of was dat wij op zo’n korte termijn deze
ruimte moeten vrijmaken. Er is inmiddels ook binnen de politieke gelederen de vraag gerezen of
dat wij niet nog 3 jaar langer hadden kunnen blijven zitten, vooral ook daar het termijn dat de
bibliotheek gaat verhuizen waarschijnlijk met 2 jaar wordt verlengd.
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We hebben helaas ook tegen de eigenaar van een ruimte nee moeten zeggen daar de gevraagde
huur voor ons onbetaalbaar was, wat hij ook wel een beetje had verwacht. Een bedrag dat 3x zo
hoog is van wat we nu betalen is niet te realiseren voor ons.

We hebben natuurlijk de Unox winkel niet alleen in het vizier, we blijven ook nog met de Atle-
tiek Vereniging Oss in contact en informeren bij andere verenigingen hoe zij aan de ruimte zijn
kunnen komen waarin ze nu verblijven. Ook is er een vereniging die een klein leden bestand
heeft en net als wij een groot oppervlak nodig heeft om hun hobby te kunnen bedrijven.

Tot zover de problematiek ruimte. Er zijn ook nog andere zaken die worden besproken. Zo zijn
er weer hobbyisten onder ons die de hobby naar buiten willen uitdragen doormiddel van een
workshop. Dit kunnen en willen we natuurlijk steunen maar dat dit met de nodige problemen ge-
paard zal gaan is te begrijpen daar we de ruimte moeten gaan verlaten, maar nooit geschoten is
altijd mis, oftewel, als er geen rails liggen rijden er ook geen treinen.

Van penningmeester mochten we ook nog een positief bericht ontvangen. Het blijkt dat we met
z’n allen de financiële problemen willen blijven bestrijden. We hebben allen op een enkeling na
allemaal al onze contributie voor dit jaar betaald, daar willen we jullie voor bedanken. Het geeft
ook te kennen dat we met z’n allen er voor gaan om onze verenging aan het draaien te houden,
tenminste voor dit jaar dan. Wij als bestuur vinden ons dan ook hier in gesterkt en putten er
veel energie uit om toch maar tegen de bierkaai te blijven vechten, of was het we weigeren de
trein te laten stoppen.

Dit jaar hebben we ook nog enkele jubilarissen te huldigen wat uiteraard ook tijdens de JALV
(Jaarlijks Algemene Leden Vergadering) zal gaan plaats vinden en waarvoor ik jullie dan ook har-
telijk uitnodig, 4 april vergeet hem niet in je agenda of kalender te zetten, een nette officiële
uitnodiging met stukken en agenda komt nog richting jullie allen. Hopelijk hebben we ook dan
weer en opkomst net als de laatste keer waar we allen aanwezig waren, alleen daarom hebben we
een grotere ruimte nodig.

Rest mij jullie veel plezier te wensen met het lezen van de rest van deze Tong en als hij op tijd
jullie bereikt veel plezier met de Carnaval.
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Bezoek kleutergroep
Door Jan van Berkensteijn

Bezoek van kleutergroepen 1-2 a, b en c van
basisschool 't Ven in Rosmalen.

Dinsdag 19 februari kregen we bezoek van
een groep van 15 kleuters met 5 ouders en
een leerkracht. Met de trein waren ze uit
Rosmalen naar Oss gekomen en van het sta-
tion naar onze clubruimte gewandeld. Goed
tien uur waren ze er. Netjes luisterend, rus-
tig, enthousiast en geïnteresseerd luisterden
ze naar een verhaal wat ik ze vertelde aan de
hand van een DE 1 die ik op een ovaaltje over
de tafel liet rijden. In de tussentijd serveer-
de Frank de limonade, koffie en thee uit, zo-
dat iedereen eerst tot rust kon komen voor
we in groepjes van drie kleuters de Spoorlaan
aan ze lieten zien. Verteld dat dit de situatie
was van 1977, een jaar waarin veel van hun
papa's en mama's er net wel of nog nét niet
waren. "Toen was ik één" of "1977, een héél
goed jaar" waren daardoor uitgelokte reac-
ties.

Het was geweldig om het enthousiasme van
kinderen en ouders te zien, het uur dat ze
hadden voor ze weer naar het station moes-
ten wandelen vloog voorbij, was te kort, het
had nog best wat langer gezellig kunnen zijn.

Nadat iedereen weg was en alles weer opge-
ruimd ging ik met een kop koffie aan de bar
dit stukje zitten schrijven, met de adrenaline
van het bezoek nog in mijn lijf. En dan, dan
slaat het euforisch gevoel om. GVD, dit kan en
mag toch niet eindigen? De waarde van al die
blije kinderoogjes, de gretigheid waarmee ze
delen wat ze al van treinen weten en waarmee
ze nieuwe informatie opzuigen. Dat is ONBE-
TAALBAAR, ook voor de gemeenschap, dus
kom op, Gemeente, bedrijven, goede doelen
fondsen, help ons een weg te vinden om dit en
veel meer te kunnen blijven bieden aan de
maatschappij.

Dank aan Frank voor zijn hulp en inzet. Het
was top!!



Wisseltong februari ‘19 pagina 6



Wisseltong februari ‘19 pagina 7

Nieuwjaarsreceptie
Door Willie de Kort

Op zaterdag 5 januari was er de jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie, een bijeenkomst waarbij
er het lid van het jaar wordt bekend gemaakt
vervolgd door een warme maaltijd in de vorm
van een buffet.
De toespraak door de voorzitter is door hem
ter plekke in elkaar gezet en is dus niet van
te voren op papier gezet. Daardoor kan hier
niet weergegeven worden wat hij allemaal
heeft vertelt.

Bij de bekendmaking van het lid van het jaar
werd Kees naar voren geroepen, maar ja daar
hebben we er 2 van. Kees had immers door
een tomeloze inzet diverse treinen op een
digitale baan aan het rijden gekregen. Kees
Kocken – die de treinen met koploper op het
NS-station liet rijden – bleef op zijn plaats
zitten, omdat hij bedacht had dat hij al eens
lid van het jaar was geweest. Dus stond Kees
van Son – die de treinen op het RocRail baan-
tje had laten rijden – bij Jan om een bedank-
je en een bloemetje in ontvangst te nemen.
Maar ja, dan wordt door de voorzitter toch
echt nog een keer gevraagd of Kees naar vo-
ren wilde komen en daarmee bedoelde hij dus
echt allebei de mannen. Ook Kees Kocken
kreeg daarna een bloemetje en een dankjewel
van de voorzitter overhandigd.

Daarna was het dus tijd om de deksels van de
pan te halen en konden we met z’n alle genie-
ten van een lekkere stamppot, verzorgd door
BBQenZo uit Nistelrode.
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Voorkomen is beter dan genezen
Door Mark Scholten

Hierbij een klein artikel over de Osse
sneeuwruimer. Bron: “Nieuw Spoor” november
1956.

Bij het verkrijgen van een flink aantal knip-
sels uit bladen van “Nieuw Spoor” vond ik ook
een artikel over een sneeuwruimer met de
naam “De Sneeuwruimer type Oss”. Leuk om in
ons clubblad te publiceren.

Eerst naar het blad “Nieuw Spoor”. Dit waren
uitgaven van de Nederlandsche Spoorwegen
vanaf 1945. Het was de voorganger van “De
Koppeling” en bevatte, voor wat het railbe-

drijf betreft, vele artikelen over de weder-
opbouw na de Tweede Wereldoorlog, zoals de
herstelling van de spoorlijnen, de infrastruc-
tuur en rollend materieel. Ook de instroom
van nieuw materieel, zoals de locomotieven
1000, de 1100, 1200 en 1300, 2200 en 2400
en het stroomlijnmaterieel type “De Honden-
kop” kregen uiteraard de nodige aandacht.

Daarnaast ook personeelszaken
en ontspanning, zoals reisjes etc.

Ik vond dus, zoals gezegd, een
knipsel uit november 1956. In dit
artikel diverse uitvindingen van
het spoorwegpersoneel, in dit
geval de bestrijding van sneeuw,
vastvriezen van wissels en derge-
lijke die via DO 888 binnenkwa-
men. DO 888 staat voor Dienst-
order 888 en roept het personeel
mee te denken aan verbeteringen
binnen het NS-bedrijf. Een idee-
enbus dus.

In dit geval was er een artikel
opgenomen onder de titel “Voor-
komen is beter dan genezen”. Op
een prominente plaats was een
foto opgenomen van een NS-Sik
op het emplacement van het sta-
tion Oss met twee man personeel
waarvan er één een soort van
ploeg begeleidde die naast de
locomotief werd meegesleept.

Nou was er bij het nemen van de foto nog
geen sneeuw dus werd deze schuiver gede-
monstreerd in een hoop zand. De mannen wa-
ren ook niet bepaald winters gekleed en de
grote bomen langs het emplacement naast de
Vogelwijk, staan nog geheel in het blad… Maar
goed is te zien hoe de ploeg, cq schuiver werd
bediend en gebruikt.

Deel uit artikel in “Nieuw Spoor” van november 1956.



Wisseltong februari ‘19 pagina 9

De door personeel van de NS te Oss uitge-
vonden sneeuwruimer op het emplacement van
het station Oss.

Op de foto de tekst “De Sneeuwruimer type
Oss”. De mannen en de locomotief stonden
vlak voor de boog, gezien in de richting van de
overweg van de Molenweg met rechts in ieder
geval één gesloten goederenwagen voor Van
Gend en Loos, een zogenaamde “geelbander”
type Gls.

De door personeel van de NS te Oss uitgevonden sneeuwruimer op het emplacement van het station Oss.
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Swietelsky
Door Jos van Pinxteren

Afgelopen jaar net voor onze Open Dagen
stond deze railbouwmachine van SWIE-
TELSKY op het spoorweg emplacement van
Oss.

Het zou toch wat zijn als we deze beelden
vaker zouden kunnen zien. Wellicht wordt dit
misschien toch nog eens de werkelijkheid.......
De foto’s zijn genomen vanaf de voormalige
Unox winkel.....

Nu helemaal dichtgespijkerd, maar hopelijk
gaan wij deze ruimte misschien toch nog een
keer voor onze vereniging..............

De contacten zijn wederom met de gemeente
gelegd. We wachten af de tijd zal als duide-
lijkheid brengen.

De railbouwmachine is in HO verkrijgbaar.
Hier afgebeeld in een hele andere zetting.
Maar toch!
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De Beuk d’r in
Door Louis Holleman

Bericht van SLOOPBEDRIJF "De Beuk D'r
In"

We zitten helaas in de sloopfase van onze
geliefde baan, het is niet anders. Als er er-
gens voortvarend gewerkt wordt, is het wel
hier.

Ooit hoorde je wel mensen roepen "meters
maken", maar nu gaat het om kilometers, al is
het dan op schaal.

Het grote voordeel is dat we deze keer geen
zg. Testploeg nodig hebben om te kijken of
alles wel goed gaat of werkt.
Hele emplacementen worden in één avond
opgeruimd. Zo verdwenen in twee avonden
zowel de Nederlandse als de Duitse CVL in
gereedstaande bananendozen, waarbij ook nog
getracht wordt zoveel mogelijk materiaal
voor hergebruik te bestemmen. Er blijft na-
tuurlijk wel wat materiaal over wat slechts
geschikt is om de belt mee op te hogen dan
wel in de allesbrander te verdwijnen. Die Bi-
son Tix plakt beter dan we verwacht hadden!

Ook blijkt dat slechts twee accuschroefma-
chientjes van de club wat weinig is. Regelma-
tig zie je twee mensen druk bezig met
schroeven uitdraaien terwijl en nog 4 staan te
schreeuwen om zo'n ding. Er zijn ook heel wat
schroeven los te draaien. Dus neem ik voorlo-
pig voortaan mijn eigen schroefmachientjes
maar mee.
Nou ja, één keer. Dan leen je er eentje uit, er
wordt nog bij gevraagd "Is die van jou?", ja-
wel en a.u.b. inleveren inclusief bitje wat erin
zit. Niet dus. Aan het eind van de avond moet
je zelf op zoek naar het ding, mag je nog blij
zijn 'm compleet terug te vinden. Dat doe ik
dus 1 keer, daarna niet meer en het ma-
chientje wat ik zelf gebruik leen ik verder

niet uit, behalve aan mensen die daar wel fat-
soenlijk mee om weten te gaan.
Verder hoor je veel gezaag en gebeitel, dus
rustig is het nu niet echt. Jammer voor De
Lievekamp, maar dan hadden ze ook maar een
wijzer besluit moeten nemen.

De NS CVL en bijbehorende sporen worden
afgebroken.

Wat een ruimte daarna. Nodig om alle bana-
nen op te slaan.
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Ook het ROCrail baantje is aan de kant ge-
schoven om de   bananen ruimte te geven.

Ook de kleine spiraal gaat eraan...

Een ruimte die er nu wel is!


