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Mededelingen
De zomerse warmte heeft toegeslagen, terwijl de redactie
zwetend door die hele stapel ingezonden stukken zit te ploeteren. Of is daar het probleem van de hallucinaties waar te
nemen? Oh jee, er zijn maar 2 stukken aangeleverd, waarvan
één door de redactie.
Dus moesten we weer naarstig op zoek naar nieuws en interessante informatie. En dat valt niet mee, ook al is de temperatuur vandaag echt wel weer dragelijk.
Mede door de warmte, het ontbreken van inzendingen, een
verjaardag die gevierd moest worden en een avond spontaan
demonteren op de vereniging verschijnt deze derde TONG
van 2019 later dan afgesproken.
Vind je dit geen goede oplossing, help ons dan aan zoveel
kopij dat we uit veel meer artikelen kunnen kiezen en daardoor ook eerder aan het redigeren van jullie TONG kunnen
beginnen. Help ons om jullie blad levendig te houden.
Onlangs is onze voorzitter Jan, samen met Karin, in een
nieuw onderkomen getrokken. In het kader van de AVG zeggen
we niet op welk adres. We wensen hen alle geluk en woongenot.
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Van de bestuurstafel

Door Sjaak Verstegen

Jullie secretaris in deze
Voor de schrijver dees, wordt dit het laatste artikel voor het zomer reces. Heerlijk op het terras genietend van een koel glaasje bier en na genieten van een warme tropische dag werd het me
toch nog een hele klus om jullie weer het laatste nieuws van de bestuurstafel te melden.
Veel nieuws is er niet te melden alleen dat we op het laatste moment toch weer een locatie hebben aan gereikt gekregen waar we weer veel hoop uit putten. We trachten dan ook jullie allen zo
goed en zo snel mogelijk op de hoogte te houden van de gang van zaken zo als die nu gaan.
Zoals jullie allen weten zijn we naarstig opzoek naar een nieuwe locatie dit keer ook naar een
locatie waar we elkaar alleen maar kunnen ontmoeten en nieuwsgaring uit te wisselen. Dat dit
een probleem zou worden hadden we niet verwacht. Ook hiervoor worden flinke prijzen gevraagd wat inhoud dat we ons spaar te goed snel zien verdampen en we willen toch nog een tijd
overleven in de hoop dat we toch ergens medewerking krijgen om de Unox winkel tot ons home
(station) om te bouwen.
Een petitie is inmiddels gestart en de handtekeningen komen al gestaag binnen, of het ons verder helpt dat is afwachten maar niet geschoten is altijd mis en een trein rijdt zoals hij rijden
moet. Een aanvraag voor het plaatsen en in gebruik hebben van een marktkraam op een zaterdag
is inmiddels aangevraagd echter een antwoord hebben we nog niet mogen ontvangen. Hiervoor
kunnen we nog vrijwilligers gebruiken zodat we niet al te lang achter de kraam moeten zijn want
dan duurt de dag wel erg lang. We hebben hiervoor ook een maquette gebouwd die jullie natuurlijk al lang hebben aanschouwd. Ook is het de bedoeling dat we weer een keer de raadsvergadering bezoeken en daar ook wederom gebruik zullen gaan maken van spreektijd en waarbij we de
module zullen tentoonstellen.
1 september nadert met rasse schreden, de vergader interval is nu verhoogd naar elke 14 dagen
om snel te kunnen schakelen daar het demonteren en inpakken voorspoedig gaat en de tijd van
het inladen is aan gebroken. We hopen zeer snel een bericht te mogen ontvangen dat we 1 of 2
trailers voor een schappelijk prijs kunnen aankopen, zodat deze kunnen worden geladen en in
opslag worden geplaatst. De stalling van de trailer(s) zal binnen gebeuren wat natuurlijk gunstig
is opdat het hout wat we daar mee kunnen redden ons in de toekomst wellicht goed van pas kan
komen, het is niet gezegd dat we alles kunnen meenemen maar zaken die we kunnen redden moeten we zeker meenemen.
Langs deze weg wil ik jullie bedanken, ook namens het bestuur, voor de moeilijke tomeloze inzet
die jullie hebben getoond bij het ontmantelen van onze hobby ruimte. Moeilijk daar het nog
steeds niet duidelijk is of we een nieuwe ruimte kunnen betrekken en daarmee onze hobby kunnen voortzetten, een nieuwe baan bouwen is toch wat we allen weer willen, tenminste dat is wat
ik bij de groep voel.
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Voor nu wens ik ons alle het allerbeste toe en hoop ik dat we op korte termijn kunnen roepen dat
we de beschikking hebben - zei het tijdelijk - van een grote ruimte waar we ook activiteiten
kunnen ontwikkelen die betrekking hebben op onze hobby.
Voor hen die nog een vakantie in het vooruitzicht hebben, een prettige vakantie wens ik u toe en
mogen het weer ook zo tropisch zijn zoals we het nu (bij het schrijven van dit artikel) ook hebben en dat er genoten kan worden van zomerse avonden en misschien wel nachten.
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Unox winkel

Door Ashwin Zondag
Zoals jullie allemaal wel weten zet het bestuur zich volledig in voor het behoud van het
Unox winkeltje wat inmiddels al ruim 1 jaar
leeg staat. Behoud Voor De Gemeenschap, en
als onderdak voor onze vereniging zodat we
onze plannen kunnen gaan waarmaken om de
oude historische verdwenen panden van Oss
terug te brengen in miniatuur en zo de geschiedenis te doen laten herleven.
Voor de voltallige OC commissie is het op dit
moment nog rustig in het werk. Er valt nog
weinig te plannen en bij het module bakken
project kunnen leden zich redelijk vrij uitleven in wat zij maken.
Maar dit betekend niet dat de OC geheel stil
zit, de voorzitter van de OC commissie heeft
zich eerst ingespannen om de module bakken
te tekenen, te laseren en in elkaar te zetten.
De leden kunnen daar nu mee door.
Het volgende project wat op de planning
staat, en inmiddels reeds in uitvoering is, het
Unox winkeltje. Een pand met karakter, wat
we als OC al willen behouden voor de toekomst voordat het er echt vervallen bij staat
voor de gemeenschap.
De bedoeling is dat er een losse module komt.
Geheel losstaand op dit moment. Mogelijk
later te integreren in een nieuwe clubbaan.
Een module van 600 mm x 900 mm, met een
mooie interpretatie van het huidige Unox
winkeltje net voordat deze werd dicht gespijkerd met platen hout.

Het Unox winkeltje staat dus centraal, daarnaast zal ook deels de omgeving worden nagemaakt op de module. Het zal een verwezenlijking van de werkelijkheid worden met een
knipoog naar het verleden. De eens zo grote
trots van Oss. Wie is er niet geweest zeg
maar.
Op moment van schrijven zitten we op zo'n 12
uur aan tekenwerk in zowel het pand als de
module.
Een totaal aan 2 a 3 uur laseren en eveneens
aan het in elkaar lijmen van de tot nu toe ontstane onderdelen. Dat houdt in dat eigenlijk
in een goede 18 uur totaal op dit moment al
een heel groot gedeelte van het gebouw en
een gedeelte van de module staat. Wie had
dat gedacht dat we in zo'n korte tijd zulke
dingen voor elkaar zouden krijgen.
Als eerst is er begonnen met het tekenen van
de voorgevel, een foto recht van voren genomen, en 1 maat opgemeten van het origineel
heeft gezorgd in het op schaal na kunnen tekenen van het gehele pand.
Nadat de tekening van de voorgevel gereeds
was, is doormiddel van globale afmetingen van
het pand te schatten de rest van de platte
grond uitgezet. Na het uitzetten van de plattegrond is deze op een screenshot van Google
Earth gelegd en kwamen onze geschatte maten zeer goed overeen met het echte pand.
Tijdens het tekenen van het Unox winkeltje
loop je echter wel tegen dingen aan die op dat
moment in jouw ogen niet geheel logisch zijn.
Zo loopt bijvoorbeeld het raam van de verdie-
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pingsvloer wel heel dicht tot tegen de dakkant aan. iets wat je niet zou verwachten.
Voor mij een rede om oude foto's te gaan
bekijken van het stadsarchief. Daaruit volgde
voor mij een openbaring. Het Unox winkeltje
heeft voor zijn staat van dienst als winkeltje
een hele andere functie gehad. Het was een
fabriekshal. Sterker nog, het waren er 2
naast elkaar. En dat met een prachtige dak
opbouw. Voor het linkerdeel van de fabriekshal stond nog een 2 verdieping tellend kantoor/woonachtig deel. Mooie ramen aan de
voor en zijkanten van het gebouw hebben de
hal van binnen waarschijnlijk prachtig verlicht.

Bron foto: stadsarchief. (in het midden het Unox
winkeltje in zijn oude vorm)

Een mooi project om daar in de toekomst wellicht ook een stukje van na te bouwen. Zo zie
je maar weer dat je in je zoektocht wel eens
voor verrassingen komt te staan. En dat er
echt veel prachtige gebouwen verloren zijn
gegaan in het verleden.
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Voor nu focussen wij onszelf op het Unox
winkeltje zowel in groot en klein. Het kleine
gebouw vordert gestaag, en willen we in een
korte periode gereed hebben.
Hieronder kunt u de voortgang tot nu toe
zien.
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Zwanenberg en Unox in model

Door Louis Holleman

In de mail van Ashwin lazen we: “Te laat voor de
huidige tong, maar alvast een stukje voor de volgende tong”. Waarop een aanvulling van de hand
van Louis.

Dan komt er vast weer een volgende Tong!
Overigens, ik ben met Sjaak bezig om modellen voor bij het winkeltje en/of eventuele
diorama uitbreiding te plaatsen. Twee ouwe
trekkers van Rosmalen, ééntje met Unox oplegger, de andere met Rosmalen koeloplegger.
Ik ben nog op zoek naar een nog oudere zg.
bolle DAF van Rosmalen, maar die moet ik nog
op een beurs zien te vinden. Mogelijk 5 mei,
dan ga ik met Frank naar een NAMAC-beurs.
Die modellen staan ter beschikking van de
club maar blijven uiteraard mijn eigendom,
want in het reguliere circuit zijn ze nog nauwelijks te vinden.

Verder heb ik twee echt oude Zwanenberg
koelwagens (opschrift Zwanenberg's Fabrieken en Slachterijen) met remmershuisjes (de
zg. schijthuizen) en een wat latere in Zwanenberg kleuren. Ook die mag je eventueel
gebruiken. Van Hartog zijn ze bij mijn weten
nooit gemaakt, wel bestaat er een (ook weer
later) model van een Unox koelwagen.
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Zo heeft ook Brekina ooit een Zwanenberg
bestelauto gemaakt, wel in de goede kleuren
maar het model heeft nimmer bestaan. Fabrikanten doen van alles om met iets nieuws te
komen.

Verder, ik ben jaaaaren geleden al eens bezig
geweest om het oudeketelhuis van Zwanenberg te gaan bouwen. Contact gehad met iemand daar voor oude tekeningen maar zoals
gewoonlijk, nooit meer iets van gehoord.
Datzelfde ketelhuis (zonder de oude schoorsteen) staat nog altijd een eindje naar achteren links van de winkel (vanaf de Gasstraat
gezien).

Kameel naar het museum

Door Willie de Kort

Onlangs is de kameel, het voormalige directierijtuig van de Nederlandse Spoorwegen,
aan het spoorwegmuseum overgedragen.
Via het onderstaand adres het hele verhaal:
<https://historiek.net/kameel-ns-20inspectierijtuig/107086/amp/>
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Een collega heeft de kameel tijdens zijn dagelijkse rit Den Haag – Oss gezien en voor mij
op de plaat vastgelegd.
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Jubileum

Door Willie de Kort
In de vorige TONG konden we trots vermelden dat er tijdens de JALV 2 jubilarissen
binnen de vereniging zijn dit jaar. Maar meteen erbij vermelden dat er één niet aanwezig
was en dus zijn gedenkteken niet kon aannemen….
Tijdens de ingelaste vergadering, waarin we
jullie hebben bijgepraat over de vorderingen
in de zoektocht naar een nieuwe permanente
en een tijdelijke ruimte, was hij er wel.
Wie? Nou, Frank Mast. Hij is dit jaar de
eerstvolgende jubilaris die het voor elkaar
heeft gekregen om 40 jaar lid van de vereniging te zijn. Uit handen van de vicevoorzitter
krijgt hij het leuke dwergseintje.
Frank, proficiat en houd vol in de komende
jaren.

Wisseltong april ‘19 pagina 11

Big Boy – X4014

Door Willie de Kort
De grootste dienstwaardige stoomloc rijdt
sinds kort weer over het spoor. Het is de Big
Boy X4014, die sinds 1959 has stil gestaan.
De loc is in 1941 ontworpen voor de Union
Pacific Railroad. De loc weegt ruim 345 ton,
de tender brengt dik 155 ton op de schaal.
Als alle voorraden op peil zijn, rolt er toch
567 ton over het spoor, verdeeld over bijna
40,5 m. De loc kan bijna 25.000 m3 olie en 91
m3 water meenemen.
Met deze indrukwekkende getallen brengt de
loc een vermogen 4.690 kW onder de wielen,
welke tot een snelheid van 130 km-u in staat
zijn. Het doel was het voortrekken van snelle
goederentreinen over de Rocky Mountains
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De loc is net op tijd gerestaureerd. De eerste
rit na deze restauratie was tijdens het 150jarig jubileum van de eerste transatlantische
spoorlijn, die met halverwege de gouden railspijker. De grondige opknapbeurt is door de
voormalige eigenaar, nadat deze hem had teruggekocht, betaald. De restauratie heeft
bijna drie jaar geduurd in de werkplaats in
Cheyenne, Wyoming.

Bezoek ook eens onze showroom aan de

CELLOSTRAAT 21 in UDEN

We zijn dealer van alle grote merken!

We zijn elke dinsdag tot en met vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur geopend
(op afspraak tot 21.00 uur)
En op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Mocht dit niet lukken, bel dan voor een afspraak!
0413-266431 of 06-22247631
Paul en Ria Poels

www.pohetrains.nl
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info@pohetrains.nl

Eindelijk mijn bussen

Door Louis Holleman

Tjesses, gaat het nu alweer over bussen?
Openbaar vervoer, niks nie treinen?
Ach, we zitten eigenlijk toch zonder ruimte,
dus waarom niet. Als de voormalige Unoxwinkel zo belangrijk is geworden, dan kan er
ook nog wel een stukkie over bussen bij.
Even wat uitleggen: ik ben eigenlijk een modelspoorder. Daar hoort trouwens "scenery"
bij, wat tevens autootjes, bussen, vrachtwagens en weet ik veel wat behelst.
Voor wat het laatste betreft is de hobby net
iets meer die kant op gegaan: vrachtautootjes
van "bedrijven waar ik om welke reden dan
ook iets mee heb". Dat kan dus de voormalige
firma Harry Vos zijn dan wel Vos Logistics of
een ander bedrijf, maar ook met bussen heb
ik wel iets (alleen weer niet met collectebussen, kerkelijk of niet).
Goed, zo zag ik alweer jaren geleden in een
modelspoorblad dat de "Standaard Grote
Steden Bus" uitgebracht was. In de jaren 60
verkaste ik van de HBS in Rijswijk naar de
zeevaartschool (zeg maar even) in Rotjeknor.
Daar kreeg ik te maken met openbaar vervoer
van station Rotterdam Centraal naar die
school (overigens al eens eerder uitgelegd) en
daar kreeg ik ook voor het eerst te maken
met die nieuwe Standaardbus. Godsamme, dat
was wel even iets anders dan wat je gewend
was. Nou had ik nog helemaal niet zoveel in
bussen gereden; dat was beperkt gebleven
tot jaarlijkse schoolreisjes, maar die nieuwe
Standaardbus was wel even iets anders. Automatische versnelling, luchtvering, motor
achterin onder de vloer: pffft, het werd nog
leuk meerijden in zo'n ding. Heel wat anders
dan in de ouwe Crossleys uit de jaren 40 die
ik al eerder had getest.
In Drachten, waar ik toch de eerste 8 jaar
van mijn leven heb doorgebracht, gingen we
natuurlijk wel eens een uitje maken: naar
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Beetsterzwaag, waar een speeltuin was, of
Olterterp (ook al een speeltuin), naar Leeuwarden (waar ik overigens nog geboren ben
ook) om twee keer per jaar nieuwe kleren te
kopen. Dat ging dan met het OV, en in die tijd
moeten dat wel Crossleys zijn geweest, want
na de oorlog lag het OV hier plat en werden
nieuwe bussen met bossen geïmporteerd hier
in den lande. Overigens alleen de chassis,
want de opbouw mocht in het kader van de
werkverschaffing hier gebouwd worden. Dus,
de Crossley, daar heb ik ook iets mee. Want
in een bus rijden, jonge, dat maakte je echt
niet dagelijks mee.
Dus, ook alweer de nodige jaartjes terug,
bouwde dezelfde firma, die de Standaardbus
in model maakte, ook de Crossley in tig uitvoeringen, net als de Standaardbus.
Wèlke uitvoering dan? Nou, als het om de
Crossley gaat, denk ik aan de NS uitvoering of
de uitvoering van de FRAM uit Heerenveen,
waar ik natuurlijk in meegereden heb. Eventueel mag het nog een MBM uitvoering zijn,
want toen we na Drachten naar Wageningen
verkasten, werden de uitjes naar Arnhem en
Rhenen, waarschijnlijk ook nog met Crossleys.
De Standaardbus moet dan eigenlijk de RET
uitvoering zijn, maar als alternatief mag het
ook wel een HTM versie zijn. Mein Gott, bitte
keinen GVB ausführung!
Goed, dat was dus alweer wat jaartjes geleden en blijft in je ouwe kop zitten.
Recentelijk was ik weer bezig mijn collectie
vrachtautootjes completer te krijgen en dan
stuit je ineens via via op de NAMAC beurs.
Hé, wacht even, daar ben ik nog nooit geweest
en wie weet?
Dank zij Frank V. (we noemen geen namen
hier) kon ik mee, want Frank struint ook nog
wel eens iets af.

Dus 1e Pinksterdag (geen betere dag te bedenken) togen we met mooi weer richting
ongeveer Zutphen.
Met een lijstje bij me, wat ik nog ongeveer
zoek. AWM dit, Herpa dat, WSI zus en "onbekend" zo. Daar stonden helemaal geen bussen op, maar die zitten toch in mijn kop.
Leuke beurs, niet giga-groot, niet giga-druk
maar lekker overzichtelijk. En alleen maar
1:87, alhoewel ik toch ook wel Dinky Toys heb
gezien.
Dus loop je daar ijverig te neuzen, kom je
ineens langs een kraam met allemaal bussen.
Waaronder de Standaardbus èn de Crossleys.
Wow, de kraam van HB models. O ja, daar
zocht ik ook nog wat van. Goedkoop zijn ze
niet, maar dat wist ik al. Bovendien staan er
een paar aankondigingen op de bakken met
"Deze modellen kosten tussen de zoveel en
zoveel euri".
Nou nog de goede versies vinden. Da's best
wel lastig als je oud word, het licht niet optimaal is en je "ook nog haast hebt". Dus: geen
FRAM, NBM of NS Crossley, maar een NZH
versie SD42/2. OK, no problem.
De Standaardbus: ik dacht dat ik een RET
versie in mijn handen had, maar het blijkt een
BBA versie te zijn. Nou ja, hij is tenminste
van de eerste serie, wijnrood en niet lichtrood. Beter opletten volgende keer Holleboom, of toch maar een nieuwe bril?
Natuurlijk foto's, maar van de versies die ik
wil hebben, heb ik ook geen foto's en de versies die ik wel heb ook al niet, maar het gaat
om het idee.

Wisseltong april ‘19 pagina 15

de Crossley, zonder echte kenmerken. Dit is
overigens een SD42/2
Voor geinteresseerden: de 42/2 was 80 cm
korter dan de 42/1, reken ff uit, dat was dus
ongeveer 7-8 passagiers minder. De chauffeur zat in "een eigen hok voorin", dit om dieselstank en -kabaal een beetje buiten te houden. Bovendien kon er naast de chauffeur en
motor nog post meegenomen worden. Via een
schuifruit kon ie ook kaartjes verkopen.
Overigens: dit soort bussen (maar dan fabrikaat Saurer) reed in 1965 nog altijd in Rotterdam op de stadslijn 50, toen het centrum
en de Westzeedijk nog altijd bestraat waren
met kinderkoppies. Zoals ik al ooit eerder zei:
je kwam sauer uit die Saurers.

en de DAF, hier zonder stadskenmerken en
het was heel anders rijden dan in die Saurers!

