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Tja, en dan zit je ineens thuis, doordat Covid-19 ook in Nederland is toegeslagen. Vanuit de overheid de instructie om
zoveel mogelijk thuis te werken voor degene die dat kunnen.
Zo ook voor alle sociale bezigheden, worden door de overheid
opgeroepen om deze bezigheden voor zover als mogelijk
thuis te doen. Dus is de vereniging al een aantal weken niet
meer als vereniging bij elkaar gekomen, althans niet in fysieke vorm. Op de groepsApp daarentegen is het een drukte van
belang. Het lijkt soms wel of er niets anders meer gedaan
wordt dan modelbouwen. De mooiste stukjes komen langs en
de informatie die uitgewisseld wordt is mooi om allemaal te
lezen. Bij vragen springen er gelijk meerdere op de bres om
een antwoord te geven. In deze TONG een kleine foto expressie van wat er zoal langskomt. Het is mooi om te zien dat
de vereniging via de wegen van de media toch lekker actief
blijft.
En toch missen we de contacten en de gezelligheid van het
samen aan de hobby werken. Laten we maar hopen dat het
virus snel onder controle is en dat we weer bij elkaar mogen
komen. Al is het dan in de 1500mm afstandsnorm. Een afstand die we helaas niet op schaal uit zullen mogen zetten,
want dan zouden we met iets meer dan 17 mm (HO) toch
echt te dicht op elkaar zitten.
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Mensen, blijf gezond en houdt de moed erin. Er komen beslist weer betere tijden. Voor nu veel leesplezier in de 2e
TONG van 2020.
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Van de bestuurstafel

Door Sjaak Verstegen
Uw secretaris,

En daar zaten we dan, met z’n allen thuis door een geïmporteerd virus vanuit Italië en/of Oostenrijk met zijn oorsprong uit China.
Een jaarvergadering die tot in de puntjes was voorbereid werd even uitgesteld om later als nog
te laten plaats vinden. Wie had gedacht dat dit wel eens veel later zou kunnen worden. Uiteindelijk werden we zelfs op gedragen om alle club activiteiten en samenkomsten tot nader order van
de Nederlandse overheid stop te zetten.
Nu na alweer bijna 2 maanden zijn de activiteiten gelukkig, zei het geïmproviseerd, weer bijna
volledig in gang gezet met de improvisatie van enkele leden. Het thuis werken is ook bij ons in de
vereniging geïntroduceerd gezien de vele reacties die ik zie voorbij komen op de extra clubavond app, lang leve de media.
Het blijkt dat er toch nog talenten onder ons zijn gezien het vele beeld materiaal wat wordt
verstuurd. Onbekende en verborgen gebleven talenten komen plots voor de dag. Er wordt zelfs
nagevraagd hoe zaken kunnen worden opgelost, de hulp lijnen op afstand draaien met vol vermogen. Het is goed te zien dat we elkaar toch nodig hebben maar dat er ook hulp komt vanuit de
groep.
Dat het een vervelende tijd is wordt al lange tijd overal geroepen wij , het bestuur, hopen dan
ook dat dit niet echt nog veel langer gaat duren ,maar als we tussen de regels door luisteren wat
onze Mark, niet onzen Marken, steeds weer heeft te vertellen, moeten we ons zorgen gaan maken dat dit voorlopig nog niet voorbij. Bij het ter persen gaan van deze editie van de Tong is er
dan ook besloten door het bestuur om toch maar een vergadering te beleggen in een 1,5 meter
variant. We zullen gaan bezien hoe we eventueel zaken moeten gaan aanpakken en natuurlijk een
schot voor de boeg om te bezien hoe wij eventueel met z’n allen onze hobby gezamenlijk kunnen
uitvoeren met een 1,5 meter maatschappij waar we, wat ik denk, recht op af steven. Gelet de
leeftijdsgroep waarin wij ons bevinden zal dit nog een hele kluif worden , maar ik durf te stellen
dat we er samen met jullie daar uitkomen.
Natuurlijk zijn we nog steeds achter de schermen bezig om in contact te blijven met de gemeente en het zoeken naar een geschikte, prijs technisch beter voor ons liggend, nieuwe ruimte
te zoeken.
Mochten er dringende zaken zijn dan kunnen we jullie via de extra avond app snel bereiken.
Hopelijk gaan we elkaar weer spoedig zien en kan ik u nu van af deze zijde alleen veel hobby
plezier toe wensen en blijf volhouden, kruip op de app en schrijf , roep , maar wat zodat je toch
digitaal sociaal contact blijft houden.
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Thuis blijven - 1

Via WhatsApp verspreidt
Vanuit de overheid de ‘opdracht’ gekregen om
zoveel mogelijk thuis te werken. Nou, daar
hebben een aantal leden geen moeite mee.
Alle vorderingen worden via de GroepsApp
getoond.

Wisseltong april ‘20 pagina 4

Wisseltong april ‘20 pagina 5

Wisseltong april ‘20 pagina 6

Knotwilgen

Door Jan van Berkensteijn
Op zijn tijd ben ik bezig met het zoeken van
nieuwe technieken om bomen zo realistisch
mogelijk op schaal na te maken. Soms met
inspiratie van het internet, soms op basis van
eigen experimenten met materialen en technieken. Hoog op mijn verlanglijstje staan zo
reëel mogelijke knotwilgen en treurwilgen.
Met de treurwilgen ben ik nog bezig, voor de
knotwilgen heb ik voor mijn gevoel nu een
mooie techniek gevonden.
HET KNOTTEN VAN BOMEN
Knotwilgen horen als veel voorkomende karakteristieke bomen thuis in het lager gelegen
landschap in Nederland. Het belang van knotwilgen is in de loop van de tijd verloren gegaan, maar een ergens tot de jaren vijftig van
de vorige eeuw waren de knotbomen noodzakelijke productiebomen. Knotbomen, want niet
alleen wilgen werden geknot,
maar ook Essen en Elzen werden
geknot voor het hout, ieder met
zijn eigen specifieke eigenschappen. Het hout dat verkregen werd door het knotten van
bomen wordt ook wel “boerengeriefhout” genoemd, wat al
aangeeft dat het om productiehout ging. Doordat een boom al
de nodige jaren groeit en daarmee een flinke wortelkluit en
groeikracht heeft opgebouwd, groeien de
takken die na het knotten ontstaan relatief
snel en daardoor met relatief weinig zijtakjes. Dat geeft een extra dimensie voor het
gebruik want je krijgt dus hout met relatief
weinig “kwasten”.
Essen, het bijna witte hout, werd vooral gebruikt voor gereedschap en gereedschapsstelen. Het is taai, sterk, “lang van draad” dus
met relatief lange cellen en daardoor veel
tussenruimte tussen zijtakjes, wat zorgde
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voor een mooie gladde steel voor harken, spades, mestvorken en wat er zoal meer van een
steel voorzien moest worden. Na het knotten
waren de takken na een jaar of vier, vijf weer
precies goed van diameter, wat dus ook meteen de knotfrequentie verklaart.
Elzen, je kent ze vast van de elzenproppen,
werden veel gebruikt als schermhaag rond
fruitteelt, maar ook zij werden vaak geknot.
De eigenschap van het elzenhout is dat het
goed tegen water kan en dat het relatief
zacht is, dus ook goed te gebruiken is voor
snij- en draaiwerk. Helaas heeft het een
enorme corrosieve uitwerking op metaal. Je
zult dus niet zoveel knotelzen tegen komen,
zeker nu niet meer. De Els wortelt oppervlakkig en als een knotboom niet op tijd geknot
wordt dan wordt hij letterlijk topzwaar. Wilgen scheuren dan, Essen breken af, Elzen
waaien gewoon om, met wortel en al.

De wilg, meest voorkomend. Feitelijk geknot
in twee vormen. Laag aan de grond en jaarlijks
of eens per twee jaar geknot zie je ze niet
vaak meer. Ze stonden vroeger op ieder boerenerf en leverden de zogenaamde wilgentenen. Het wat dikkere hout werd gesplitst en
gebruikt als verticale geleiders, de dunnere
en flexibelere twijgen werden daar tussendoor gevlochten, eerst in schildvorm en als de
gewenste diameter was bereikt werden de

verticalen omgebogen zodat de gewenste
mandvorm kon worden gevlochten. Ik zie het
de broers van mijn oma nog doen, in het zonnetje voor de schuur, manchesterse broek
aan en natuurlijk een pet op de kaalgeschoren
koppen. Ieder jaar werd de voorraad manden
voor het oogsten van aardappels, aanmaakhoutjes, verzamelmanden voor de oogst van
bijvoorbeeld de tuinbonen. Ik kon er als kind
met verwondering naar kijken, naar die vingervlugheid.
De hogere knotwilg, zoals die nu nog langs de
wegen staan, mochten langer doorgroeien.
Ook hier weer een jaar of vijf, afhankelijk
van de dikte die gewenst was. Hier werden
bijvoorbeeld schermen van gevlochten om
ruimtes af te schermen, maar ook vlechtmatten voor bijvoorbeeld de weg- en waterbouw.
Bij dijken werd vaak eerst een vlechtscherm
over de klei gelegd voor er keien op werden
gestort. Tegenwoordig zouden we dat een
drukverdeler noemen. De dikkere takken
werden ook wel gebruikt om klompen uit te
snijden, hoewel populier daar meer om bekend
staat. En het was natuurlijk prima hout om
bijvoorbeeld de wasketel op te stoken of als
eerste aanmaakvuurtje in de kachel. Eenmaal
droog was het erg licht hout, bouwde snel een
mooi vuurtje op. Weliswaar was het snel weer
opgebrand, maar er was voorraad genoeg
van…..
HET MODEL
In model vond ik het lastig om een geloofwaardige knotwilg te maken. Alle technieken
die ik gebruikte waren hier onbruikbaar, omdat je praat over veel relatief lange takken
met weinig vertakking dicht bij elkaar maar
toch ook niet anders met elkaar verbonden
dan door de knot waar ze uit ontsproten zijn.
Het heeft me lang bezig gehouden, ook al
omdat je een rustieke stam er onder wilt zetten. Uiteindelijk kwam ik bij het uitsorteren
van mijn strooiselmaterialen het potje met
Protoplastkorrels tegen waar ik al eerder wat
mee geëxperimenteerd had, maar het geduld
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nog niet had gevonden om in alle rust er mee
aan de slag te gaan. Daar zag ik nu mogelijkheden en verdomd, het lukte.

Protoplast korrels kun je in water met een
temperatuur van meer dan 60 graden gooien,
waarna ze langzaam transparant worden als ze
opwarmen en zacht worden.

Met een lepel of een stalen spijker in een
houder haal je ze uit het water, waarbij de
korrels uit zichzelf aan elkaar gaan klitten.

Even het water er af laten druipen en je kunt
gaan kneden. Te warm water en te snel willen

werken levert brandblaren op, het mag helder
zijn hoe ik daar achter ben gekomen. Zolang
het spul nog transparant of glazig is kun je
het vervormen, met je vingers of met gereedschappen naar keuze.

Die eerste vorm, daar wordt je niet blij van.
Het geheel was flexibel dus het spul bleef
vervormen. Maar nu komt het mooie van Protoplast: je kunt het weer verwarmen waarna
het weer flexibel wordt, maar….het duurt een
tijd voor de warmte helemaal tot de kern
doordringt.

Langzaam zie je het meer en meer opaal worden en als het geheel weer wit is, dan is het
stabiel. Dat proces kun je versnellen door je
werkstuk in koud water te leggen.

De basis van je vorm blijft dus stabiel, terwijl
je de buitenste laag verder kunt modelleren.
Het verwarmen kan door het object weer in
heet water te gooien, maar ook door het met
een verf föhn te verwarmen of door je gereedschap in bijvoorbeeld een kaarsvlam heet
te stoken. Het was even zoeken, maar langzaam maar zeker kreeg ik grip op het materiaal.

Wisseltong april ‘20 pagina 9

Ik begon met een eerste grove vorm voor een
stam met knot, ongeveer op schaal, dus iets
van tweeënhalve/drie centimeter hoog.

te behalen, maar nu nog het fixeren aan/in de
knot.

Ik bedacht dat ik met een fijne haak die ik
heet stookte een gaatje kon prikken in de
knot en door gelijktijdig de “tak” te verwarmen kon ik de takken één voor één aanbrengen, met het bijkomende voordeel dat de knot
onregelmatiger/ruiger wordt. Het is een secuur werkje en er moeten heel wat takken
worden aangebracht, maar je ziet wel hoe de
vorm steeds completer wordt.

De eerste basisvorm leek nog nergens op,
maar na een aantal rondes verder modelleren
kreeg het stammetje steeds meer het karakter van een knotwilg. Een mooie basis,
waarna het volgende probleem ontstond.

Hoe maak ik takken die weliswaar wat vertakking hebben, maar niet teveel, wel lengte
hebben, maar niet te dik zijn? Het vertrouwde bloemendraad was veel te dik, want er
moet een flinke bos takken op zo’n knot geplaatst kunnen worden. Dat betekent elektradraad strippen en met de losse filamenten aan
de slag. Daarmee was het gewenste resultaat
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Uiteindelijk wordt de boom bespoten met
primer en matzwarte lak. Daarna heb ik het
harde zwart weggehaald door met de mondspuit een waas beige-grijze acrylverf er
overheen te spuiten.

Airbrush mag ook, natuurlijk. De takken zijn
vervolgens onregelmatig ingesmeerd met
houtlijm en met fijne flockage van Noch bestrooid in de kleur olijfgroen. Blank aflakken
voor extra hechtkracht en door alle laklagen
worden ook de takken wat steviger. Wat rest
is het creatief beschilderen van de stam met
diverse bruin, grijs, beige en groentinten.

Natuurlijk wilde ik er een beeld bij hebben
hoe het er uit zou zien, dus een minidiorama
gemaakt met een spoordijkje, strookjes grasland, een sloot en achter de spoordijk een
paar populieren. Het leverde meteen nieuwe
uitdagingen op.
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Een paar koeien had ik nog in de rommeldozen,
net als een Preiser zwaan. Maar ik wilde ook
wat oeverbeplanting en werd geïnspireerd
door de bloemen van het Groot Hoefblad die
opkwamen. Groot Hoefblad heeft bladeren
die wel een halve meter of groter kunnen
worden, dus dat moet mogelijk zijn op schaal.
Eén korrel protoplast per keer vervormen
leverde leuke bladeren op. Een stukje bloemendraad inlijmen en door een mix van wit en
rood strooisel draaien leverde een bevredigend resultaat op. Eigenlijk had ik er ook nog
riet bij willen hebben, maar daar gaf ik me
niet de tijd voor. De grassmaster mocht de
rest doen. Hoewel…ik herinnerde me dat er in
Houten ooit iemand stond die zelf ooievaars
en reigers op schaal maakte….zou het te doen
zijn, met protoplast? Ik ben tevreden met
het resultaat. De foto’s zijn helaas niet super, maar vertellen wel het verhaal van de
groei van het minidio “Dutch Treat”.

Mammoet en Prorail werken samen

Door Dick IJzermans

Hallo mede Clubleden, hier weer een stukje
over de voortgang van mijn modelbaan.
Nadat ik tijdens de mooie dagen van de afgelopen weken eerst het buiten schilderwerk
heb voorbereid op het plaatsen van de dubbele beglazing, en de luifel boven de voordeur
heb gerenoveerd, oude multiplex platen vervangen voor Panelrock panelen.(duurzamer).
Het voorbereidend werk zoals alle berekeningen en tekeningen vergde meerdere dagen,
Ook het wachten op de beste weersomstandigheden was een punt, maar deze dag waren
de weergoden ons gunstig gezind, bijna windstil.

Ben ik vandaag weer een paar uurtjes bezig
geweest met het uitmeten en plaatsen van de
pijlers en de brugdelen. Daarbij heb ik de
hulp ingeschakeld van de specialisten van het
spoorbedrijf en Mammoet bouwprojecten en
transport zoals u op de bijgaande foto’s kunt
zien. Dus met hun hulp was deze zware klus in
een dag geklaard.
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De komende weken ga ik bekijken hoe ik de
bocht vanaf het schaduwstation naar de brug
ga ondersteunen en ook komt er onder de
brug een meertje waarin de middelste pijler
staat dus ook dat moet ik in orde maken.
Dus ik ben voorlopig wel weer druk.
Als het weer het buiten toelaat ga ik eerst
verder met het onderhoud aan het buiten
schilderwerk. Dit was tot nu weer mijn bijdrage aan de wisseltong, veel leesplezier en
tot de volgende keer, hobbygroeten Dick.
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Mijn Modulebaan (voor MBV De Wissel)

Door Ashwin Zondag

Al een hele lange tijd had ik reeds een eerste
module bak gelaserd en geassembleerd klaar
staan om zelf aan het gaan knutselen. De bedoeling was dat dit een aanloop bak zou gaan
worden richting een 2e module waarop uiteindelijk mijn oude ruïne van de oude baan geplaatst zou gaan worden.
Nu met de huidige Lock-down vanwege Covid19 heb ik de stoute schoenen aangetrokken en
dit project verder opgepakt. De 2e module is
een 45 graden module geworden met een binnenbocht. Hiermee en later diverse andere
hoek modules creëren we een speels landschap voor de modulebaan.
Na enkele delen net voor de Lock-down op de
vereniging te hebben gemaakt daarna de modules mee naar huis genomen en daar lekker
aan de gang gegaan met Knauf en gipsen rotsen (Waarvoor dank Jos.) Na een goede
droogtijd de rotsen op kleur gebracht via de
volgende stappen.
1. Meng de volgende kleuren verf:
 Een goede dot oker geel samen met 1/3
deel water in een plastic beker.
 Een goede dot burnt umber samen met
1/3 deel water in een plastic beker.
 Een goede dot bruine verf samen met
1/2 deel water in een plastic beker.
 Een goede dot zwarte verf samen met
1/2 deel water in een plastic beker.
2. Spray de rotsen in met water. Hierdoor
zuigt al de verf goed het gips in.
3. Pak nu een kwast en dip deze in het oker
gele water mengsel. Dip random op diverse
plekken van de rotsen. Laat witte plekken
over.
4. Spoel de kwast even een beetje uit, dip
vervolgens de kwast in het burnt umber
water mengsel, en dip wederom random op
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diverse plekken van de rotsen. Laat weer
witte plekken over.
5. Spoel de kwast even een beetje uit, en dip
hem nu in de bruine verf. Met deze wash
behandel je de gehele rots. Daarmee meng
je de al 2 eerder aangebrachte kleuren in
elkaar voor een natuurlijk verloop.
6. Als laatste stap doen we dat ook met de
zwarte verf, ook deze wash breng je aan
over de gehele rots. Schrik niet, tijdens
opbrengen ziet dit er heel donker uit. Maar
zodra het droog is heb je een heel mooi resultaat welke een stuk lichter is.
Hieronder zie je boven het resultaat terwijl
het nog nat was, en onder het resultaat na
volledige droging.

De nog natte verf

De verf volledig droog

Dit proces kan na droging van de verf eventueel nog een 2e keer worden gedaan om zo je
rotsen donkerder te krijgen. Ook zou je de
menging met water nog wat minder kunnen
maken. Zelf doe ik liever een zwaardere verdunning, en daarmee eventueel een 2e behandeling. Zo voorkom je dat het niet te donker
wordt. Voor kleur variatie zou je ook nog een
lichtgrijze wash kunnen toepassen.

Nadat de rotsen geschilderd waren is de rest
van de ondergrond geheel bruin geschilderd.
Het zou zonde zijn om witte knauf door je
gras te zien komen ;)
De volgende stap was dus vervolgens om met
diverse turf kleuren een onderlaag te creeren. Doe dit doormiddel van de ondergrond
in te smeren met normale houtlijm. Varieer
hiermee goed om een natuurlijk geheel te
krijgen. Gras buiten is ook niet 1 egale kleur.
Hieronder zie je het resultaat van deze basis
laag.

Basislaag turf strooisel

Met de volgende stap start je pas als de onderlaag goed gedroogd is, en je overtollig turf
hebt opgezogen met de stofzuiger. Doe dit
met een oude panty van je vrouw over de
stofzuiger, dan kan je dit mengsel turf later
weer gebruiken.
Plaats nu random wat klodders houtlijm op je
module en dip deze met een kwast uit tot
onregelmatige patronen. Met een Grassmaster laat je vervolgens statisch gras vallen op
die plekken.
Overtollige grasvezels zuig je vervolgens
weer op met een panty over de stofzuiger
voor hergebruik.
Herhaal deze stap meerdere malen op andere
plekken. Nu met andere kleuren, hoe meer
hoe beter.
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Statische gras vezels aangebracht

Hierna is het tijd om aan de struiken bomen
en andere begroeiingen te gaan werken. Ook
hier is het belangrijk om te variëren met de
begroeiing. In mijn ogen is het hoe meer verschillende soorten begroeiing te plaatsen, hoe
realistischer het eruit ziet.
Als bomen zijn er op deze module de volgende
soorten aangebracht:
• Sisal touw bomen, draai sisaltouw op tussen
ijzerdraad, knip dit vervolgens in vorm, en
werk ze af met strooisel.
• Naaldbomen doormiddel van een stuk rondhout. Snijdt het stuk rondhout boven in
spits toe, bewerk ook de stam met een
Stanley mes, om de ronde vorm te breken.
Boor 1mm gaatjes in de stam en lijm hier met
seconden lijm stukjes ijzerdraad in.
Zodra de lijm goed gedroogd is spuit je de
gehele boom in met spuitlijm, strooi vervolgens gezeefd zaagsel over de boom. Ik heb
deze stap 2x gedaan.
Is de lijm droog spuit dan de gehele boom
met matzwarte verf in.
Nadat de verf droog is spuit je de uiteindes
van de takken in met spuitlijm hier overheen
strooi je lange 7mm gele gras vezels.
Nu spuit je een bruine waas over de gehele
boom. Als de verf droog is, is het tijd voor de
laatste stap. Spuit wederom de uiteindes van
de takken in met spuitlijm. Strooi nu een 2mm
donker groene grasvezel over de uiteindes
van de takken.
• Zeeschuimbomen, een andere vorm van
bomen is de zeeschuim variant. Zeeschuim
kan je zo kopen. Dit zijn takjes die al op
een boom lijken. Pluis deze een beetje uit.

Spuit ze in met spuitlijm en bestrooi ze
met foliage. En klaar is je zeeschuimboom.

Op dat en epoxy water na zijn de gehele 2
eerste modules gereed. Thuis wordt er al
weer hard gewerkt om de mijn voor de 3e en
4de module te bouwen.
Maar voor nu geniet nog van enkele sfeer
beelden.

Diverse soorten bomen op de module

Inmiddels is de ruïne ook na veel zaagwerk
passend gemaakt in de 2e module. Hij dient
nog wel terug aangesloten te worden. We
wachten nog op onderdelen vanuit China om
het laatste stukje rails op het einde van de
module vast te kunnen zetten en ook daar het
spoor te kunnen voorzien van ballast materiaal.
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Thuis blijven - 2

Door WhatsApp verspreidt
Niet alles wordt tot een verhaal omgevormd.
Maar hier nog een impressie van wat er zoal
gemaakt wordt…
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Bezoek ook eens onze showroom aan de

SCHAKELPLEIN 4 in VOLKEL
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

www.pohetrains.nl
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Paul en Ria Poels

info@pohetrains.nl

Fleischmann V100 ombouwen naar Digitaal

Door Leo de Blank

Als de loc geopend is kunnen we beginnen met
het verwijderen van de onderdelen die we
niet meer nodig hebben.

In een vorige wisseltong heb ik een stukje
geschreven over digitaal rijden. Tot slot
merkte ik op dat ik een beschrijving zou maken hoe je een loc ombouwt. Hierbij een verslag van het ombouwen van een oude Fleischmann V100.

Verwijder de lampjes (links) en rechts onder
het gewicht. Verwijder het bruine plaatje
door het schroefje los te draaien waar de
zwarte kabels aan vastzitten. Hierna kun je
ook de groene gelijk richter verwijderen.

De Fleischmann V100 klaar voor ombouw.

Voor je begint met ombouwen moet je zeker
weten dat de loc onberispelijk rijdt! Maak
alles goed schoon en test de loc langdurig.
Niks is zo vervelend als je na al het werk
moet ontdekken dat het allemaal niet zo lekker loopt.

Onder het bruine plaatje vind je de stroom
afnemers. Soldeer de twee draadjes los.
Draai de loc om en maak de schroef los van de
wielen waar de stroom afnemers op zitten.

De loc openmaken door losdraaien van deze schroef.

Het is een goed idee om de operatie op een
witte ondergrond te doen. Mocht er een onderdeeltje weg springen dan is dit makkelijk
terug te vinden.
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De wielen met de stroom afnemers zijn nu los.
Je kunt deze nu goed schoonmaken!

Draai de schroeven los en verwijder de
stroomafnemers. Maak deze en ook de binnenkant van de wielen goed schoon. Controleer ook de wielen zelf. Maak ook deze
schoon, polijst ze desnoods met koperpoets.
Alles moet er als nieuw uitzien.
Als je klaar bent kun je de stroomafnemers
weer terug schroeven en wielen weer onder
de loc schroeven. Laat het bruine plaatje nog
even liggen.
Het wordt nu tijd om de motor onder handen
te nemen. Verwijder deze schroef (onder).

Verwijder de drie schroeven van het motorschild en haal de motor van de wielen zoals
hieronder.
Nu kun je het hart van de motor schoonmaken. Poets eerst met spiritus mocht het niet
echt schoon worden dan kun je voorzichtig
met koperpoets aan de slag totdat al het
zwart weg is.

Controleer de tandwielen , reinig desnoods en
smeer eventueel met een klein beetje naaimachine olie of de speciale Fleischmann olie de
tandwielen.

Je kunt nu de motor uit de loc halen, Doe dit
voorzichtig want het gaat maar net.
Verwijder de koolborstels(onder de veertjes
zitten de echte koolborstels). Voorzichtig dat
de dopjes niet wegspringen!!!
Verwijder de zwarte en blauwe draad. Verwijder ook de smoorspoel (loopt van de rechter koolborstel naar de aansluiting van de
blauwe draad)
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Dan is het tijd om het nieuwe motorschild te
plaatsen. Dit motorschild kun je aanschaffen
bij de modelbouw winkel. Kijk van te voren wel
of het motor schild op de motor past van je
loc. Op de meeste Fleischmann locs past onderstaand schild maar er zijn uitzonderingen!!!!!!!!
Het type nummer is 504750 en op moment
van
schrijven
o.a.
verkrijgbaar
bij
https://www.dtswebshop.nl/en/fleischmannmotor-shield-504750.html. Maar mogelijk dat
andere webwinkels dit schild ook nog verkopen.

Schroef het nieuwe motorschild op de motor,
zet de koolborstels terug en plaats alles terug in de loc.
Voordat we de decoder gaan plaatsen moeten
we nog de lampjes isoleren van het chassis.
Bij de V100 heb ik het me makkelijk gemaakt.
Bij mijn Chinese vrienden heb ik M2 teflon
boutjes besteld en d.m.v. een teflon ringetje
de lampjes voor en achter geïsoleerd van het
chassis.

Ook het soldeer oogje waarmee het bruine
plaatsje vastzit krijgt een kunststof boutje.
Maar eerst gaan we de decoder aansluiten!

Boven de Uhlenbrock 76425 Multi protocol
decoder met 8 polige NEM 652 stekker.
Mocht je een decoder met een NEM stekker
hebben soldeer deze stekker dan los. Mochten de kabeltjes aan de decoder te kort zijn
vervang deze dan vanaf het decoder printje
door langere exemplaren met dezelfde kleur.
Maar pas op het zijn kleine print eilandjes
waarop deze gesoldeerd zijn!

Rechts zie je het aansluit schema van de NEM
652 stekker.

Voer de rode en zwarte draad door het bruine plaatje en soldeer ze op de stroom afnemers zoals hierboven. Hierna soldeer je de
blauwe draad van de decoder op het soldeerlipje wat op het bruine plaatje zit. Soldeer
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nog twee extra blauwe draadjes op dit lipje.
De blauwe draadjes zijn de voedingen voor de
lampjes. Als alle drie de draadjes op het lipje
zitten zet je het bruine plaatje terug en
schroef je dit vast inclusief het soldeerlipje
met een kunststof M2 boutje.

Soldeer links de grijze en rechts de oranje
draad van de decoder.

Het ziet er dan ongeveer uit zoals hierboven.
Links zie je de rode en zwarte draad die op
de stroom afnemers zit. Nu gaan we de witte,
gele en blauwe draden aan de lampjes solderen.

Dit is het lampje wat bij het bruine plaatje
zit. Bevestig de draadjes zoals hierboven.
Maak tijdelijk het lampje even los voordat
het kunststof boutje smelt!

Dit is het lampje wat bij de motor zit. Soldeer hier de witte en blauwe draad op.
Tenslotte moeten we nog de draadjes op het
motor schild solderen.
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Je bent nu klaar met solderen. Rest nog om
de decoder vast te zetten met dubbelzijdig
plakband.
Standaard is deze decoder een kale print met
onderdelen. Ik doe er een stukje krimpkous
omheen zodat de decoder geen verbinding kan
maken met het chassis.

Hier zie je de decoder op het bruine plaatje
geplakt waar eerst de gelijkrichter zat. De
groene draad wordt hier niet gebruikt maar
heb ik toch laten zitten voor eventueel toekomstig gebruik.
Laatste maar niet onbelangrijke stap is het
wat ruimer maken van de opening in het loden
gewicht. Door het plaatsen van de isolatie
ring onder het lampje is dit wat omhoog gekomen en zal er wat ruimte gemaakt moeten
worden.

Maak het gat iets groter met een ronde vijl.

het een kwestie van de dummy stekker eruit
en de NEM stekker van je decoder erin en de
decoder vastplakken en rijden maar.
Tenslotte nog een paar foto’s van een decoder
in kleine lok.

Controleer of het lampje volkomen vrij zit
onder het gewicht!!! Alles ok? Dan een proefritje maken zonder de kap. Je kunt bij de
meeste decoders ook gewoon analoog rijden.
Dus voordat je de loc op je digitale baan gaat
testen laat je hem eerst even analoog rijden.
Kijk of de verlichting brandt en of hij probleemloos rijdt. Als alles in orde is dan kun je
de kap erop schroeven en hem op je digitale
baan gaan testen.
Wat heb je nodig voor deze operatie:
1. Soldeerbout met een laag vermogen en tin.
2. Gereedschap .
3. Decoder.
4. Geïsoleerd motor schild.
5. Teflon M2 boutjes en ringetjes
Ten slotte nog dit. Elke lok is anders. Bovenstaande V100 is vrij makkelijk om te bouwen
maar naarmate de loc kleiner is zal het lastiger worden om de decoder te plaatsen. Bepaal
op voorhand welke decoder je nodig hebt
(vermogen, protocol) dit bepaalt in belangrijke mate de grote van de decoder. Het principe blijft hetzelfde. ISOLEER de MOTOR en
LAMPJES van het chassis!!! Dit geldt zeker
voor oude Fleischmann locs en in mindere mate voor Roco. Roco heeft meestal al een print
in de loc en daardoor is het inbouwen een stuk
makkelijker. Als je een loc hebt met een NEM
652 stekker is het helemaal makkelijk. Dan is
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Succes met het ombouwen!

