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We hebben er een flinke tijd op moeten wachten, de tijd
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De club is weer open, de opkomst van de leden valt 100%
mee. Hebben we dan als vereniging zo’n belangrijke taak om
de hobby in gezelschap van andere modelspoorders te bedrijven, schijnbaar wel. Alleen borrelt dan de vraag: Hoe
kunnen we de gemeente overtuigen van het belang van onze
vereniging.
Voor nu veel leesplezier in de 3e TONG van 2020. En natuurlijk iedereen een plezierige periode in de vakantietijd. Blijf
je thuis of ga je toch op pad, doe het dan veilig en zorg ervoor dat je gezond blijft.
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Van de bestuurstafel

Door Sjaak Verstegen
Uw secretaris,

De artikelen worden steeds korter en minder van inhoud daar we als bestuur een verplichte
vakantie hebben ondergaan. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat we als bestuur niet actief zijn om
vooral in de situatie waarin we zitten de vereniging aan de gang te houden. We kunnen wel stellen dat ons dit aardig lukt gezien de opkomst na het vrijgeven van beperkingen door de overheid.
Het is voor ons zeker een stimulans om te zien dat we toch weer elke donderdag avond een bezetting hebben van 50 – 60 % van onze leden bestand/ Natuurlijk alles coronaproof. Het avond
gebed is gewijzigd in een kring gesprek en koffie wordt geserveerd van uit een koffie loket,
waarvoor dank aan Frank om dit te bewerkstelligen.

Jan is als voorzitter druk met de gemeente bezig voor hulp van uit de gemeente. Zo heeft hij
24 juni telefonisch contact gehad met D66 en per mail met GL ( groen links ) om te melden dat
het wederom angstvallig stil is rondom de communicatie tussen ons en de gemeente, er wordt
van alles beweert echter de communicatie lijn ligt stil. Groot was dan ook de verrassing dat we
een dag later per mail een uitnodiging mochten ontvangen van de gemeente voor een gesprek
met wethouder van Kessel, dit zou plaats vinden dinsdag 29 juni. Bij het schrijven van dit artikel
was de uitkomst van dit gesprek nog niet bekend ook niet bij de redactie, een verslag hiervan
zal in de volgende tong te lezen zijn. De onderwerpen die ter tafel gelegd zullen worden door de
vereniging zijn;
1. De aanvraag van een subsidie voor dit jaar
2. De vraag nar grond voor het plaatsen van een gebouw

Zoals jullie wellicht weten hebben we de mogelijkheid ontvangen om een bestaand gebouw over
te nemen dat prefab is gebouwd en zodoende verplaatst kan worden. Voor ons , denken wij , de
unieke mogelijkheid om nu uiteindelijk een eigen pand te kunnen betrekken. Het wordt een hele
uitdaging en een sprong in het diepe, maar andere opties lijden ons inziens naar een sterfweg
voor de vereniging. Gedachten zijn dan ook om nu een groot offer aan energie te vragen van de
vereniging om zo een eigen pand te realiseren. Let wel de gemeente zal ons hierin moeten steunen door een locatie te geven al is het in pacht. Een afspraak met de beheerder van het pand
wordt gemaakt om details te kunnen bekijken en de staat van het gebouw inwendig, het gaat
hierbij om het gebouw van het KinderDagVerblijf aan de jeneverbes (liever had ik het palm genoemd).
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De workshops worden ook weer geactiveerd door Ashwin en een rond vraag bij deelnemers voor
de maand juli, hierbij is voor de opslag loods door een ieder gereageerd en zal deze workshop
plaats vinden op dinsdag 7 juli om 20.00.
Daarnaast wordt er ook alweer vooruit gekeken om nieuwe workshops aan te bieden zoals daar
zijn;
1.
2.
3.
4.

Knotwilgen diorama, ontstaan door een experiment van Jan tijdens de lockdown.
Weatheren ook interessant voor een ieder die met weinig iets moois willen maken.
CAD tekenen, zeer interessant voor leden die eigen ontwerpen willen laten laseren.
Gebruik van epoxyhars, een water partij is ook altijd weer schitterend op een module.
5. Werken met arduino’s ,voor de techneuten in spe die graag zaken elektrisch willen
besturen.
Al met al weer voldoende zaken om leden te stimuleren en te helpen en eventueel mensen van
buiten de vereniging aan te trekken en misschien wel over te halen om lid te worden wat zeker
ook het doel is van deze workshops. Langs deze weg vraag ik dan ook als er mensen zijn die denken een leuk onderwerp te hebben waar ze kennis van hebben en dit willen bij brengen aan derde kom naar voren en leg het op tafel, zij die ervaring hebben in het houden van een workshop
zullen je wellicht assisteren en helpen om deze uit te voeren.

De JALV is dit jaar een van een bijzondere aard, er wordt voorgesteld om, na een rondgang per
mail eerder, een pro forma, ingekorte JALV te houden.
Pro forma wil niets meer zeggen dan dat er in de statuten van de vereniging staat vermeld dat
er minimaal één maal per jaar een algemene jaarlijkse leden vergadering dient te worden gehouden. Dat dit een ingekorte vergadering kan zijn komt omdat de meeste stukken inmiddels hamerstukken zijn geworden behoudens het geval dat er eventueel vragen zijn. De financiële stukken worden toegelicht en natuurlijk onze jubilarissen voor dit jaar zullen worden gehuldigd.
Een ieder die de vergadering voor gezien houdt, na noodzakelijke stemrondes, kan dan aan de
hobby beginnen.
Een datum zal worden geprikt wellicht na de vakantie want ja die ligt ook al weer voor de deur.

Van af deze zijde wil ik u allen dan ook een prettige vakantie toe wensen en voor zij die nog naar
het buitenland vertrekken, kom gezond weer naar huis.

Met vriendelijke groet
Sjaak Verstegen secretaris mbv “De Wissel “
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Uit de oude doos – Meer treinen

Leo de Blank

Voor een Märklin baan was het met een paar
onderdelen mogelijk om tot 4 treinen te
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laten rijden. Hieronder een scan van een artikel uit 1972.
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Mooioog

Door Herbert Slaats
aflevering 1.

De Waddeneilanden hebben mij altijd gefascineerd. Daarom heb ik besloten om een modelbaan te ontwerpen welke op de wadden is
gebaseerd. Omdat er (nog) geen spoorwegen
op onze wadden zijn speelt het ontwerp op
het gefingeerde eiland Mooioog. Dit geeft mij
alle ontwerpvrijheid omdat ik geen voorbeelden hoef na te bouwen. Maar eerst maar eens
de kaders schetsen.

Mooioog is een klein eiland met slechts 1 dorp.
In het verleden is er veel toerisme geweest
dat met veerboten werd verplaatst. Langzaam
echter is de geul, die door de veerboten werd
gebruikt, verzand zodat het eiland geïsoleerd
raakte. Het toerisme stierf uit en een groot
deel van de bevolking verhuisde naar het vasteland. De situatie werd voor de achterblijvers steeds nijpender door de zeer beperkte
bevoorrading via de lucht en met kleine bootjes.
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Na lang en veel “gepolder” met alle betrokken
organisaties en vertegenwoordigers van de
lokale bevolking werd uiteindelijk het besluit
genomen om het transport van mensen en
goederen via het spoor te laten plaatsvinden.
Het traject zou niet zoals in Duitsland over
een dam gelegd worden maar over een open
constructie met daarin enkele bruggen over
de verschillende geulen om de scheepvaart
mogelijk te houden.
Omdat Mooioog al voor de problemen een
natuurreservaat was, werd tevens besloten
dat het eiland verregaand wordt “vergroend”
door:
 Op grote schaal zonnepanelen te installeren op alle gebouwen op het eiland.
 Windenergie te gaan opwekken middels een
molen bij het haventje van het dorp.
 Geen water meer te halen uit de duinen
maar dit te winnen uit zeewater.
 Het overschot aan elektrische energie
wordt gebruikt om waterstof te genereren.
 Alle vervoer op het eiland elektrisch of
met waterstof wordt aangedreven (dit
geldt ook voor het treinverkeer).
Het ontwerp van de spoorbaan toont alleen de
situatie rond het station en bij het haventje.
Het ontwerp werd gemaakt met Anyrail®.
Rechts is het station te zien tegen een duingebied en links het haventje bij het wad met
een mosselkwekerij, de waterwin-installatie,
een kleine werf en de windmolen. De baan
wordt gebouwd op 3 platen van ca 60 x 120
cm waarvan er één in lengte doormidden is
gezaagd.

Omdat er op de baan veel wordt gerangeerd
is het stationsemplacement uitgebreid voor
zo’n klein dorp. Het station is multifunctioneel
en omvat ook enkel openbare functies w.o.
postkantoor.

Het tracé werd ontworpen aan de hand van
het Minitrix assortiment. Vooralsnog wordt
het rangeerverkeer met de hand geregeld.
Later wordt bekeken hoe e.e.a. automatisch
kan worden afgewerkt.

De benodigde opdeling in segmenten moet nog
worden vastgesteld.
Hoe het verder gaat, volgt tzt in deel 2.
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Trein stopt niet meer

Door Willie de Kort

Trein
stopt
niet
meer
bij
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch
De trein stopt niet meer bij het dorp met de
langste naam van het Verenigd Koninkrijk,
omdat het station te klein is om voldoende
afstand te houden. Dat is slecht nieuws voor
de duizenden toeristen die jaarlijks bij het
naambordje
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch een selfie
willen nemen, schrijven Britse media.

In het artikel op de website van itv NEWS
(Britse media) in het Engels met een video:
https://www.itv.com/news/wales/2020-07-06/trainstationllanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch-with-uks-longest-name-closed-becauseplatform-is-too-short
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Een woordvoerder van vervoersbedrijf
Transport for Wales zegt dat afstand houden
tussen de conducteur en reizigers niet mogelijk is. Uit voorzorg zijn daarom ook andere
dorpjes geschrapt als vaste stopplek op het
traject.
Een
gemeenteraadslid
van
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch vindt het een raar besluit. "Net
nu de coronamaatregelen worden versoepeld
krijgen we te horen dat de trein hier niet
meer stopt. Daar zit geen enkele logica in."
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De lockdown van een Half-nuller

Door Jack Klaassen

Op 12 Maart begon het; de intelligente lockdown van Nederland. We moesten zoveel mogelijk thuis werken en een verbod op bijeenkomsten van meer dan een tiental mensen.
Sindsdien ging Nederland steeds een stukje
verder op slot. Scholen en kroegen moesten
dicht, samen boodschappen doen mocht niet
meer en wie de anderhalve meter afstand niet
aanhield, kon en kan nog steeds, een boete
van 400 euro verwachten. Wij in Uden zaten
midden in de brandhaard. Bijna elk half uur
kwam bij ons de ambulance voorbij en elk uur
hoorden we de rescue helikopter overkomen.
We zijn toen ook dan maar meteen in lockdown gegaan en weken nergens meer naar toe
geweest. De boodschappen hebben we thuis
laten bezorgen, ja zelfs de krat Palm uit de
barverkoop werd door Sjaak Verstegen keurig
thuis afgeleverd. Intussen zijn wij al zo’n 10
mensen die wij kennen kwijt geraakt aan dit
monster virus, logisch dat je dan heel voorzichtig wordt. Met de club op donderdagavond was het dus ook voorlopig gedaan.
De deur niet meer uit, dan maar de garage en
de zolder opruimen en nog meer van die klusjes. Maar er bleef best nog wat meer tijd
over…. Dus dan maar naar de trein op zolder.
Het weer is al die tijd prima geweest dus op
zolder lekker warm, soms zelfs bloed heet. Ik
dacht dit is een goeie training voor als de club
weer opengaat want daar kan het ook best
warm zijn.
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Net voor de lockdown had ik een goedkoop
Auhagen overwegje gekocht: deze samengebouwd en meteen met een paar servo’s zo
gemaakt dat ze ook automatisch open en
dicht kunnen.

Daarna begonnen aan een bergdorpje. Een
hotel dat ik al had, een beetje aangekleed.
Wat tafeltjes en bankjes in elkaar gefriemeld, zelfs ook nog een ligbedje. Ober met
dienblad geschilderd en in de achtergrond een
bbq’tje erbij geknutseld. Als je goed kijkt kun
je ook nog een zak houtskool ernaast ontdekken.

sch…. Ja dat was het!! Wat Pritt kunststoflijm op mijn vingers en ’n beetje laten indrogen. Daarna balletjes van draaien en een
naaldje erin en schilderen.

De houthakker heb ik ook meteen maar aan
het werk gezet en ik zelf heb de schommel
voor de kinderen gefröbeld. Ik heb ze ook
maar een bekertje limo gegeven zoals je kunt
zien, nee nee zonder rietje.

Ondertussen ook nog een mooie hengst proberen te verhandelen. Eerst zwart geschilderd en witte bles en witte sokken gegeven
maar uiteindelijk niet verkocht, was veel te
duur zei die boer. Geen probleem hoor want ik
heb ook een stal met stro en voederbak voor
‘m gemaakt. Water zit in de ton.

Het bergdorpje is bijna (of misschien wel
nooit helemaal) klaar, maar er is nog zooooo
veeeel meeeer te doen.
Wat ook wel leuk voor de kinderen zou zijn
dat ze een paar voetballen zouden hebben.
Maar ja hoe maak je nu zo’n kleine balletjes.
Ik piekeren en zoeken naar de kogeltjes van
een kogellager, maar helaas niet meer te vinden. Dus zat ik te denken en een beetje in m’n
neus te peuteren, balletje draaien en wegWisseltong juni ‘20 pagina 13

Wat ook eenvoudig is om te maken zijn wagonladingen (met tips van Jos) of z.g. stukgoed
ladingen. Je zoekt in de garage of schuur of
weet ik veel, wat kleine dingen, geef ze een
kleurtje en plak ze op een “pallet”. Deze pallets kun je maken van afval stukjes van
Ashwin z’n laser en daar plak je dan dat kleine
prullaria op met ’n dun draadje; de spanband.

Zo zou je natuurlijk allerlei kisten of kratten
kunnen maken voor op een laadperron, maar
daar moet ik nog aan beginnen. Aangezien dit
Covid-19 virus nog lang niet weg is en een vakantie er dit jaar waarschijnlijk toch niet in
zit, blijft er tijd genoeg over om met dit H0
oftewel 1 : 87 spul te frunniken.

Mensen zorg ervoor dat jullie gezond blijven
en houdt daarom afstand; Voor een Halfnuller is dit echter niet de 17,24 mm maar
toch echt de 1500 cm!!!!!!!!!!!!!
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Kraanwagen

Door Johan Bernards
Mijn idee hoe ik er bij kwam om een kraanwagen te bouwen was als je in delen iets bouwt,
dan vergeet je soms dingen compleet te maken. Zoals bij mij mijn elektriciteitscentrale,
want daar moest nog een elektrische module
bij geplaatst worden.
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Dus had ik een paar losse modules gekocht. En
toen ik ze klaar had, zat ik te twijfelen om
hem in een kast te plaatsen. Dus bedacht ik
dat het ook leuk is om er meteen een landschapsaankleding van te maken en het is nog
goed gelukt al zeg ik het zelf.

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

Uit de oude doos - HF treinverlichting

Door Leo de Blank

Uit een ver grijs verleden heb ik een schakeling gevonden om in een trein verlichting te laten
branden, ongeacht dat de trein rijdt of stilstaat. Tegenwoordig gaat dat met digitaal toch een
heel stuk makkelijker..
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