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Mededelingen

Wat een jaar hebben we (bijna) achter de rug. Wat begon
met de goed bezochte Open Dagen en de verdere inrichting
van ons onderkomen boven de FoodLoods, werd al snel ver-
stoord door de gevolgen van het vervelende virus. Was de
eerste golf nog niet echt een stootblok voor de vereniging,
de tweede des te meer. Het aantal leden dat de vereniging
kon en wilde bezoeken om daarbij aan de modules te werken
werd met de tijd minder. Na een eerste melding bij de leden
ging de club voor de eerste keer op slot. En dan in deze laat-
ste weken van het veelbewogen jaar zijn we vanwege de
tweede lockdown door overheidsregels gesloten.

Door de langdurige sluiting nu zal, zoals jullie natuurlijk wel
begrijpen, er geen nieuwjaarsreceptie met een buffet zijn.
We zullen beslist op gepaste wijze elkaar de beste wensen
kunnen overbrengen voor het nieuwe jaar via de digitale
snelweg.

Enkele leden hebben besloten om het lidmaatschap van de
vereniging te beëindigen: Frans K en Henk A vanwege ge-
zondheidsredenen en Mark G vanwege afstand en tijd.

Mogen wij jullie en je naaste toch een paar prettige kerst-
dagen en een behouden sprong naar 2021 wensen. En dat
natuurlijk in hopelijk goede gezondheid.
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Van de bestuurstafel
Door Sjaak Verstegen
Uw secretaris,

We sluiten alweer een jaar af, 2020 gaat echter de boeken in als zijnde een turbulent jaar voor
de vereniging. Heel wat werk is er verzet in het vervaardigen van modules om toch maar weer
wat treinen aan het rijden te krijgen. Dat dit een hele prestaties is mag gezegd worden door
dat we danig in de wielen werden gereden door het convid-19 virus. Hadden we de 1ste  golf
goed over leeft en de zaken weer aardig opgestart, werden we weer terug gefloten door een
2de golf  die al reeds langer duurt dan de 1ste. Het gevolg is dat het aantal aanwezige leden op
de donderdag avonden danig is terug gelopen wat ons als bestuur pijnlijk overkomt. Wij hopen
dan ook dat het niet al te lang gaat duren , echter het vooruitzicht is ons niet gunstig gezind
wat we dan ook zeer betreuren. We blijven ons natuurlijk inzetten om zaken toch goed geregeld
te krijgen zodat we als vereniging kunnen blijven draaien. Een ieders gezondheid is voor ons een
belangrijk goed en we doen er alles aan om de veiligheid van onze leden te waarborgen en heb-
ben dan ook gezamenlijk met jullie de hobby ruimte min of meer corona-proof ingericht om toch
een ieder op 1,5 mtr zijn hobby te kunnen laten uit oefenen. Voor zover wil ik het even laten wat
betreft het virus wat heel Nederland stevig in zijn greep heeft.

Zoals jullie wellicht al weten zijn we nog steeds bezig om met de gemeente samen te kijken of
we het geregeld kunnen krijgen om het schooltje van de Jeneverbes verplaatst te kunnen krij-
gen naar de locatie Docfalaan. Er is inmiddels weer een gesprek geweest waar leden van het
bestuur en ambtenaren van de gemeente aan tafel hebben gezeten om uit te filteren wat ons
plan is en wat daarvan eventueel mogelijk is. De heren vertegenwoordigers van de gemeente
waren zeer meedenkend en hadden ook een open visie wat betreft ons probleem en eventueel
plan. Op aanraden van hen hebben we dan ook besloten om de molen op gang te zetten om te
onderzoeken of een wijziging van het daar geldende bestemmingsplan nodig is. Dat dit de nodige
kosten met zich meebrengt mogen duidelijk zijn. Wel hebben we getracht om uit te vinden wat
een eventuele bestemmingsplan wijziging kost en hoelang dit gaat duren daar de , zoals altijd ,
tijd behoorlijk voor ons dringt. Een uitspraak omtrent dit onderwerp werd door de gemeente
niet gedaan, wat ons noopt om de kosten € 500,- te betalen. We hebben geen andere mogelijk-
heid daar we toch in de toekomst willen blijven kijken en we natuurlijk een kans hebben op een
eigen gebouw, alleen de grond niet om het te plaatsen. Alle energie zit nu dus in het communice-
ren met de gemeente.

Achter de schermen wordt ,doordat het een positief gesprek is geweest, een en ander bekeken
om te bezien wat er op ons afkomt en hoe we daar verder mee om dienen te  gaan. Het tijd be-
stek is wederom zeer kort daar het gebouw gepland staat eind maart begin april 2021 te worden
ontmanteld. Het zou voor ons zeer gunstig zijn als in de voorbereidingen van dat project wat
vertraging komt waardoor wij wat meer tijd krijgen om het pand te demonteren om zo goederen
te kunnen behouden voor hergebruik. Er wordt door ons ingezet op het plaatsen van 400 mtr
maaar houden er rekening mee dat we door de gemeente worden terug gefloten naar een kleiner
oppervlak, de toekomst zal dit uitwijzen. Wordt vervolgd
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Aan het eind van dit verenigingsjaar moeten we helaas afscheid nemen van een 3 tal leden. Van
Frans Knechten en Henk Anbergen hebben we een opzegging van hun lidmaatschap ontvangen.
Zij moeten helaas door gezondheidsredenen verstek laten gaan en kunnen het bijna niet meer
opbrengen om onze club avond op de donderdag avond te bezoeken. Mark Geurts heeft laten
weten door een verhuizing en drukke tijden aan het thuis front genoodzaakt te zijn het lid-
maatschap op te zeggen. Zeer spijtig natuurlijk en respecteren het besluit wat door deze heren
is genomen en wensen hun het aller beste.

Vrij onlangs ontvingen wij het bericht dat lambert op genomen was in het ziekenhuis te Uden en
op de IC werd behandeld. Het bleek dat hij last had van een bacteriële ontsteking op de longen
waardoor hij aan de beademing moest, het zou niet gaan om het convid-19 virus. Het laatste
nieuw s is dat hij nog steeds aan de beademing ligt. Natuurlijk is er per direct een kaartje naar
hem uit gegaan om hem sterkte te wensen. Johan heeft met de familie contact en houd ons zo-
doende op de hoogte. Via Mark S. kregen we het bericht als zijnde dat Frans ook kritiek heeft
gelegen, hij zou boven bij zijn bed zijn gevallen zodanig dat hij tijdelijk het bewustzijn heeft
verloren, het gevolg was dat hij door de ambulance naar het ziekenhuis is vervoerd inmiddels is
hij , wat ik heb begrepen, alweer thuis. Een bloemetje is door ons aan hem verstuurd daar wij
niet de mogelijkheid hebben Frans thuis te bezoeken i.v.m. de risico groep waarin Frans zit.
Wij wensen beide heren een snel herstel toe.

Langs deze weg wil ik ook vriendelijk aan jullie vragen om ons op de hoogte te houden mocht er
in de thuis situatie wat aan de hand te zijn. Normaliter zien we elkaar elke week maar nu door
het corona gebeuren is de communicatie wat moeilijker en we willen toch graag blijven reageren
op de gebeurtenissen zoals we gewend zijn, wanneer wij niets horen gaan we ervan uit dat het
allemaal goed gaat met jullie. Een bericht via de mail naar de secretaris@mbvdewissel.com of
een boodschapje via de club app geeft ons de gelegenheid te reageren.

Wij willen graag gezamenlijk met jullie door deze al zo moeilijke periode, samen met jullie de
Locs op de rails houden zodat ze blijven rijden.

Namens het bestuur wensen ik jullie toch prettige feest dagen met deze aparte kerst en een
feestelijke jaarwisseling dat we elkaar weer in goede gezondheid mogen begroeten in het nieu-
we jaar, weliswaar op een donderdag avond daar een nieuwjaarsreceptie er voor ons dit jaar niet
in zal zitten of de omstandigheden moeten zodanig veranderen dat het toch mogelijk wordt.
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Piko fabriek
Door Jos van Pinxteren

In het Thüringen-Wald ligt Sonnenberg waar
de Piko fabriek staat die rollend materieel en
scenery maakt voor HO schaal voor diverse
landen en tijdperken.

Helaas was de fabriek dicht en alleen de en-
tree met wat diorama’s was te bezichtigen.
De verkoopruimte was nog niet compleet inge-
richt.

Wanneer je buiten langs de fabriek loopt dan
krijg je toch wel de indruk dat er veel machi-
nes staan om al die artikelen te kunnen maken.
De fabriek staat net in een buitenwijk van
Sonnenberg.

De uitstraling van het gebouw is matig. Wat
meer bekendheid zou niet verkeerd zijn. Piko
is toch een modelspoormerk wat een behoor-
lijke markt heeft.

Zowel op scenery gebied als rollend materieel
zijn er diverse items te koop die de afgelopen
jaren een goede plaats op de bestaande mo-
delspoormarkt hebben ingenomen.
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Corona-tijd & modelbouw(treinen)
Door Jens Cremers

Paar weken geleden eindelijk de stap gezet
om aan het laatste stuk te beginnen van mijn
modelbaan. We hebben nu door de Corona
allemaal tijd over om aan de modelbaan of
andere modelbouw te werken / hobbyen, ik
heb dit dan ook zeker gedaan wat je aan de
foto’s kunt zien.

In de loop der jaren heb ik veel scenery arti-
kelen verzameld, dat heeft nu z’n voordelen
dat ik niet zo vaak naar de oh zo mooie vooral
verslavende treinenwinkels hoef, maar helaas
in Lochem zit de N spoor store waar je online
kunt winkelen, ik heb hier dan ook regelmatig
nog extra artikelen besteld vooral sce-
nery/lampjes/tractors met aanhangers.

‘Rail Force One 1 ‘ een locomotief met een
verhaal. Deze mooie vooral stoere Siemens
Vectron heb ik gekregen voor me 12 1/2 jaar
jubileum bij karwei Heesch, 24-01-2008 * 24-
07-2020, deze loc is digitaal met geluidsde-
coder. Dit werd loc nummer 10. Ooit begonnen
met een digitaal start set van Fleischmann, nu
een net echt modelspoor bedrijf, met veel
wissel treinen wagons, en nog veel meer.
Daarom heb ik paar weken geleden een extra

multimaus besteld, ik heb 3 hoofdsporen waar
de treinen elkaar niet zullen kruisen ( mits de
wissels verkeerd staan, maar hier waak ik wel
voor) nu kan ik dus met twee personen of al-
leen de treinen laten rijden zonder continue
moeten wissel in 1 multimaus.

Ik heb deze bij modeltrein markt besteld,
heel net bedrijf, ik heb ze gebeld om te vra-
gen wat hun precies verkopen. Ze hebben
nieuw en tweedehandse spullen. De multimaus
die ik heb besteld was gloed nieuw met boek-
jes er bij.

Een kleine impressie van de afgelopen weken,
ik zal regelmatig in de app updates sturen wat
er allemaal weer veranderd is.

Allemaal veel hobby plezier!! En blijf vooral
gezond!!
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Het landschap
Ingezonden door Dick IJzermans

Hallo mannen hier weer een stukje van mij
over de vorderingen van mijn baan met ook
enkele foto’s.
Door de corona heb ik veel tijd op zolder door
kunnen brengen om aan mijn baan te werken.
De schakeling van het schaduwstation werkt
zoals het moet, alleen als ik de spanning van
het systeem uitschakel en dan een dag of
langer weer inschakel wordt er een wissel-
stand veranderd en tot heden hiervan de oor-
zaak niet kunnen achterhalen, dus moet ik na
inschakeling achter bij het schaduwstation de
wisselstanden even controleren.
Wat betreft de bouw van de baan zelf begint
er nu schot in te komen. Heb wat wissels en
rails aangekocht voor het rangeeremplace-
ment dus dat staat al op de planning.
Op de bijgevoegde foto’s is ook te zien dat ik
bij de sporen die straks niet meer zichtbaar
zijn, doormiddel van kerstboom verlichting
Led’s, verlichting heb aangebracht zodat ik
kan zien als er een trein is ontspoord of als ik
de sporen wil schoon maken.

Ook ben ik samen met mijn dochter Patty
bezig geweest met het schilderen  van de
achtergrond, welke naar tevredenheid is ge-
lukt.

Momenteel ben ik bezig met de ondergrond
spanten van het berglandschap boven de spo-
ren aan de achterzijde van de baan en het
schaduwstation, hierin wordt ook een tracé
gemaakt voor een Bundesstraße in tijdperk
jaren ’60.

Dit was mijn bijdrage voor de Wisseltong tot
nu, veel leesplezier en voor de komende
feestdagen wens ik jullie allen en ook jullie
naasten fijne kerstdagen en jaarwisseling, en
een gezonde en voorspoedige 2020.
Hoop jullie ook weer snel op de wekelijkse
clubavond te mogen ontmoeten, want die mis
ik toch wel.
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Museum Neuenmarkt Wirsberg
Door Jos van Pinxteren

In het Thüringen Wald zijn nog diverse uit-
stapjes mogelijk richting de Duitse spoorweg
geschiedenis van vroeger.
Met name de stoomlocomotieven in Duitse
musea zijn nog steeds volop te bewonderen.
In depot Neuenmarkt Wirsberg, vlakbij de
“Schiefener Ebene”, daar is het volop genie-
ten. Neuenmarkt Wirsberg ligt in het Thürin-
gen/Schiefer Wald.

Een stoomlokdepot wat vroeger erg groot
moet zijn geweest. De Freunde des Deutsche
Dampflokotiv Museums Neuenmarkt heeft al
heel lang dit Bahnbetriebswerk in onderhoud
met daarbij behoorlijk veel rollend materieel.
Compleet met diverse technische werkplaat-
sen.

Na een intensieve verbouwing van twee jaar
werd tijdens het Pinkster weekend in 2013
het museum geopend.

De 15-ständige Ringlokschuppe met een seg-
ment draaischijf is weer eens wat anders dan
een 360 graden draaischijf.

Rond de 30 stoomloks worden hier bewaard
en diverse stoomloks worden onderhouden
voor de jaarlijkse stoomritten op de Schiefe-
ner Ebene en festiviteiten in en rondom het
Bahnbetriebswerk. Een mooi pronkstuk is de
Salonspeisewagon 10 242.
In de Ringlokschuppen wordt alles goed geïn-
formeerd door infoborden. Zeer educatief
ingericht met zeer veel interactie.

Het voormalig stoomlokdepot wordt op dit
moment weer uitgebreid met een 2e bestaan-
de loods met bijgebouwen die wellicht ook bij
het museum wordt betrokken t.z.t. Ze hebben
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hier volop de ruimte om al hun stoomloks en
overig rollend materieel, wat de Verein van
het DDM inmiddels bezit, allemaal kwijt te
kunnen.

Daarnaast bezit het museum een complete
modelbaan Ho van de Schiefener Ebene die
door Josef Brandl is gebouwd in opdracht van
het museum.

Het blad Eisenbahn Journal heeft destijds
twee modelbouw uitgaves hieraan gewijd om
het project van Josef Brandl van A t/m Z te
behandelen en hoe het in werkelijk is nage-
bouwd. Tijdens het bezoek aan het museum
werd dit verbouwd, maar toch snel wat opna-
mes gemaakt, ondanks dat dit niet mocht.....

‘s Middags met de fiets langs deze spoorlijn
gefietst, waarbij je een goede indruk krijgt

hoe steil deze spoorweg traject is en door
wat voor een heuvellandschap deze spoorlijn
destijds moest worden aangelegd. Het was de
eerste Eisenbahnsteilstrecke in 1848.

Op een afstand van ongeveer 8 kilometer en
met een hoogteverschil van 158 meter is het
stijgingspercentage rond de 1:40. Zonder
hulpmiddelen, (zoals bijvoorbeeld tandrad)
werd dit traject bereden.

Diverse technische bouwwerken zijn destijds
gerealiseerd, zoals grote stenen muurpartijen
die bestonden uit grote stenen uit de natuur
met steunberen (steunconstructies) en diver-
se grote doorsnijdingen van het landschap. De
Schiefene Ebene loopt van Neuenmarkt naar
Marktschorgast.
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Langs dit traject loopt een zgn. Bahnlehrpfad
met informatie borden. Deze geven een goede
uitleg over de “Schiefene Ebene” en hoe dit
het vroeger allemaal tot stand is gekomen.

Nu je er bent geweest krijg je pas een in de
gaten wat voor werk dit moet zijn geweest!!

Ondanks het wat mindere weer een fantasti-
sche Treinen dag.
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Politie Modellen Herpa en Busch
Door Jens Cremers

Ooit begonnen met de auto van mijn vader,
een Volkswagen Passat, te kopen op schaal
1/87, in de loop der jaren steeds meer van dit
soort model

Auto’s verzameld. Wat ze altijd zeggen een
uit de hand gelopen hobby  nou dat is dit echt.
Veel vragen altijd die model auto’s die zijn
toch te groot voor bij jou trein, ja dat klopt
die zijn veeeeel te groot om bij schaal 1:160
te zetten. Dit is dan ook een kleine tweede
hobby die ik heb. M’n doel was toen auto’s
verzamelen die ik in het schut nooit zal kopen.
Ik heb veel Volkswagen modellen, Audi, BMW,
Mercedes. Maar waarom?

Die politie auto’s? Nou het komt zelden voor
dat ze van Nederlandse politie of marechaus-
see modellen maken, en aangezien ik vroeger
politie agent heb willen worden, begon ik deze
ook maar te verzamelen, inmiddels héb ik hier

ook een aantal Duitse modellen van en 1 zelfs
van de politie uit Dubai.

Ik Zorg ook altijd dat ik deze op tijd bestel
en reserveer want er worden er niet veel van
gemaakt, en misschien wel ooit collectors
items.

In een volgende tong een aantal andere politie
auto’s (en personen auto’s)
Het zijn wel geen treinen maar auto modellen
van Herpa, Busch Wiking zijn ook altijd heel
mooi gemaakt en gedetailleerd.
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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

Paul en Ria Poels

www.pohetrains.nl info@pohetrains.nl
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Friese Modelbaan Club
Door Sjaak Verstegen

Friese modelbaan club bouwt in nieuwe ac-
commodatie.

Een artikel schrijven met betrekking tot
spoor-se zaken, hoe doe je dat. Heel simpel
en er zijn er al enkele mij voor gegaan. Je
boekt een vakantie of een weekend weg en
bezoekt daarbij een spoors- onderwerp. Een
bekende lijn die nog actief is of zoals in mijn
geval een vereniging die gesetteld is in de
plaats waar we een weekend verkeren. De
dames wilden toch weer de shops in dus voor
mij mooi voldoende tijd om de plaatselijke
vereniging te bezoeken. Door het Corona virus
was reizen naar buitenland not done, een
weekend weg in eigen land met eigen familie
behoorde nog tot de mogelijkheden.

Het reis doel werd een city trip naar het
noorden van het land. Ljouwert (Leeuwarden)
werd gekozen en zo gebeurde het dat we op
zaterdag morgen vertrokken om tegen de

middag in Leeuwarden aan te komen. Voor het
vertrek even gekeken of er een vereniging
aanwezig was of andere doelen die met sporen
te maken hadden. De Friese modelbaan Club
was gesetteld in Leeuwarden en toevallig ook
open voor bezoekers op zaterdagmiddagen,
dus het lot was snel bezegeld voor deze
schrijver. Via Google maps even gekeken waar
precies de club te vinden was en hoe de omge-
ving van het gebouw er uit ziet om ter plaatse
makkelijk te kunnen navigeren op zicht. Ter
plaatse aangekomen bleek de vereniging net
zoals wij boven een commerciële ruimte ge-
huisvest te zijn.

Via een poort, die in de zelfde sfeer was uit-
gedost als dat wij het hadden bij onze vorige
locatie, kon ik het pand betreden. Enkele per-
sonen waren buiten druk in de weer om hout
te zagen. In mijn optiek tenminste werkzaam-
heden die bij een modelspoor vereniging ho-
ren zoals dat ook bij ons van toepassing zou
zijn, echter doen wij dat gewoon binnen. Na
geïnformeerd te hebben waar ik zijn moest
voor de club ruimte werd mij de weg naar de
2de verdieping gewezen. Deze was mij snel
duidelijk dar ik een trap in het vizier kreeg
die was voorzien van een trap lift. Mijn eerste
gedachte was dan ook dat hier direct maatre-
gelen zijn genomen i.v.m. het slecht ter been
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zijn van leden die op leeftijd zijn en moeit
hebben met traplopen. Dit was mij niet onbe-
kend en werd in gedachte ook direct geno-
teerd om als punt mee te nemen bij een voor
ons volgende locatie, let wel het was opdat
moment voor ons nog zeer ver weg of dat wij
kans zouden maken op een nieuwe locatie. De ,
in mijn optiek, technische ruimte achter la-
tende en de trap bestegen kwam ik uiteinde-
lijk op de tweede verdieping waar ik de weg
naar de kantine/sociale ruimte al snel had
gevonden.

De ruimte is gemoedelijk ingericht met enkele
leuke attributen waarbij het oude interieur
uit een passagiers trein toch wel de eyecat-
cher is. Bij het inrichten heeft men wel oog
voor detail, zo liggen er in de bagage rekken
ook oude valies om het beeld compleet te
maken en geeft men blijk van het feit dat er
enkele leden fanatiek skiërs waren gezien de
ski’s die ook zijn geplaatst. Het geheel vraagt
wel veel ruimte waardoor de ruimte groot van
oppervlak is, voordeel is dan weer dat er
ruimte is om zaken te presenteren zoals daar
zijn een gedeelte van de inrichting van een
sein huis.

En prularia zoals wij dat ook kennen netjes
gepresenteerd op een tableau netjes over-
zichtelijk. Natuurlijk zal dat ook gebeuren
mochten wij ook eens zover komen.

Na mij te hebben gemeld aan de bar dat ik als
bezoeker aanwezig ben, ben ik voor gesteld
aan een van de bestuursleden en heb mij zelve
ook voorgesteld ook als bestuurslid van onze
vereniging.

Dat men ook hier nog moeite had met de
nieuwe corona regels bleek al snel wat we
hadden in het gesprek wat volgde. Op de web-
site wordt namelijk vermeld dat men zonder
afspraak zo kan binnen lopen, echter met de
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huidige convid problemen dient dit op af-
spraak te gebeuren. Ook hier loopt men dus
wat achter met het bijwerken van de eigen
website. De ventilatie is verder geoptimali-
seerd om met een beperkt aantal mensen
aanwezig te mogen zijn en een mondkapje is
verplicht alleen als men zit mag het kapje af.
Er wordt bij deze vereniging ook met een
intekenlijst gewerkt om te voorkomen dat er
te veel mensen te gelijk aanwezig zijn. De
leden lijst telt dan ook 90 leden waarbij ver-
meld moet worden dat er ook enkele, zoals zij
dat noemen, stille leden zijn. Dit zijn leden
die niet of nauwelijks naar het club gebouw
komen, echter bij officiële bijeenkomsten wel
aanwezig zijn. Vragende wat men hier dan
voor contributie betaalde werd men mij ver-
teld dat ze een redelijk bedrag betalen €15,-
/mnd. voor senioren en de junioren tot 18 jaar
betalen €7,50/mnd. Het pand waar ze zijn
gesitueerd is een voormalig kantoor pand waar
men naar toe is moeten verhuizen nadat de
ook hier de huur werd opgezegd na 40 jaar.
De ruimte die ze hebben betrokken meet 17 x
19 mtr. waarbij moet worden opgemerkt dat
op de begane grond ook een kleine ruimte is
die door hun wordt gehuurd. De huur pennin-
gen die moeten worden opgebracht zijn
€6000,- op jaar basis incl. de ruimte op de
begane grond. Zoals gezegd is de grote ruim-
te opgesplitst in een; sociale verblijfsruimte;
een twee tal kleinere ruimte die nu worden
gebruikt als opslag maar in de toekomst als
bestuurskamer/workshopruimte; en de ruimte
waar de club baan wordt geplaatst. Men heeft
nu ook weer gekozen voor een vaste opstel-
ling. De vereniging is tevens in het bezit van
een caravan waar een baan is in gebouwd en
tevens van enkele banen die modulair zijn
opgebouwd en waarmee men ook beurzen be-
zoekt, te meer ook om daarmee financiën te
genereren. Ook worden er workshops georga-
niseerd die goed tot redelijk worden bezocht,
al met al men kan goed rond komen maar wel
de zaken goed onder controle houden wat
betreft financiën.

Men is bijna één jaar bezig geweest om de
ruimte in te richten zodat ze voor hun ge-
bruik vriendelijk werd. Dit hield in dat alle
muren die de kantoren vormde er uit zijn ge-
sloopt en draag balken aangebracht om het
dak wederom te dragen, hierdoor kreeg men
een vrije ruimte van +/- 19 x 10 mtr. Zeg
maar ongeveer 200m2 om een baan te bou-
wen. Nadat de ruimte gereed was heeft men
één van de module banen geplaatst om leden
de gelegenheid te geven te kunnen rijden op
de daarvoor bestemde rij dagen. De gehele
ruimte zal uit eindelijk geheel worden gevuld
met de vaste baan die het thema heeft Moe-
zel (berg spiraal) station Leeuwarden – ko-
len/erts haven – hoog ovens. De grote baan
met 2 schaduw stations ligt diagonaal door de
ruimte

Spiraal in wording

Ook hier heeft men gekozen om met twee
schalen te gaan werken. Net zoals wij gaan
ook zij met N-schaal werken, een kleine hoek
is daarvoor ingericht. De grote baan (H0)
wordt een zogenaamde Hybride-baan. Dit
houd in dat er zowel met wissel spanning als
met gelijk stroom door elkaar heen zal wor-
den gereden. Naar bekend is er een club in
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Rotterdam die dit zo al hebben uitgevoerd.
Op voorgaande foto zijn de twee verschillen-
de lussen reeds te zien waarbij de rechtse lus
wordt gebruikt om het Hybride systeem te
ontwikkelen en te testen. Beide lussen zullen
straks als schaduw station worden gebruikt
omdat hier het Moezel landschap zal worden
gesitueerd. Rechts boven is nog net te zien
waar de spiraal komt om de nodige hoogtes te
kunnen overbruggen. Geheel rechts is nog net
de module baan te zien die na verloop van tijd
zal worden ontmanteld en opgeslagen. De N-
baan is zichtbaar links boven. Deze volledig
vervaardigd met rail incl. bedding van het
merk Kato.

N-baan in opbouw

De module banen zijn hand bediend, dit is
gedaan met de rede om nog te kunnen rijden.

Lay-out voor de N-baan

Aan het pand is verder ook en aanpassing
gedaan omtrent het bezoekers aantal bij een
eventuele opendag. Er is in de ruimte waar de
banen staan een extra nood uitgang vervaar-
digd hierdoor mogen er maximaal 75 personen
tegelijk op de 2de etage aanwezig zijn, er
wordt door de brandweer streng gecontro-
leerd. Ook is er gezien de gemiddelde leeftijd
een investering gedaan voor AED.

Een club blad werd mij ook gepresenteerd,
men was er zeer duidelijk in dat een fysiek
blad prettiger is als digitaal. Het leest pret-
tiger en is overal te lezen ook lekker lui op de
bank voor de TV. De ervaring leert dat men-
sen eerder een gedrukt exemplaar lezen dan
een digitaal verzonden uitgave, ook gezien de
leeftijd van de leden. Het blad wordt op de
club avond verspreid en bij de stille leden
wordt het netjes thuis bezorgd. De grote van
het blad is A5 een voorbeeld ligt bij ons in de
kantine/sociale ruimte op tafel.
Na wat rond te hebben gekeken en natuurlijk
de nodige foto’s te hebben gemaakt, was het
weer tijd om afscheid te nemen, voor mij een
zeer informatieve middag vooral ook omdat
deze vereniging echt een spiegelbeeld van ons
is. Het leden tal is dan aanzienlijk groter wat
ook weer tot consequentie heeft dat een duur
huur pand uit de commerciële markt binnen
hand bereik ligt.
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