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Barre tijden voor de vereniging, maar er gloort licht aan de
horizon. Zijn we alweer 2 maanden gedoemd de hobby zonder
verenigingsleven te moeten beleven door de maatregelen
vanwege het corona-virus. De avondklok heeft het wissel in
de verkeerde stand getrokken. Maar als het allemaal meezit,
kan het wissel binnenkort misschien weer in de rechte stand
gelegd worden en kunnen we elkaar weer ontmoeten op de
vereniging. Laten we hopen dat het dan verder goed gaat en
we flink aan de slag kunnen om ons nieuwe verblijf op te kunnen zetten.
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De Wisseltong verschijnt als officieel orgaan
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, op de
eerste verdieping in het gebouw van de Food
Loods, Angelenweg 77, Oss, is geopend op
donderdag vanaf 20.00 uur.
Verenigingsbestuur:
Voorzitter
: Jan van Berkensteijn
Secretaris
: Sjaak Verstegen
Penningmeester : Willie de Kort
Bestuurslid
: Ashwin Zondag
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Redactie Wisseltong:
Willie de Kort
Redactie adres:
e-mail: redactie@mbvdewissel.com
Of via het bovenstaande correspondentieadres
Contributie
2021
Leden
€ 110,00
Junior leden
€ 60,00
ING:
NL06 INGB 0002 7971 01 t.n.v.
M.B.V. De Wissel, Herpen.
In verband met de administratie heeft het de
voorkeur als de contributie vanaf 1 januari wordt
overgemaakt.
Copyright:
Het copyright berust bij de auteurs. Het is
niet toegestaan zonder hun toestemming
artikelen en/of illustraties (of delen daarvan)
over te nemen. Contacten hierover verlopen via
de redactie van De Wisseltong.
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Ondanks alles hebben we toch een nieuw lid in mogen schrijven. Marco van Oort uit Herpen is onlangs lid geworden. We
heten Marco natuurlijk van harte welkom en hopen hem snel
op de vereniging te kunnen ontmoeten.
Op donderdag 11 maart willen we graag met jullie een bijzondere ledenvergadering organiseren. De uitnodiging hebben
jullie al ontvangen. In de vergadering willen we het met jullie
hebben over de huisvesting van de vereniging.
De afgelopen maand hebben we van 2 adverteerders vernomen dat ze niet langer een advertentie willen plaatsen. Helaas, het waren 2 adverteerders die lange tijd de vereniging
door middel van de advertentie hebben gesteund.
Daardoor zijn er wel in ieder geval 2 plekken in de TONG die
opgevuld kunnen worden door een nieuwe adverteerder. Dus
als je iets weet, laat het dan even weten.
Inhoudsopgave
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Van de bestuurstafel

Door Sjaak Verstegen
Uw secretaris,

De eerste Tong voor het nieuwe jaar, hopelijk een jaar waarin we kunnen berichten dat we weer
open mogen om jullie te ontvangen en het belangrijkste natuurlijk het betrekken van hopelijk
een eigen pand.
De bestuurstafel is momenteel alleen nog maar via digitale technieken en via verschillende media mogelijk. Een eerste teams-meeting hebben we als vereniging reeds achter de rug en een
tweede zal spoedig volgen daar er weer belangrijke stappen genomen dienen te worden aangaande het overnemen en voorbereidingen nemen tot weder opbouw van het kinderdag verblijf “de
Schaapskooi “ aan de Jeneverbes. Ons , het bestuur, inziens is deze meeting goed verlopen. Het
bestuur heeft het gevoel dat het goed was verlopen en dat een ieder nu begrijpt hoe we er
voorstaan en welke weg we gaan bewandelen. De vergadering was er unaniem over eens dat we
het traject van aanvraag in konden slaan wat dan ook in voorbereiding is. Een kort verslag zal
jullie nog worden toe gezonden maar door drukte en beslommeringen bij het voorbereidingstraject voor ons nieuwe gebouw is dit even blijven liggen.
De wegen bij de gemeente zijn lang en moeilijk begaanbaar maar als ik Willy goed begrijp hebben we dan eindelijk toch een klein-ingang deurtje gevonden bij deze logge instantie. Een van de
medewerkers heeft tussen de regels door aangegeven ons te willen helpen met het begeleiden
van de route die we moeten doorlopen om een en ander geregeld te krijgen met tekeningen bij
bouw en woning toezicht. Op het moment van dit schrijven, na het nuttigen van soep en zopie
wat direct moest worden omgezet naar koek en zopie want heren het bleek toch maar weer er is
niets zo veranderlijk als het weer in Nederland. Stond ik een week geleden op de schaatsen met
een korte broek en trui stond ik nu tot aan mijn middel in het water met een lange broek en
choco met rum, of was het anders om.
Enfin wat wilde ik ook alweer schrijven, juist ja tekeningen. Die worden/zijn momenteel in
schets fase om ze bij onze hulp af te geven zodat die correcties kan aangeven voordat de definitieve ontwerpen op papier worden gezet en aan bouw en woning toezicht verzonden. De discussie die momenteel loopt is dat we een bestaand gebouw verplaatsen in een andere vorm en dat
het hier een gebouw betreft waar geen verblijfsdoeleinden zijn. Dus welke regels dienen volgens bouwbesluit te worden gehandhaafd. Zo is daar het probleem daglicht toetreding, het
liefst niks want dat is voor ons alleen maar inbraak gevoelig en wij verlichten liever datgeen wat
we willen laten zien. Zo is daar ook het punt ventilatie, dat behoeft ook niet zoveel te zijn daar
we maar 2á3 uur per week in het gebouw aanwezig zijn. Isolatie waarde, die behoeft niet zo
hoog te zijn als in het bouw besluit wordt omschreven echter zullen we dit natuurlijk op termijn
aanpassen daar we anders ten ondergaan aan de stook kosten. Dat het dak en wellicht de vloer
tijdens de bouw zullen worden aangepakt is niet onmogelijk, maar om ook de wanden per direct
aan te passen is een kostenpost die momenteel zeer zeker niet in ons budget past voor zover er
hier sprake kan zijn van een budget want dat hebben we eigenlijk niet.
Hoe het pand er uit gaat zien is wel reeds bekend. De bedoeling is dat we een rechthoekig gebouw plaatsen wat een volledig vrije ruimte geeft van om en nabij de 280 m². Hier kan dan aan
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de modules worden gewerkt om ze klaar te maken voor een eventuele expositie. De ruimte is ook
bedoelt om onze opendag te kunnen organiseren.
De bestaande ruimte van de plaatselijk pony club zal worden gebruikt als ruimte voor de barworkshops-laserhoek-opslag kostbare eigendommen van de vereniging-toiletten en overige zaken
die niet perse in de nieuw te bouwen ruimte behoeven te geschieden.
Meer hier over zal Willy jullie informeren, het ligt wel in de bedoeling om een meeting vast te
leggen voor 11 mrt aanstaande maar daar zullen jullie snel een uitnodiging voor krijgen. Dat even
voor wat betreft de situatie zo als die nu is betreffende de eventuele nieuwbouw cq verplaatsing van ons verenigingsgebouw.
Ondanks de moeilijke periode waarin we als vereniging in terecht zijn gekomen mogen toch nog
een nieuw lid aan onze gelederen toevoegen.
Marco van Oort is bekend met de situatie waar in wij als vereniging zitten maar wil desondanks
graag lid worden van onze vereniging. Het doel is voor hem 2-ledig. Hij wil ons op die manier
financieel ondersteunen en wil ook meer kennis via ons op doen van scenery bouw. Wanneer ik
goed ben geïnformeerd is hij ook een van de vele deelnemers die we hebben mogen begroeten
tijdens één van onze workshops in het verleden. Marco heeft daarbij een workshop scenerybouw
gedaan en was zeer onder de indruk van hetgeen wat hem daarbij is aangeboden.
Marco vond een proef periode niet nodig en wenste per direct ingeschreven te worden als lid
van onze vereniging.
Vanaf deze plaats Marco hartelijk welkom bij onze vereniging, de rondleiding door onze vereniging houd je nog te goed onze dienst doende gids hiervoor is/wordt op de hoogte gebracht.
Mochten er vragen zijn stel deze dan, mocht je op of aanmerkingen hebben geef ze dan zodat
we hier op een gepaste reactie kunnen geven. Vragen zijn nooit teveel dus voel je niet bezwaard
om ze te stellen een ieder in de vereniging helpt je graag vooruit en hopelijk komen de workshops ook weer weldra wanneer we eindelijk zijn verlost van het C… virus. Ons motto is en blijft.
We doen het

Met elkaar
Voor elkaar en
Door elkaar

Maar boven al blijven we ook zeggen;

Tot spoors en hopelijk worden we niet uitgerangeerd.
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Schwarzatal

Door Jos van Pinxteren

met een elektrisch treinstel verder rijden
naar Cursdorf. Een vlak ritje van een enkele
kilometers.

In Schwarzatal Thüringen vinden er ieder
jaar nog nostalgische stoomritten plaats.
Vaak in de winter waarbij de entourage dan
een mooi aanblik geeft.

Het dagelijks treinverkeer wordt verzorgd
door de DB met Dieseltriebwagen, zgn. motorrijtuigen een enkele bak. De Schwarzatalbahn is een aftakking van de lijn Bad Blankenberg naar Ilmenau. De spoorlijn begint in Rottenbach heeft als eindhalte Katzhütte.

Tijdens deze rit kom je langs prachtige stations, zoals Schwarzberg, (heeft Faller enige
jaren geleden uitgebracht).........en in het dalstation Obstfelderschmiede start de Oberweissbacher Bergbahn naar het bergstation
Lichtenhain. Boven aangekomen kun je nog
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Effe een stukje geschiedenis hoe deze Bergbahn vroeger is ontstaan.
De plaatsjes op de heuvelruggen van het Schwarzatal waren vroeger moeilijk bereikbaar,
ook nadat in 1900 de Scharzatalbahn werd
geopend langs de Schwarza. De hoog gelegen
bergdorpjes waren moeilijk te bereiken voor
de glas en porseleinindustrie. Alles werd te
voet en spierkracht vanuit het dal naar boven
getransporteerd; 1,4 kilometer de berg op
met een stijging van 25%!! Voor paard en wagen was dit zelfs te zwaar werk.

Aanleg van een gewone spoorverbinding was
niet mogelijk en technisch was een tandradbaan onmogelijk en veel te kostbaar.

Totdat spoorwegingenieur Wolfgang Bäseler
met het idee kwam een kabelspoorweg met
twee verschillende wagentypes te ontwerpen.
Een speciaal wigvormige wagen voor het
transport van goederen en een trapsgewijs
oplopend rijtuig voor personenvervoer die
elkaar halverwege het traject kruisen.
Dat was in 1923 het begin van de steilste
kabelspoorweg ter wereld voor het transporteren van normaalsporige treinwagons. Zware
materialen en kant en klaar producten konden
nu naar boven of naar beneden worden getransporteeerd.

“goede doelen” gebeurt nu nog incidenteel.
Tot op de dag van vandaag geniet de kabeltrein grote populariteit.
Een technisch vernuft wat zeker een trein
fanaat interessant vindt.
De lengte van de Bergbahn is een ontspannend
ritje naar 323m hoogte!! Een mooi attractie
op treingebied.
In Lichtenhain an der Berg is een Smalspoorbahn aangelegd. Nu ingericht als een soort als
museum. Helaas was dit gesloten.

Door de bouw van zgn. Flachstrecken bij het
bergstation Lichtenhain an de Berg naar
Cursdorf werden diverse bergdorpjes aangesloten op het spoorwegnet.

Wanneer je in buurt bent absoluut een aanrader!

Het goederenverkeer op dit traject heeft
nog gefunctioneerd tot 1966. Het vervoer van
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Het landschap - vervolg

Ingezonden door Dick IJzermans
Hallo medeclubleden, hier weer een update
over de vorderingen van mijn baan. Zoals jullie
op de bijgevoegde foto’s kunt zien heb ik
eerst een aantal andere werkzaamheden gedaan.
Als eerste de zendmast opgebouwd en van
ledverlichting voorzien, in het restaurant en
de mast 3 witte LED’s en op de top en het
schotelbordes 3 rode knipperleds, ook de
schotels heb ik zelf gemaakt zodat de mast
wat meer uitstraling heeft naar werkelijkheid.

Daarna ben ik verder gegaan met de onderbouw voor de achtergrond bergen

Hierin heb ik tevens een tracé gemaakt voor
een autoweg met parkeerplaats en bushalte
voor bezoekers van de zendmast en Kiosk.
Iets verderop komt een pompstation, ook zijn
er steunpunten gemaakt waar straks de
lichtmasten voor de wegverlichting komen te
staan.
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Er zijn drie tunnels, aan elk einde van de autoweg, dus links en rechts op het einde van de
baan en een tunnel in het midden waar de
autoweg een aftakking heeft naar een fictief
ander dal achter de bergen.

Ook heb ik twee spoortunnelportalen en een
stukje tunnelbuis zover klaar deze zijn beide
enkelsporig. Met het derde dubbelsporige
tunnelportaal ben ik gisteren begonnen en dat
moest ik speciaal maken omdat er hiervoor
geen standaard portaal te verkrijgen is.
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Maar zoals jullie kunnen zien op de bijgevoegde foto is het mij gelukt een passend portaal
te maken van een ander bestaand portaal. Nu
kan ik de tunnelbuis gaan uitmeten en maken
zodat deze geplaats kan worden helemaal
rechts op de baan op de helling, waar het
spoor naar het bovenste schaduwstation ligt.

Maar voor ik de portalen met tunnels definitief plaats moet ik op die plaatsen eerst de
railballast inlijmen. Daarna nog een aantal
spanten voor de bergondergrond plaatsen en
dan kan ik beginnen met het gaas en gips om
de bergen en rotsen vorm te geven.
Nu dit was dan weer de update van mijn
werkzaamheden tot nu toe,
Veel lees en kijk plezier en tot gauw weer op
de club hoop ik.

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
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info@pohetrains.nl

40 jaar TONG

Door Mark Scholten
Eigenlijk bijna elk moment dat De Wisseltong
uit moest komen, was het altijd vaste prik dat
Willie de Kort om copy vroeg of smeekte. Ook
nu weer, in het jaar dat ons clubblad 40 jaren
bestaat. Via de mail vroeg hij mij om even
terug te gaan naar het jaar 1981 hoe dat ging
met het opzetten van een clubblad dat moest
dienen als een communicatiemiddel tussen alle
leden van MBV De Wissel. Ik zit nu aan de PC
aan het toetsenbord om dit moment even vast
te leggen. Teruggaan in de tijd. Maar het kan
nu in de digitale wereld, dus de mail van Willie
werkt snel. Alleen het verzoek kwam verdomde laat. Maar toch ging ik even zitten. Het
kost nu niet zo’n tijd als toentertijd met
stencilmachine, stencilbladen, inbranden, inkt
in voldoende mate (en niet meer dan dat: anders ging het mis), voldoende papier regelen
maar dit alles ging vlugger dan copy regelen.
En dat is tot op de dag van vandaag altijd zo
gebleven. Jarenlang heb ik ook stukjes aangedragen, zoals ook enkele anderen. Maar ja, als
die anderen en ik het dan wel deden, hoefden
de andere leden het niet te doen. Zo simpel is
dat. En zo’n bekend beeld, ook bij andere verenigingen!
Wil je toch even nalezen in deze geschiedenis
van dat stukje De Wissel, kijk even in De
Wisseltong van april 2016. (zie tong2016_2 op
pagina 19 en 20) Naar de redactieleden toen:
Frank Keurentjes, Bob Janssen en ook ik
stonden aan het begin van het clubblad. Frank
en Bob zijn geen lid meer en ik vond dat ik zo
gauw het maar kon uit de redactie zou stappen omdat ik als voorzitter geen invloed wilde
uitoefenen op de inhoud daarvan. Later deden
Peter Vreuls dat, Arno Verbeek (†), Martin
Lankreijer (†), Frank Mast en Willie de Kort
dat, samen met Louis Holleman.
Hoezo die naam “De Wisseltong”? De bedoeling was het blad als een tong onder de leden
te bewegen met allerlei datjes en ditjes, al of
niet over de hobby van modeltreinen maar ook
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over de leden. En het blad zo na te gaan tot
op de dag van vandaag, is dat best goed gelukt, zeker ook door de redactieleden.
De grote ontwikkeling van de laatste jaren,
laat een grote ontwikkeling van de modelspoorbouw op de vereniging te zien. Corona in
2020/2021 remde die ontwikkeling wel behoorlijk af maar die ontwikkeling bleef er wel.
Een andere communicatiemiddel, “Whatsapp”
bevestigt dat zeker en meer mensen zijn bij
het bouwen van bijvoorbeeld de modules van
treinbanen, betrokken. De ruimte in De Lievekamp stond dat niet echt toe.
De in die 40 jaren verschenen artikelen,
groeiden ook in kwaliteit. Vaak vaste schrijvers leverden regelmatig hun schrijvens in.
Het blad verscheen in kleur en om financiële
redenen was de uitgave uiteindelijk ook digitaal. Het heeft z’n voordelen (…).
Maar het is meer dan jammer dat velen het
niet aandurfden een stuk(je) te schrijven
over datgene wat ze beroerden om te komen
tot juist deze hobby. Deze hobby is zo ontzettend breedschalig en beperkt zich echt
niet tot het rondje met een elektrische trein.
Dat hebben de schrijvers van het blad zeker
bewezen!
Jammer dat 2 adverteerders hun aandeel in
het leveren van advertenties inmiddels hebben beëindigd.
Weer roep ik iedereen op om iets van hun
hobby vast te leggen en aan te leveren. Heel
belangrijk hoor! En leuk ook voor de ander die
het leest.
Middels deze weg wil ik Willie feliciteren met
de 40-jarige De Wisseltong. Zeker na vertrek
van Louis Holleman, deed hij het blad trouw
uitkomen, ondanks de soms wel erger magere
productie van schrijvende hobbycollega’s.
Dank je wel Willie!

Modelbaan impressie

Door Jens Cremers

“Een Kleine impressie van de modelbaan”

Het heeft even geduurd maar eindelijk zie je
geen hout meer van de plaat , maar zie je
gras, personen, auto’s, vrachtwagens en meer.
Het is nu net een stad / dorp, hoe je het
maar wilt noemen, vooral door dat er bussen,
taxi’s, politie wagens, brandweer wagens te
zien zijn. Een aantal auto’s en bussen hebben
verlichting, voor en achter. In het donker
geeft dit samen met de lampjes van de huizen
en straat verlichting een mooi gezellig effect.
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Nu nog een keer een hulpdienst voertuig met
sirene verlichting.

Voor deze keer een korte tekst, ik ben zelf
meer van de foto’s, in de modelbouw wereld
vind ik dit leuker als een hoop tekst en weinig
foto’s.

Hopelijk kunnen we binnen kort weer bij elkaar zijn, en heel belangrijk HOBBYEN aan
deze MOOIE Hobby.
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Germanenweg 10

Door Willie de Kort
Donderdag 4 februari hebben we een online
bijeenkomst gehad, waar we informatie hebben gegeven over de mogelijkheden voor een
eigen clubgebouw. Een gebouw, van een voormalig kinderdagverblijf, dat we ‘om niet’ kunnen overnemen van Mullerbouw. De gesprekken zijn gaande om het gebouw op een zo verenigings-vriendelijk-mogelijke-manier te verplaatsen. Daar hebben we niet alleen de hulp
van Mullerbouw voor nodig, maar ook en vooral
de inzet van de leden en vrienden van de leden. Want hoe meer we zelf doen, hoe meer
we geregeld kunnen krijgen.

Zoals Sjaak al aangegeven heeft in ‘de bestuurstafel’ zijn we, op het moment dat ik dit
zit te typen, druk bezig om de bouwkundige
tekening te maken hoe het gebouw eruit komt
te zien.

Het gebouw zoals het er nu staat is destijds
onder de toen geldende regels als tijdelijk
gebouw neergezet en staat daar al bijna 30
jaar. Met het verplaatsen en aanpassen van
het gebouw, we mogen niet de hele 400 m2
opbouwen, want daarmee komen we boven het
toegestane aantal meters aan de Germanenweg uit. De huidige regels stellen dan dat het
dan om een ‘nieuwbouw’ gaat en dat dan ook de
huidige eisen voor nieuwbouw aangehouden
moeten worden. We kunnen ervoor kiezen om
het gebouw overeind te zetten als een tijdelijke bouw, maar dat betekent dat het dan
maar maximaal 10 jaar daar mag staan. En dat
we dus over 10 jaar weer voor hetzelfde probleem van huisvesting aanhikken, maar dan
misschien met nog strengere eisen. Willen we
het langer dan 10 jaar gebruiken, dan zal het
dus als permanente bouw geplaatst moeten
worden en daarmee aan de zwaardere eisen
van o.a. isolatie moeten voldoen. Een dikkere
isolatie op het dak, een geïsoleerde vloer en
de wanden dikker. Met die maatregelen kan
het plan dan in de loop der jaren in een zogenaamde veegactie in het bestemmingsplan
worden opgenomen. Het bestemmingsplan dat
nu voorziet in een sportieve activiteit, wat
hier betekent de ponyclub.

Van de mensen van de ponyclub krijgen we alle
medewerking voor onze plannen. Het gebouw
dat wij daar neer willen gaan zetten mag zo’n
280 m2 (19,2x14,4) groot worden. Het gebouw
van de ponyclub (120 m2) is voorzien van een
koffiehoek, toiletten m/v en een redelijk
ruime zitgelegenheid. En wij mogen dat gebouw van hen gebruiken tijdens onze clubactiviteiten. Dat betekent dat in ‘ons’ gebouw
geen natte ruimte nodig is en dus de hele
Wisseltong februari ‘21 pagina 13

oppervlakte voor de verenigingsactiviteiten
benut kan worden.

Het avontuur dat we aangaan is best wel heftig, we vertellen daar in de vergadering meer
over. Maar door inzet van jullie en vrienden
van jullie kunnen we veel zelf doen. En daarmee flink op de kosten besparen. Ook zullen
we op zoek moeten naar fondsen en sponsoring om de gelden die we nodig hebben bij
elkaar te krijgen. Ook daarvoor willen we jullie vragen om te helpen om dit voor elkaar te
krijgen.

Hopelijk wordt het een vruchtbare vergadering en kunnen we aan ons grote avontuur van
een eigen clubruimte gaan beginnen.
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