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Clubinformatie      
VAMES Ledensite 

Bekijk onze compleet vernieuwde web- 
site: www.vames.nl 

 

VAMES on tour 

 
Sponsoren 
Voor het VAMES Bulletin kunnen we nog 
steeds sponsoren gebruiken. Mocht je 
wat weten dan kun je met een sponsor- 
formulier een contractje vastleggen. 

Vanwege het Coronavirus zijn we op dit    
moment niet on tour 

 
Neem je zelf deel aan een evenement, 
meldt het dan aan via: 
vamesbulletin@hotmail.com 

 

 
Beurzen en Evenementen 

12 maart Modelspoorbeurs MSC Assen 
26 en 27 maart Landelijke Modelspoor- 
dagen NMF 
26 maart Houten 
23 t/m 25 september On traxs 
21 en 22 mei 1st Dutch US modelbaan 
Convention in Aalten. 

 
 
 
 

 

Thema avonden 
Thema avonden zullen op de eerste 
vrijdag van de maand worden ingepland. 
Op die avonden zullen ook de medede- 
lingen van het bestuur worden gemeld. 
In de Dienstregeling (zowel in het Bulle- 
tin als op internet) zullen de data van de 
thema avonden worden vermeld. 

 

 
Activiteitencommisie 
De commissie organiseert activiteiten 
zoals dagjes op stap met de club. De 
activiteitencommissie bestaat uit Rob 
Schot en Willem de Wilde. Ze zijn via 
het mail adres activiteiten@vames.nl 
bereikbaar. 
In de Dienstregeling (zowel in het Bul- 
letin als op internet) staat vermeld welke 
activiteiten er worden georganiseerd. 

 
 

Kopij VAMES Bulletin 
Heb je een leuk onderwerp of artikel 
voor het VAMES Bulletin, aarzel dan niet 
om dit in te sturen. Dit kan per e-mail 
naar het adres: 
vamesbulletin@hotmail.com. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coördinatoren spoorgroepen    
H0 Nordhalben (=): H. Tjalsma (1,3) 
HO USA (=): R. Schot (2, 4) 
0-baan Merzebach: T. Trip (1, 3) 
N-baan: R. Noijens (1, 3) 
H0 Wisselstroom (~) H. Stoffels a.i. (2, 4) 
Activiteitencommissie: R. Schot 

W. de Wilde 
 

Tussen haakjes is aangegeven voor welke Bulletins een 
bijdrage van de spoorgroep wordt verwacht. 

Vraag en aanbod 
 

In deze rubriek kunnen leden van VAMES en 
lezers van het VAMES Bulletin kosteloos adverte- 
ren met betrekking tot de (model)spoorhobby. 
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Door: Hans Tjalsma Een militaire colonne in H0 
 

Een flink aantal leden van Vames zal ja- 
ren geleden nog de militaire dienstplicht 
hebben moeten vervullen. Voor velen 
was het vooral een tijd van verveling. 
Zelf had ik geluk doordat ik als foerier bij 
300 squadron op vliegveld Deelen werd 
ingedeeld. 
Bij het squadron werden helikopterpilo- 
ten opgeleid om met gevechtshelikopters 
om te gaan. 
Ons squadron was zo’n beetje het laatste 
legeronderdeel dat nog met oude DAF’s 
rondreed. We beschikten over een paar 
DAF YA 314’s met verschillende opbou- 
wen. 
Oude bakken, maar wel auto’s met veel 
meer karakter dan de nieuwe DAF vier- 
tonners. Ze deden het altijd, zelfs met 
een opgeblazen motor wist hij nog met 
een gangetje van 30 km de thuisbasis 
weer te bereiken. Koud waren ze ’s win- 
ters wel. Verwarming zat er niet in. 
Die van mij was een doorsnee uitvoering. 
Op oefening hing hier de keukenbak ach- 
ter. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Onderweg in Duitsland met chauffeur De Waal en 
kok Ramsche. 

 

 
Onze 314 reed meestal niet mee in de 
colonne. Daarom ontbreken op de foto 
de blauwe lampenkap en vlag. 

 
Daarnaast beschikte het squadron nog 
over 314’s met tankopbouw voor de 
brandstof voor de helikopters en een 
zgn. toolgrip, waar al het onderhoudsma- 
teriaal voor het squadron in lag. 

 

 

De toolgrip met links de achterkant 
van een tankwagen. 

 
Toen Artitec een aantal jaren geleden met 
een model van de 314 uitkwam moest ik 
hem hebben. Toen ook nog modellen van 
de 328 “Dikke DAF” en de YA 126 uit- 
kwamen, kwam het idee op om op mijn 
Duitse baan een Nederlandse militaire 
colonne te realiseren. In periode III wa- 
ren ze vaak in Duitsland te zien. 

 
 

De YA 328 Dikke DAF, de YA 314, 
de YA126 en de Nekaf Jeep. 

De Artitec modellen zijn zo mooi, daar 
hoef je verder niets meer aan te doen. 
Alleen de vlaggen en lampenkappen 
ontbreken. Na wat googelen was het me 
weer helder. Het eerste voertuig van de 
colonne kreeg twee blauwe koplampen 
en twee blauwe vlaggen. De overige 
voertuigen hadden alleen een blauwe 
lamp en vlag aan de rechterkant van het 
voertuig. Het einde van de colonne was 
herkenbaar aan twee groene lampen en 
vlaggen. 

 
De lampen zijn met een druppeltje blau- 
we verf snel gerealiseerd. De vlaggetjes 
heb ik gemaakt door een stukje tissue 
blauw te verven en vervolgens in verdun- 
de houtlijm te dopen. De kreukels die ik 
er vervolgens in maakte zijn helaas ver- 
dwenen tijdens het drogen. 
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De 314 heeft op de kop twee stangen. 
Hier kon ik de op maat geknipte vlagge- 
tjes makkelijk aan bevestigen. Voor de 
twee andere DAF’s was het even zoeken 
waar de stangen moesten zitten. Bij de 
YA 126 zaten ze bovenop de bumper, 
bij de Dikke DAF aan de voorkant tegen 
de bumper aan. Met een 0,3 mm boortje 
heb ik op de juiste plek gaatjes geboord. 
Vervolgens heb ik hier stukje gitaarsnaar 
in gelijmd. Na droging heb ik ze groen 
geschilderd en tenslotte zijn hier ook de 
vlaggetjes aan geplakt. 

Het is mijn bedoeling de colonne nog uit 
te breiden met een YA 314. Twee jaar ge- 
leden heb ik me ingeschreven om tijdens 
een workshop bij Bentink onder leiding 
van Robert Müller een bouwpakket van 
Artitec te bouwen. Helaas is daar door 
corona tot nu toe niets van gekomen. 

 
Mijn vader was militair bij de Koninklijke 
Marechaussee. Hij was o.a. actief bij de 
begeleiding van militaire colonnes. 
Omdat bij navraag bij Artitec bleek dat er 
geen Marechaussee uitvoering van de 
Nekaf Jeep komt heb ik deze maar zelf 
gemaakt. Door een foto van een derge- 
lijke jeep te zoeken, hier de tekst uit te 
knippen en te verkleinen en onder de 
voorruit te plakken, heb ik er nu toch één. 
Nu nog twee Marechaussees erbij. Ik 
heb een setje Amerikaanse militairen van 
Artitec besteld. Twee ga ik er ombouwen, 
o.a. door het wit maken van de helm en 
het schilderen van een witte koppelriem. 
De overige militairen komen als chauf- 
feur, na het amputeren van wat ledema- 
ten, in de DAF’s te zitten. 
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Door: Harry Stoffels Mijn Thuisbaan 
Al enige tijd ben ik bezig met een nieuw 
baanontwerp. Het is niet mijn eerste 
baan; een eerdere baan ontmantelde 
ik, omdat na een flinke verbouwing twee 
kamers op de zolderverdieping beschik- 
baar kwamen voor mijn modelbouw- 
hobby. Eén voor de baan en één als 
werkruimte. Maar ook de baan die ik in 
de nieuwe ruimte bouwde moest plaats 
maken voor een nieuw ontwerp; er zaten 
wat ontwerpfouten in die het ontspannen 
rijden in de weg zaten. En bovendien was 
de baan eigenlijk te complex, te veel op 
een toch nog beperkte ruimte. Je rekent 
je ruimtelijk gauw te rijk. Tijd om het wat 
soberder aan te pakken. 

In een beschikbare ruimte van ongeveer 
3,5 m in het vierkant op een baanhoogte 
van 90 cm moet toch wat leuks te maken 
zijn. Natuurlijk begon ik met het opstellen 
van wat uitgangspunten. Er moet in ie- 
der geval een (stoom-) locdepot komen, 
paradetrajecten om wat langere treinen 
ongehinderd door te laten lopen en na- 
tuurlijk een wat groter en zo mogelijk nog 
een kleiner station. Ten slotte is ook een 
verhoogd tracé in de lijst opgenomen. 
Verdere aankleding met steden, dorpjes 
evt. industrie en natuur zijn globaal aan- 
gegeven. De specifieke invulling daarvan 
komt later. 

 

 
Voordat ik daadwerkelijk aan de slag 
kon met de bouw van het raamwerk en 
de daarop te monteren platen, zijn vele 
ontwerpen in de prullenbak terecht geko- 
men. Aanvankelijk maakte ik de spoor- 
plannen met potlood, liniaal, gradenboog 
en passer op een schaal van 1:20. En 
zoals met meer bedachte modellen het 
geval is, komen die niet geheel met de 
werkelijkheid overeen. Op een gegeven 
moment kreeg ik van een van de cluble- 
den het railsjabloon van Märklin. Nu kon 
ik een plan maken dat dichter de realiteit 
benaderde. Maar nog steeds was ik niet 
tevreden er bleven te veel verschillen en 

onvolkomenheden. Er bleven te veel af- 
wijkingen bestaan. Ten slotte toch maar 
een tekenprogramma aangeschaft. Aan- 
gezien ik werk met apparaten van Apple 
levert dat wel wat tegenslagen op. Veel 
gangbare programma’s zijn gebaseerd 
op Windows en “sporen” niet met Apple. 
Uiteindelijk kwam ik via internet terecht 
bij een Amerikaans programma (Railmo- 
deller pro) dat wel compatibel is met Ap- 
ple. De lay-outs die ik daarmee maakte 
pasten veel beter en het uiteindelijk ont- 
werp kon nu zonder al te veel problemen 
worden uitgezet. 
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De bouw van de baan heb ik in tweeën 
gesplitst: eerst de noordelijke helft en 
zodra daar alles werkt pak ik het zuide- 
lijk deel aan. Behalve hergebruik van de 
rails was dat ook mogelijk met de kurken 
railbedding van de vorige baan. Die had 
ik redelijk netjes kunnen loskrijgen. De 
rails had ik deels in de oorspronkelijke 
doosjes verpakt en verder in pakjes van 
10 railstukken gebundeld en bestikkerd. 
Samen met het overzicht van railstukken 
van Märklin zorgt dat ervoor dat het bou- 
wen niet leidt tot een eindeloos zoeken 
naar de juiste railstukken. 

 

 
Ik begon de bouw van de treintafel met 
het hoofdthema: het locdepot. In een eer- 
der plan had ik al een locdepot met draai- 
schijf uitgevoerd. Omdat ik de locloodsen 
wilde uitbreiden met twee segmenten, 
ging ik op zoek naar extra bouwdozen 
van twee locloodsen. Helaas bleken de 
bouwdozen die ik ooit had gebruikt niet 
meer in productie te zijn. Via marktplaats 
vond ik er een: opgehaald en dan nog 
één te gaan. Maar dat bleek niet eenvou- 
dig. Uiteindelijk toch maar een ander mo- 
del aangeschaft. Ik heb nu dus twee ver- 
schillende loodsen. Ik pas ze toch maar 
toe vanuit de gedachte dat ook in de wer- 
kelijkheid een uitbreiding van bestaande 
bouw niet altijd identiek zal zijn geweest. 

 

 

Op de baan heb ik beide (dubbele) lood- 
sen gescheiden door een doorgang. 
Een van mijn wensen is dat ik uiteindelijk 
met dubbeltractie kan rijden. Ik stuurde 
mijn vorige banen aan met de Mobile 
Station 2 van Märklin. Daarmee is dub- 
beltractie helaas niet mogelijk. Ik moest 
dus op zoek naar een uitgebreidere 
centrale aansturing. Na lang wikken en 
wegen, internet en collega’s raadplegen 
heb ik gekozen voor de command station 
van Esu/Ecos. Omdat ik uiteindelijk een 
geautomatiseerde baan op mijn wensen- 
lijstje heb staan, ga ik gebruik maken van 
de schakel- en melddecoders van Digi- 
keys. 

 

Inmiddels is het eerste deel van de baan 
aangelegd. De wissels zijn aangesloten 
en kunnen via de Ecos worden bediend. 
Ik heb naast een individuele bediening 
van de wissels ook al enkele rijstraten 
van en naar het locdepot aangemaakt. 
Ook heb ik de Ecos op een oude laptop 
aangesloten met het oog op het in de 
toekomst gebruik maken van een soft- 
wareprogramma voor de gewenste auto- 
matisering van de baan. 
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Met de wisselaansturing heb ik behoorlijk 
wat te stellen gehad met de Engelse wis- 
sels. Na talloze keren draadjes wisselen 
werken ze nu vrijwel correct. Een enkele 
stand wordt nog spiegelbeeldig door- 
gegeven. Ik parkeer dit probleem maar 
even. Voorlopig werkt het. 
De laatste klus die ik bijna heb afgerond 
is het aansluiten van de melddecoders 
(massadetectie) met de verschillende 
baanvakken. Maar hier doet zich een 
schijnbaar onoplosbaar probleem voor. 
Niet alle aansluitingen geven een mel- 
ding. Met welke uitgang ik die baanvak- 
ken ook verbind, er komt van bepaalde 
baanvakken geen melding. Na overleg 
met Hans G en Peter hebben zij aange- 
boden om binnenkort het probleem ter 
plaatse te komen onderzoeken. Ik kijk 
ernaar uit. 

 

Voor de komende tijd staat de constructie 
van het tweede deel van de baan op het 
programma. Een bezoek aan het recent 
in Apeldoorn geopende filiaal van Horn- 
bach leidde tot een auto vol materiaal. 
Nu liggen de op maat gezaagde delen te 
wachten om geplaatst te worden. Helaas 
zijn deze werkzaamheden tijdelijk stil- 
gelegd, vanwege een door mijzelf uit te 
voeren renovatie van onze badkamer. 

 

 
 

 

Hoe belangrijk het is om over de juiste 
vrienden te beschikken bleek wel toen 
ik alvast de luchten wilde schilderen. 
Hemelsblauw aanbrengen lukt mij nog 
wel, maar wolken…daar begin ik maar 
niet aan. Nu is een van onze vriendinnen 
een niet onverdienstelijke kunstschilder. 
Zij bood aan om op de door mij hemels- 
blauw geschilderde wanden mooie wol- 
ken aan te brengen. Het resultaat mag er 
zijn zoals uit de bijgevoegde foto’s blijkt. 
Voorlopig het mooiste onderdeel van de 
baan in opbouw. 
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Door: Herman Krijt Voortgang 0 - Baan 
 
 

Het metselwerk aan het huis van Her- 
man is klaar. Momenteel worden de 
pannen op het dak geplaatst. Dat dit een 
tijdrovend werk is kun je zien aan het 
dak van de smederij. De pannen moeten 
stuk voor stuk geplakt worden. 
Ton heeft de rest van de huizen ge- 
bouwd. Het zijn prachtige exemplaren. 
Binnenkort zal het bakje worden ge- 
plaatst en de huizen op hun plaats wor- 
den gezet. Dan zal ook de klinkerweg op 
kleur worden gebracht. 

Wien heeft de overwegbomen nu wer- 
kend gemaakt. Hij denkt erover de sein- 
paal ook werkend te maken. Ook wil hij 
een loofboom maken die nog in het land- 
schap zal worden geplaatst. 
Kortom de 0-baan nadert langzaam maar 
zeker zijn voltooiing. 

  



VAMES Bulletin 2022-1 11 
 

 

 

Door: Hans Tjalsma Nordhalben 
Sinds het vorige artikel is ook de laatste 
bak in ruwbouw gereedgekomen. Einde- 
lijk zijn we zover dat we alle bakken kun- 
nen koppelen en richting shows kunnen 
afbouwen. 
Om te beginnen hebben we de basis 
goed gekoppeld zodat alle sporen net- 
jes aansluiten. Onder de middelste bak 
hebben we een extra schoor gezet voor 
de stevigheid. Op de dragers zijn merkte- 
kens gezet, zodat we een volgende keer 
direct kunnen zien wat waar hoort. 
Vervolgens is de bak die het schaduw- 
station met het station moet verbinden 
geplaatst. 
De rails, die eindelijk binnen zijn, kunnen 
nu gelegd en aangesloten worden. 

 

 

Hans en Peter zijn bezig met de techniek, 
o.a. het verlengen van kabels. 
Het goed aansluiten van de bakken toon- 
de ook dat het wegdek niet altijd mooi op 
elkaar aansloot. Dit is ondertussen met 
vulmiddel recht getrokken. Een volgende 
stap zal het schilderen van de weg zijn. 

Dit wordt natuurlijk doorgetrokken op de 
laatste module. 
De ruim 20 naaldbomen voor deze bak 
zijn ook gereed. In de productielijn zijn 
ook nog 4 naaldbomen voor Merzebach 
meegenomen. Dit zijn echte kanjers van 
meer dan 40 cm hoog. Erg leuk om te 
maken! 

 

Zoals hierboven genoemd, is ook het 
laatste bakje gereed in ruwbouw. Met 
styrodur is het landschap al in grote lij- 
nen gevormd. De verdere afwerking volgt 
zodra de bakken die aan de voorkant 
van de baan gehangen worden op hun 
plaats zitten. We kunnen dan kijken of er 
aan het laatste bakje nog wat geschuurd 
moet worden om het volledig bij de an- 
dere bakken aan te laten sluiten. 
Dan moeten we ook eens kijken of we 
een oplossing kunnen vinden voor de 
Tsunami die zich in het riviertje gevormd 
heeft. Hoe we het water mooi vlak kun- 
nen krijgen wordt nog wel even puzzelen. 
Eigenlijk wel mooi. De hobby moet niet 
saai worden. 
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Door: Rob Schot Modeltreinenatelier Apeldoorn: in- 
terview Henry ten Hove 
Wie is Henry ten Hove? 

 

Ik ben 62 jaar en ben sinds mijn 8e jaar 
met modeltreinen bezig. Het begon alle- 
maal met Fleischmann in schaal H0. Ik 
was er niet altijd even fanatiek mee bezig, 
maar op en af duurde dit tot mijn 14e. Ik 
ben toen overgestapt op spoor N omdat 
deze schaal meer mogelijkheden bood, 
met behoud van ruimte. De modeltreinen 
waren iets dat ik naast mijn fulltime werk 
deed. Ik ben nu zo'n vijf jaar professio- 
neel zelfstandig bezig met modelspoor. 
Aanvankelijk had ik de zaak aan huis, 
maar dat beperkte me in mijn mogelijkhe- 
den. Bovendien kwamen de klanten niet. 
Ik werd niet gevonden. 
Vorig jaar kwam een pand vrij aan de 
Stadhoudersmolenweg in Noord. Het 
bood kansen voor wat ik wilde; een grote 
ruimte, geluidsdichte wanden, goed be- 
reikbaar. Ik ben de uitdaging aangegaan. 
Sinds juli 2021 ben ik hier gevestigd. Op 
400 m2 heb ik nu een prachtwinkel met 
atelier/werkplaats. Het is hard werken. Ik 
ben zes dagen per week in touw. 

 

 
Trots op mijn nieuwe adres Stadhoudersmolen- 
weg 58 B. 

 
Vertel eens iets over je bedrijf 

Het assortiment is lang niet meer alleen 
spoor N. Ik heb inmiddels veel materiaal 
in de schaal H0 liggen. Sinds dit jaar ben 
ik dealer van Brawa. Verder heb ik on- 
der anderen dealerschappen van Hob- 
bytrain, Kato, Arnold, Heki, Noch, etc. 
Ook ben ik importeur van MagnoRail, be- 
kend van de rijdende fietsjes. 

Daarnaast heb ik een assortiment twee- 
dehands materiaal, zoals treinen, rails en 
huisjes. 
Hoofdzaak is eigenlijk het atelier. Hier- 
mee kan ik me onderscheiden van veel 
modelspoorzaken. Er zit een flink stuk 
toegevoegde waarde in. Nazorg en ser- 
vice na een aankoop; dat zijn dingen 
waar ik veel waarde aan hecht. Ik bouw 
alles zelf. Ik las zelfs de stalen frames 
voor de banen die ik op bestelling bouw. 
Hiermee heb ik succes, mijn orderboek is 
tot ver in 2023 gevuld. 

 

400 vierkante meter modelspoor 

Wat vind je het leukste in je werk? 

Ik vind het leuk van niets iets moois te 
maken. Ik ben redelijk individueel inge- 
steld en vind het heerlijk om te bouwen. 
De meeste tijd breng ik in het atelier ach- 
ter in de zaak door. Mijn voorkeur gaat 
uit naar de bouw van scenery. Mijn beste 
maat Bert doet merendeels het elektroni- 
ca-werk. Een dag in de week heb ik extra 
hulptroepen. 
In het contact met klanten vind ik gast- 
vrijheid en eerlijk advies het belangrijkst. 
Mensen komen uit het hele land naar me 
toe. Dit maakt het werk ook leuk. 

 
Hoe ziet je favoriete modelbaan er 
uit? 

Ik hecht niet zo veel waarde aan tijdperk; 
van mij mag alles door elkaar rijden. Zo- 
als gezegd vind ik het bouwen van sce- 
nery het leukst. 
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Hoe ziet de toekomst van het mo- 
delspoor eruit? 

Het is moeilijk voorspelbaar. Ik zie wel 
dat er een grote groep hobbyisten is. Ook 
van jongere leeftijd. Het is wel een hob- 
by waarin veel ouderen bezig zijn, maar 
zeker niet alleen. Ik had laatst zelfs een 
paar meiden in de zaak van rond 17 jaar 
met de nodige belangstelling voor model- 
spoor. 

 

 

niet alleen rollend materieel; alle benodigdheden 
voor een modelbaan 

Wat vind je van de samenwerking 
met VAMES? 

Ik heb nog niet veel VAMES-leden in de 
winkel gezien. Vanzelfsprekend ben ik 
beter bekend bij de N-spoorders, maar 
mijn assortiment H0 is groeiende. Hope- 
lijk zal de bekendheid binnen de club gro- 
ter worden. Ik heb nog geen tijd gehad de 
club te bezoeken. Na een werkdag is de 
puf er een beetje uit. Zodra de gelegen- 
heid zich voordoet kom ik langs. 

 

vanuit de winkel is er zicht op de activiteiten 
in het atelier 

Waar ligt je belangstelling wat be- 
treft grootspoor? 

In ieder geval ga ik elk jaar naar Terug 
naar Toen van de VSM. Dit vind ik ge- 
weldig. Verder vind ik de bergspoorlijnen 
in Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Duits- 
land erg boeiend. 

 

ruime werkplaats 

 

 
voor elk wat wils 

 

 
Tot slot: Henry gaat binnenkort van start 
met workshops op het gebied van scene- 
ry-bouw. Houd hiertoe zijn website in de 
gaten: www.modeltreinen-atelier-apel- 
doorn.nl 
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Door: Herman Krijt Tramweg Maatschappij De Graaf- 
schap. 
In 1885 hadden al veel plaatsen in de 
Graafschap een eigen station aan een 
spoorlijn of tramlijn, maar in Hengelo 
moest men het nog even zonder stellen. 
Plannen voor een tramlijn werden er wel 
gemaakt, het eerste dateert al uit 1882 
maar werd nooit uitgevoerd. Pas vanaf 
1896 kwam er meer schot in de zaak. Het 
eerste voorzichtige ontwerp ging nog uit 
van een paardentram tussen Hengelo en 
Vorden maar in een latere versie werd dit 
echter veranderd in een stoomtram die 
van Hengelo (Gld.) via Vorden naar het 
station in Zutphen zou gaan rijden. Nadat 
de benodigde concessies waren gedaan 
en de benodigde financiële middelen wa- 
ren verzameld werd op 22 juli 1901 in 
Zutphen de Tramweg Maatschappij De 
Graafschap (TMDG) opgericht. 

 
De TMDG had een klein voordeeltje bij 
de aanleg van de tramlijn, namelijk het 
eerste gedeelte van de lijn lag er al. Tus- 
sen Zutphen en hotel ‘de Kap’ in Warns- 
veld reed namelijk sinds 1889 een paar- 
dentram van de Zutphense Tramweg 
Maatschappij (ZTM). 

Met ingang van 1 december 1901 nam 
de TMDG het eigendom en de exploitatie 
van de 3,8 kilometer lange lijn over van 
de ZTM, waarna kon worden begonnen 
met de aanleg van het resterende deel 
van de lijn naar Hengelo (Gld.). Er werd 
hierbij een spoorwijdte van 750 mm ge- 
bruikt, dezelfde als bij de lijn van de ZTM 
en de meeste andere tramlijnen in oost 
Gelderland. 

 
Op de eerste kerstdag van 1903 was het 
dan zover, de 19 kilometer lange tramlijn 
werd voor het publiek geopend. De TMDG 
was hiermee een volwaardige stoomtram 
maatschappij geworden, maar de paar- 
dentram reed ook hierna nog een paar 
keer per dag naar Warnsveld. Deze rit- 
ten waren vooral bedoeld voor het ver- 
voer van schoolkinderen, maar deze 
bleken veel liever met de stoomtram te 
rijden. Al op 30 januari van het volgende 
jaar werd de paardentram dienst daarom 
geheel opgeheven. De twee voormalige 
ZTM-rijtuigen werden toen verbouwd tot 
stoomtramrijtuigen en hebben nog tot 
1928 dienstgedaan. 

 
 

 
 

Een gemengde tram rijdt door de straten van Hengelo. 

De lijn naar Hengelo (Gld.) was er nu, 
maar net als de GSOM had ook de TMDG 
grotere plannen voor de toekomst. Vanaf 
Hengelo zou de lijn doorgetrokken moe- 
ten worden naar Doetinchem of zelfs Var- 
sseveld. Ook zou er een tramverbinding 
Vorden – Ruurlo – Barchem of Vorden – 
Ruurlo – Lichtenvoorde kunnen komen. 
In de praktijk bleek de belangstelling 
voor al deze lijnen en daarmee ook de 
financiële steun echter gering, zodat alle 

ambitieuze plannen nooit verder dan de 
tekentafel kwamen. 
Het uitbreken van de Eerste Wereldoor- 
log had ook voor de TMDG grote gevol- 
gen. Voor 1914 boekte men doorgaans 
nog wel een bescheiden winst en kon er 
een klein dividend aan de aandeelhou- 
ders worden uitgekeerd. Maar in 1918 
waren de tekorten al zo hoog opgelopen 
dat men overwoog de lijn maar op te bre- 
ken en de maatschappij te liquideren. 
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De tram werd door de streek echter nog 
steeds van belang geacht en met financi- 
ele steun van de overheid kon de exploi- 
tatie toch worden voortgezet. 
In de jaren daarna werd echter steeds 
duidelijker dat het einde van de stoom- 
tram in zicht kwam. Vanaf 1926 werd 
een deel van de reizigerstrams vervan- 
gen door een autobusdienst en bij het 
goederenvervoer was men al eerder 
gedeeltelijk overgestapt op het gebruik 
van vrachtauto’s. Voor het vervoer van 
bijvoorbeeld kolen of landbouwproduc- 
ten had de tram nog steeds de voorkeur, 
maar hier wreekte zich dan het feit dat de 
TMDG door de slechte financiële positie 
nauwelijks in nieuw materieel had kun- 
nen investeren. Geregeld zag de TMDG 
een vervoersopdracht aan zich voorbij- 
gaan, alleen maar omdat er eenvoudig- 
weg geen goederenwagons beschikbaar 
waren. Aan deze vicieuze cirkel kwam 
pas een einde toen de TMDG in 1926 
van een speciaal voor dit doel opgerichte 
maatschappij twintig nieuwgebouwde 
goederenwagons kon huren. 

 
De economische crisis rond 1930 bracht 
de TMDG wederom in de problemen. Op 
alle fronten moest worden bezuinigd en 
één van de slachtoffers was het perso- 
nenvervoer. Met ingang van 8 oktober 
1933 werd de reizigersdienst vrijwel vol- 
ledig gestaakt. De vrachtauto nam een 
steeds groter deel van het goederen- 
vervoer over, totdat er omstreeks 1936 
alleen nog maar trams voor het vervoer 
van wagenladingen reden. 

 
Het einde van de tramdienst kwam uitein- 
delijk toch nog geheel onverwacht, niet in 
de laatste plaats voor de TMDG zelf. 
In 1938 werd er in opdracht van de ge- 
meente Zutphen onderhoud gepleegd 
aan een brug die ook door trams van de 
TMDG werd bereden. Op 23 juli werd 
echter zonder enig overleg het tramspoor 
in het brugdek opgebroken, waarmee de 
lijn naar Vorden en Hengelo (Gld.) on- 
bereikbaar was geworden. De TMDG 
spande hierop een proces aan tegen de 
gemeente Zutphen, dat echter niet werd 
voltooid. 

 
Op 9 maart 1939 werd het bestuur van 
de TMDG namelijk overgenomen door 
de directie van de GTM. 
Dit gebeurde onder druk van de regering 
die de noodlijdende tramwegen in de 
Achterhoek liever in één bedrijf verenigd 
zag. 

Als dwangmiddel konden daarbij de ren- 
teloze voorschotten gebruikt worden die 
eerder aan de TMDG waren verstrekt, 
De directie van de GTM zag geen brood 
meer in de tramlijn naar Hengelo (Gld.) 
en liet de lijn in juli 1939 opbreken. De 
‘Tramweg Maatschappij De Graafschap’ 
bleef nog slechts op papier voortbestaan 
en werd uiteindelijk in augustus 1954 op- 
geheven. 

 

Dan nog even dit: 

Een ritje met de tram naar Hengelo 
(Gld.) begon in die tijd op het voorplein 
van het spoorwegstation van de SS. Dit 
station lag iets westelijker dan het hui- 
dige stationsgebouw, namelijk ongeveer 
op de plek waar nu de parkeerplaats is 
te vinden. Het tramspoor eindigde bij 
de remise van de TMDG die ter hoogte 
van de Berkelspoorstraat lag. Vanaf het 
stationsplein reed de tram naar Hengelo 
(Gld), eerst parallel aan de spoorlijn naar 
de IJssel, en reed dan verder langs de 
IJsselkade naar het zuiden. De TMDG 
had hier enkele kadesporen waar goe- 
deren van schepen op de tram konden 
worden overgeladen, en omgekeerd. Na 
ongeveer 200 meter maakte de tram een 
bocht naar links en reed via de Mars- 
spoorstaat en de Groenmarkt naar de 
Houtmarkt. 

 
Ergens omstreeks 1912 staan een tram van de ZE 
(links) en van de TMDG (rechts) op het stations- 
plein van Zutphen te wachten op reizigers voor de 
volgende rit. 

De eerste stoomtrams die over dit spoor 
van het station naar de Houtmarkt reden 
waren echter niet van de TMDG, maar 
van de ZE. Deze maatschappij opende 
op 10 september namelijk de tramlijn 
Zutphen – Doetinchem die tot de Hout- 
markt dezelfde route volgde als de lijn 
naar Hengelo (Gld.). De TMDG en de ZE 
hadden daarom een regeling getroffen. 
De ZE legde op kosten van de TMDG de 
lijn naar de Houtmarkt aan, waarna de 
TMDG vanaf 1903 het medegebruik van 
deze lijn zou krijgen. 
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Hetzelfde gold voor een zijlijn die vanaf 
de IJsselkade langs de Havenstraat, 
onder de spoorbrug door, naar het goe- 
derenstation aan de noordkant van het 
spoor liep. 

 
De Houtmarkt ligt middenin het centrum 
van Zutphen en vormde dan ook het 
middelpunt van al het tramverkeer rond 
Zutphen. Het was het beginpunt van de 
tramlijn van de Gorsselsche Paarden- 
tramweg Maatschappij die, ondanks 
naam, nooit verder dan Eefde heeft ge- 
reden. Verder reed de ZTM op weg naar 
Warnsveld over de Houtmarkt en vanaf 
1902 en 1903 kon men hier dus ook nog 
op de stoomtram naar Doetinchem on 
Hengelo (Gld.) stappen. Tegenwoordig 
herinnert alleen de naam café “De Halte” 
nog aan dit verleden als verkeersknoop- 
punt. Binnen hangt een foto uit de tijd dat 
het eeuwenoude pand dienstdeed als 
hotel “’t Gouden Rad” en de stoomtram 
nog voor de deur stopte. 
Via de Sprongstraat, de Beukerstraat en 
de Laarstraat reed de tram de Warns- 
veldseweg op. Ter hoogte van de water- 
toren stak deze de gracht over die ooit de 
vesting Zutphen moest helpen bescher- 
men. Vermoedelijk lag hier ook de brug 
die indirect een einde aan de tramdienst 
maakte. Tussen Zutphen en Warnsveld 
reed de paardentram ongeveer een kilo- 
meter tussen de weilanden. Tegenwoor- 
dig gaat de bebouwing van beide plaat- 
sen echter bijna naadloos in elkaar over, 
al is Warnsveld nog altijd een zelfstan- 
dige gemeente. 

 

 

Een paardentram van de ZTM rijdt door de 
Marspoortstraat in de richting van het station. 

In Warnsveld reed de tram over de Rijks- 
straatweg, een naam die nu wel een paar 
maatjes te groot lijkt voor wat feitelijk 
niet meer dan een smal dorpstraatje is. 
Honderd jaar geleden was dit echter wel 
degelijk een hoofdverbinding tussen Zut- 
phen en Lochem. Een paar honderd me- 
ter verder komt de Rijksstraatweg uit op 
de N319. Het verkeer uit Lochem wordt 
tegenwoordig vanaf hier via de “Kleine 
Omlegging” naar Zutphen geleid. 

 
De stoomtram reed verder langs de Rijks- 
straatweg naar het oosten. Ter hoogte 
van de Kappersallee stond hotel-restau- 
rant “De Kap”, het toenmalige eindpunt 
van de paardentram. Het restaurant be- 
staat nog steeds maar heeft inmiddels 
wel een deel van het gebouw prijs moe- 
ten geven aan een buitenlandse concur- 
rent. De linkervleugel biedt nu namelijk 
onderdak aan chinees-Indonesisch res- 
taurant “De Chinese Muur”. Op dit punt 
begint feitelijk pas het gedeelte van de 
lijn dat door de TMDG zelf is aangelegd. 
Bij de T-splitsing 400 meter verderop 
boog de tram naar het zuiden en volgde 
verder de Vordenseweg. 

 

Locomotief nr.2 (de “Warnsveld”) staat hier met 
slechts één rijtuig voor “De Kap” te wachten op 
vertrek richting Zutphen. 
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Door Hans Tjalsma Autotuning voor modelspoorders 

Op veel modelbanen zie je de prachtigste 
treinen rondrijden. Steeds vaker zijn ze 
realistisch geweatherd. Ook aan de ver- 
dere aankleding van modelbanen wordt 
steeds meer gedaan. Natuurlijk zie je op 
elke baan ook auto’s staan. De modellen 
van o.a. Brekina, Herpa en Wiking zien 
er tegenwoordig erg mooi uit. 
Wat mij vaak opvalt is dat er aan deze au- 
to’s vaak wel het een en ander ontbreekt. 
Meestal rijden ze rond zonder chauffeur 
en passagiers. Ook ontbreken de num- 
merplaten. Dat dit niet erg realistisch is, 
zal iedereen kunnen beamen. Gelukkig 
maar, stel je voor dat dit in de werkelijk- 
heid ook zo zou zijn. 

 
De afgelopen maanden heeft er in de 
Eisenbahn Kurier een aantal artikelen 
van Egon Pempelforth gestaan over het 
tunen van modelauto’s uit de jaren 60. 
Voor mij was deze serie de aanleiding 
mijn modelauto’s eens aan te pakken. 
(De Eisenbahn Kurier vind je in de Va- 
mes bibliotheek.) 

 
Het begint met het uit elkaar halen van de 
auto’s. Oude modellen zijn vaak gelijmd. 
Met een afbreekmesje lukt het meestal 
toch wel om ze uit elkaar te halen. Te- 
genwoordig is vaak het verwijderen van 
de bumpers al voldoende om het model 
uit elkaar te halen. 

 

 
 

Om te beginnen pakken we de verfkwast 
erbij. De Volkswagen Kever uit de jaren 
zestig had een dashbord in dezelfde 
kleur als de rest van de auto. In model 
is dit snel te realiseren. Verder kunnen 
vloer en stoelen met een kleurtje opge- 
knapt worden. Welke kleur het moet zijn 
vind je in de artikelenserie en op internet. 
Dit geldt natuurlijk ook voor andere mer- 
ken auto’s, niet alleen die uit de jaren 60, 
maar ook uit andere periodes. 

Daarna krijgt een deel van de modellen 
een chauffeur en eventueel meerdere 
passagiers. Het plaatsen ervan valt vaak 
niet mee. Van de Preiser poppetjes moet 
meestal een groot deel afgesneden wor- 
den voor ze erin passen. Een slimme op- 
lossing hiervoor vond ik in een aflevering 
van Modellbahnschule. Gebruik i.p.v. 
poppetjes in schaal H0 die voor TT. Hoe 
simpel kan het zijn! 
Eventueel kun je nu bij een enkel mo- 
del dat in een bocht komt te staan nu de 
vooras wat verbuigen, zodat de voorwie- 
len schuin komen te staan. Hierbij moet 
vaak wel een stukje uit de wielkasten 
worden weggesneden. Schilder die wiel- 
kasten gelijk zwart. Dat geeft straks een 
beter beeld. 

 
Oudere modellen hebben vaak banden 
in een te lichte grijze kleur. Dit vraagt om 
een likje verf. Robert Müller van Bentink 
adviseerde mij hiervoor Anthrazit van Re- 
vell voor te gebruiken. Daar knapt zo’n 
model enorm van op. 
Auto’s in de jaren zestig hadden nogal 
wat chrome onderdelen. Met zilverkleu- 
rige verf of een verfstift is dit meestal 
eenvoudig te realiseren. De kever had 
rond de koplampen ook een chromelijst. 
Deze heb ik met een stift geprobeerd aan 
te brengen, maar dat heb ik na een paar 
pogingen toch maar opgegeven. 

 

Veel oudere modellen hebben geen rui- 
tenwissers en buitenspiegels. Weinert 
levert onder nummer 4358 een setje. Het 
is wat priegelwerk, maar geeft een ge- 
weldig resultaat. Met een 0,3 mm boortje 
(0,4 mm kan eventueel ook) boor je gaat- 
jes op de juiste plaats. Kijk wel even naar 
het grote voorbeeld om te kijken waar de 
ruitenwissers in werkelijkheid zitten. Het 
boren met een dergelijk klein boortje is 
wel een klusje dat voorzichtig moet ge- 
beuren. Voor je het weet breekt het af. 
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Hoe ik dat weet? 
Stop het boortje zo diep mogelijk in de 
boorhouder. Knip zo nodig een stukje 
van de achterkant af. 
Nadat de onderdelen zijn geplaatst zet je 
ze aan de binnenkant met wat seconde- 
lijm vast. Vervolgens kan het model weer 
in elkaar gezet worden. 
Gert van Weeghel was zo vriendelijk 
voor mij een setje uit Dortmund mee te 
nemen. Sinds kort kun je voor Weinert 
ook bij Bentink terecht. 
Wat ik niet wist, is dat auto’s indertijd al- 
leen aan de bestuurderskant een buiten- 
spiegel had. Met 1 setje kun je dus heel 
wat auto’s opknappen. 

 

 
 

Helemaal hip was het in de jaren zestig 
om een autoradio aan te schaffen. Hier- 
voor had je wel een antenne nodig. In het 
verleden maakte ik die wel eens van een 
kwasthaar. Nu gebruik ik er een oude gi- 
taarsnaar voor. Even met hetzelfde boor- 
tje een gaatje boren en hij zit. 

(Kun je hier niet aan komen, kom dan 
even bij me langs. Met 1 snaar kun je 
heel veel auto’s van een antenne voor- 
zien.) Doe dit maar bij een deel van je 
auto’s. 
Om het helemaal af te maken horen er 
natuurlijk nog nummerborden op. Van 
heel veel merken zijn deze te kopen. Ar- 
titec levert ze ook. Voordeel van dit merk 
is, dat er messing nummerbordplaten 
bijzitten waar je ze, conform de handlei- 
ding, op kunt plakken. Dit werkt beter dan 
ze zo maar op een bumper plakken. 
Vergeet ook de landensticker niet. Die 
was in de vorige eeuw nodig, wilde je 
naar het buitenland. 
Op mijn Duitse baan staan ook twee 
auto’s met een Nederlands kenteken. 
Waarschijnlijk vakantiegangers. 

 
Een voordeel van tijdperk 3 is, dat men- 
sen in die tijd zo trots op hun auto waren, 
dat ze deze wekelijks een wasbeurt ga- 
ven. Vervuilen hoef je dus vrijwel niet te 
doen. 

 
Al met al knapt je wagenpark er snel van 
op. De artikelenserie geeft nog veel meer 
tips. Je kunt er zover mee gaan als je zelf 
wilt. 
Het is een leuk klusje voor een overge- 
bleven uurtje. Veel langer moet je per 
keer ook niet aan de slag met dit priegel- 
werk. Dat is in ieder geval mijn ervaring. 

 
 

 
 

Mijn eerste opgepimpte auto’s. Bij sommigen ontbreekt het nummerbord nog. 
De VW 1600 staat normaal te koop voor 1350,- DM bij de plaatselijke garage. 
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Door: Jan van den Berg De ombouw van een Lima-Honde- 
kop. 
De NS Hondekop of ook wel Mat54 is de 
trein uit mijn jongensjaren. We spreken 
dan van de jaren 50 in de vorige eeuw. Als 
kleine jongen bracht deze, toen groene 
Hondekop ons gezin van station Heeren- 
veen naar Rotterdam. Op reis naar mijn 
grootouders op het eiland Overflakkee. Ik 
herinner mij nog heel goed het interieur 
met de groene banken, blinkende baga- 
gerekken, de asbakken op het eind van 
de leuningen en het draaikrukje waar- 
mee het bovenraampje kon worden open 
gedraaid. Op station Meppel ging dat 
raam ook altijd naar beneden want dan 
werden bekers koffie vanaf het perron 
naar binnen overgeheveld. (Koffie: “ken- 
ners wachten tot Meppel”). Ook de zwart- 
wit stads- en landschapsfoto’s naast de 
schuifdeuren staan nog vers in mijn ge- 
heugen. En dan dat geluid van het op- 
trekken en remmen en het gepiep van de 
wielen in de bochten en wissels bij stati- 
ons die we binnenliepen. En zo grappig: 
de rijrichting die op station Utrecht werd 
omgedraaid waarbij mijn vader steevast 
tegen mijn moeder zei: “vrouw wil je hier 
zitten dan rij je weer vooruit”. En dan 
werd er dus van plaats gewisseld want 
mijn moeder kon slecht tegen achteruitrij- 
den. De Hondekop een trein met een ver- 
leden, ook mijn verleden, en daarom heb 
ik destijds, eind jaren zeventig of tachtig 
(?) zo’n Lima HO model aangeschaft 

 

 
Gele Hondekop in vol bedrijf 

 

Maar ja, dat Lima model zag er eigen- 
lijk niet uit en in een oude Modelbouwer 
waarop ik toen was geabonneerd stond 
een verhaaltje met bouwtekeningen van 
de Hondekop. Ruim dertig jaar terug heb 
ik dus de Lima Hondekop gedemonteerd 

met de bedoeling er een meer realistisch 
twee-delig model van de maken. Dat 
ombouwproject is destijds echter we- 
gens drukte vroegtijdig gestrand en on- 
afgebouwd in een kast beland. Een paar 
maanden terug heb ik besloten om dit 
model weer uit de kast te halen en verder 
af te bouwen. 

 

Fragment tekening uit een oude Modelbouwer 
 

Mijn bijna omgebouwde Hondekop 
voor station Bergsluis 

 
Helaas was de motorbak aan de onder- 
kant gebroken en waren letterlijk hele 
stukken plastic verdwenen. Ik moest dus 
eerst een en ander herstellen en restau- 
reren. Ter versteviging van de onderkant 
heb ik een soortement messingraampje 
geconstrueerd en onder de motorbak ge- 
lijmd. Daarin beweegt als het ware het 
draaistel met motor. 

 

Achterzijde motorwagen met DVD motor en ge- 
modificeerd Fleischmann tandwielblok 
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Motorwagen met interieur in aanbouw en printje 
met bruggelijkrichter en weerstanden 

 
Tegelijkertijd kwam ik op het idee om 
het hele motorblok te verbeteren. Ik heb 
daarvoor een motortje uit een afgedankte 
DVD speler gebruikt. Dat heb ik in een 
oude tandwielkast van een Fleischmann 
rondmotor ingebouwd. Veel metaal weg- 
gezaagd en gefreesd tevens de afstand 
van de aandrijfwielen aangepast. Hier- 
voor moest ik een nieuw boorgaatje in 
het tandwielhuis maken waardoor de 
wielassen ca 5 mm dichterbij elkaar kwa- 
men. Het chassis van het plastic Lima 
draaistel heb ik met enige aanpassingen 
aan het motorblok bevestigd met een 2 
mm schroefje. 

 

 
Dvd motor in Fleischmann lager-tandwielblok 

 
 

 
Fleischmann tandwielen en kunstof ronsel 

 
Voor de overbrenging van motor naar de 
tandwielen heb ik een passende kunst- 
stof ronsel gebruikt. Deze is met een 
dotje seconden-lijm op het asje gelijmd. 
Het meest rechtse tussen-tandwiel is iets 
hoger geplaatst om daarmee de wielaf- 
stand wat kleiner te maken. Op de foto 
is te zien dat de wielassen qua afstand 
precies passen in dat draaistelchassis. 

Op de voor- en achterkant zijn de Schar- 
fenberg-koppelingen zo getrouw mogelijk 
uit messing gemodelleerd en gesoldeerd. 
Ook de trappetjes op de neuzen zijn aan- 
gebracht (Philotrain). En natuurlijk heb 
ik het tweedelig stel zo goed mogelijk 
geschilderd inclusief de blauwe reclame 
banen en de koersborden (Zwolle). Toen 
ik onlangs het ombouwproject weer ter 
hand nam heb ik meteen maar interi- 
eurverlichting aangebracht en front- en 
sluitlichten. In de bijwagen (het treinstel 
zonder motor) zit nu een kant en klare 
Digikeijs ledstrip en in de motorwagen zit 
een stukje uit een ledstrip die ik voor 
€ 1,49 bij de Action kocht. Kleur warm-wit 
of geel. 

 

Elektroschema: boven de motorwagen 
en onder de bijwagen. 

Voor deze laatste ledstrip was een brug- 
gelijkrichter nodig waarbij de wissel- 
stroom aansluitingen verbonden zijn met 
de DC railvoeding. Wel heb ik hier nog 
een voorschakel weerstand van 2K7 
Ohm tussen gezet, anders schijnen de 
ledjes te fel. De frontseinen bestaan uit 
3 gele mini ledjes met een rond kopje dat 
een diameter heeft van 1,8 mm. Deze 
ledjes worden in serie geschakeld met 
een voor weerstand van 1K Ohm. Op de 
tekening hierboven per abuis 2 ingete- 
kend De twee rode in serie geschakelde 
rode ledjes vormen het sluitsein. Omdat 
deze veel te fel schijnen is de voorscha- 
kel weerstand hier uitgebreid met een ex- 
tra weerstand. Het frontsein en het sluit- 
sein worden tegengesteld (om-gepoold) 
geschakeld zodat de functie met de rij- 
richting wordt gewisseld. Dat was een 
kwestie van gewoon uitproberen. Om- 
dat er in de bijwagen op alle assen ook 
stroomafnemers zijn gelijmd is een tame- 
lijk stabiele railvoeding gewaarborgd. 
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Vastgelijmde stroomafnemer 
 
 

 
Gele Hondekop verlaat station Assen omstreeks 
1985 

 

 
Eersteklascoupé plus printje met gelijkrichter en 
weerstandjes 

 

 
 

Het interieur van de bak zonder motor is 
gebouwd uit dun triplex (2mm) en de zit- 
tingen zijn stuk voor stuk uit oude Jouef 
wagons gezaagd. De zittingen zijn rood 
geverfd (gele Hondekop) en de rest grijs. 
Humbrol matte verf gebruikt. 

 
Onder het triplex interieur element zit 
een metalen gewichtsplaat en als extra 
gewicht heb ik nog een stukje ijzer op 
de bodem van de bak gelijmd. De pas- 
sagiers- figuurtjes komen uit het Digikeijs 
pakketje met interieur ledverlichting. 

Interieur van de wagen zonder motor met 
aan de voorzijde de eersteklascoupé 

 

Dertig jaar geleden toen ik begon aan 
deze verbouwing heb ik treeplanken aan 
de plastic wagens gelijmd. Die waren uit 
heel fijne messing profielen aan elkaar 
gesoldeerd. Bij het testrijden door de 
bochten bleken deze treeplanken echter 
in de weg te zitten van de draaistellen. 
Daarom heb ik ze nu verwijderd. Moge- 
lijk maak ik nieuwe versies van de tree- 
planken die minder in de weg zitten. Ook 
experimenteer ik met een zelfgemaakte 
balgverbinding tussen de twee wagens. 

 

 

Dik garen zijn strakgetrokken op een stukje zwart 
katoenen stof ( van oud T-shirt) rechts: inge- 
smeerd met witte houtlijm 
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Na droging geverfd met zwarte Humbrol matte verf 

Digitaliseren 

Als het fysieke ombouwproject is voltooid 
overweeg ik mijn Hondekop nog digitaal 
te maken. Eerst zal ik het treintje ana- 
loog goed testen. Zorgt de dvd motor 
voor een rustige aandrijving, functione- 
ren de tandwielen naar behoren, lopen 
de draaistellen goed door de bochten, 
is de koppeling tussen de twee bakken 
OK en doen de front- en sluitlichten het 
goed en moeten de weerstanden ook 
worden aangepast aan de digitale span- 
ning op de rails? Op het internet wordt 
vaak genoemd dat 'de motor geïsoleerd 
moet worden'. Dat schijnt echter niet juist 
te zijn. De motor (het motorhuis) mag ge- 
rust verbinding maken met het frame van 
de loc. Waar het hier om gaat is dat de 
koolborstelhouders van de motor geen 
elektrisch contact mogen maken met het 
motorhuis en/of het lokframe. Dat lijkt bij 
mijn dvd motor het geval te zijn. Ik heb 
bij mijn analoge versie geen ontstorings- 

 
 

Halve balg klaar voor montage 

condensator of -spoel ingebouwd zodat 
ik deze bij digitalisering straks ook niet 
hoef te verwijderen. Ik kan dus straks 
gewoon de oranje en grijze draad ver- 
binden met de voedingsdraadjes van de 
motor. Aangezien mijn Hondekop-transi- 
tie nogal experimenteel en riskant is wil 
ik een eenvoudige lokdecoder gaan in- 
bouwen. D.w.z. een goedkope lokdeco- 
der met een beperkt aantal functies en 
geen sounddecoder. Voor digitalisering 
en b.v. het bepalen van de maximale mo- 
torstroom en verdere instelling van func- 
ties van de lokdecoder laat ik mij graag 
adviseren. Alle nuttige tips zijn welkom. 
Het inbouwen zelf alsmede de bedrading 
(op kleur) zal niet echt een probleem zijn 
overigens. Te zijner tijd zal ik nog wel ver- 
slag doen van het functioneren van mijn 
digitale Hondekop. 
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