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Nieuws van de 009 Society (en Dutch Group)
Nieuwsbrief
Dit is de eerste nieuwsbrief van de Dutch Group. Met deze brief willen we elkaar op de hoogte houden
van de dingen waar we mee bezig zijn, en proberen we de samenhang in de groep te bevorderen.
Bijdragen aan de nieuwsbrief aan Lucien Eijdems:

Facebook
Er is door Lucien een Facebookgroep gestart om interesse te wekken voor de Dutch Group. Dit is een
besloten groep, alleen zichtbaar voor Facebook abonnees. Er is een link op geplaatst naar onze
website (www.009dutch.nl). Toegang tot de groep op uitnodiging van Lucien. Voor hen die niet via
Facebook uitgenodigd zijn, hier is de pagina te vinden:
https://www.facebook.com/groups/2189379807970827/

Nieuws van leden
Motorrijtuig 5 van de C&DR (Ted Polet)
Enkele jaren geleden kreeg ik een metalen Atlas/Corgi model van een tramrijtuig uit Blackpool, een
vreemd geval met een torentje op het dak zodat de trolley bij de hoog hangende rijdraad kon. Als tram
kon ik er niets mee omdat het geval te groot en zwaar was voor mijn bergtramlijn naar Creag Dhubh.
Maar... ik ben ook al jaren bezig met ‘verdieseling’ van de C&DR, het bouwen van motorlocomotieven
en motorwagens om een beeld te kunnen geven van een smalspoorlijn in de jaren ‘30 tot ‘50. Ik
besloot dus om een motorrijtuig te bouwen net als de RTM in de jaren ‘50. Aan weerskanten werden
twee ramen opgeofferd voor een ventilatierooster en er kwam een uitlaat op het dak. De wagen werd
voorzien van een PMT tramchassis. Eigenlijk wordt hij daar erg zwaar mee, maar het werkt.
Verlichting is met LED strips binnenin en lichtgeleiders. De wagen is voorzien van koppelingen zodat
er een rijtuig of een goederenwagen mee kan worden getrokken. Details uit de rommeldoos.
Hier is een foto:

Tentoonstellingen en shows
Ted Polet staat komend weekend 16 februari op de bijeenkomst van de Sussex Downs Group in
Lancing (UK) met “Nixnie”.
Hugo Baart, Jan van Mourik en Henk Wust staan op 22-24 februari op Rail in Houten. Hugo met “De
Niggende Saligheyd”, Jan met “Mouville” en Henk met “De Terugtocht”.

Jan van Mourik en Henk Wust zijn op 2 en 3 maart te gast op de ModelTrain Luxembourg in
Junglinster met “The Cornmill XXL”.
Ted Polet, Jan van Mourik, Henk Wust en Lucien Eijdems zijn op 15, 16 en 17 maart te gast op
OntraxS! 2019 in het spoorwegmuseum in Utrecht. Ted gaat mee met de Indonesische baan “Tatar
Sunda”, die ook in Valkenburg stond, Lucien gaat met “Zweifelsfall” en Jan en Henk komen met “The
Cornmil XXL”. De 009 Dutch Group is dus goed vertegenwoordigd!
Marco Balk staat op 13 en 14 april met zijn vriendengroep in sporthal De Mammoet in Gouda, met
twee h0e banen, “Niemendahl” en “OberUnter”.

Agenda
Februari:




Sussex Downs Group, 16 februari, Lancing (UK)
Spur 0-1 Treff, 16-17 februari, Maarn.
Rail 2019, 22-24 februari, Expo Houten.

Maart:



April:



Model Train Luxembourg, 2-3 maart, Junglinster (L)
Expo Trein Ontraxs! 2019, !5-17 maart, Spoorwegmuseum Utrecht
Beneluxspoordag, 30 maart, Hoofddorp

Intermodellbau, 4-7 april, Westfalenhalle Dortmund (D)
Sporthal De Mammoet, 13-14 april, Gouda.

Mei:


Trainsmania, 3-5 mei, Lille (F)

Juni:


Festival Vapeur en Fête, 9 juni, P’tit Train de la Haute Somme, Froissy (F)

September:


Smalspoormodelbouwdagen, Stoomtrein Katwijk Leiden, Valkenburgse Meer

