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Nieuwsbrief 14 van de Dutch Group van de 009 Society – januari 2022 
Het is lang geleden dat er een nieuwsbrief verschenen is. Voor een deel is dat te wijten aan het 

tekort aan onderling contact tussen de leden. In het afgelopen jaar zijn vrijwel alle tentoonstellingen 

afgelast of onder strenge beperkingen doorgegaan. Op velen onder ons heeft dat ongetwijfeld zijn 

weerslag gehad. Zo werd de met veel enthousiasme voorbereide tentoonstelling in het museum in 

Katwijk (Valkenburg) afgelopen september afgeblazen door verwarring over wat nu wel of niet kon. 

Als reactie daarop is er bij mij thuis een bijeenkomst georganiseerd, die door de deelnemers goed is 

ontvangen.  

 

Links: bijeenkomst in september 2021. Rechts: regionale bijeenkomst november 2021. 

Toen afgelopen najaar de teugels door het ministerie van VWS wederom verder werden aangehaald, 

is er bij mij thuis een eerste regionale bijeenkomst geweest in klein verband, wat ook door de 

deelnemers als zeer prettig werd ervaren. Er liggen meer van dit soort bijeenkomsten in het 

verschiet. Maar hopelijk kunnen we dit voorjaar weer verder open. 

Tevens nog de mededeling dat ik bij de nieuwsvoorziening voorlopig het stokje van Lucien Eijdems 

heb overgenomen, die om persoonlijke redenen even gas moest terugnemen. Voorlopig mik ik op 

ongeveer één nieuwsbrief per kwartaal. De nieuwsbrieven werden als gevolg van de taakverdeling 

wat te lang in het verleden, dus ik beperk mij hier nu tot niet meer dan een korte introductie voor de 

projectpagina’s die parallel worden gepubliceerd.  

Tot slot had Ruud Wittekoek nog een interessante link over veldspoor van zijn Duitse collega’s: 

https://www.buntbahn.de/viewtopic.php?t=8451   

Ted Polet 

https://www.buntbahn.de/viewtopic.php?t=8451


Nieuws van de 009 Society (en Dutch Group) 

De redactie van de 009 News heeft gevraagd om meer schrijfsels van de leden. Ik heb daarop een 

bericht rondgestuurd, dat heeft geresulteerd in drie bijdragen, van Hugo Baart, Rob Reinders en 

Daan Biessels. Inmiddels zijn deze vertaald en ingestuurd, met foto’s. Stuart Taylor heeft mij 

gevraagd om jullie te bedanken voor de respons. 

Er zijn wederom plannen voor Smalspoormodeldagen in het museum van de Stoomtrein Katwijk 

Leiden. Ook nu, en zeker na het debacle van vorig jaar, gaan we voorzichtig te werk. Een van de 

leerpunten is dat we niets in september gaan plannen om te voorkomen dat de overheid op de 

stopknop drukt. Peter Soonius is de initiatiefnemer en zal te gelegener tijd communiceren wat het 

plan is. 

Nieuws van leden 
Ondanks de lichte verlamming in het verenigingsleven is er toch druk gebouwd aan modellen en 

modelbanen. Ik geef hier een korte ‘preview’ van de projecten die onlangs door enkelen van ons zijn 

afgerond, of nog gaande zijn. Voor het complete verhaal: kijk in de projectpagina’s, die zijn 

bijgewerkt met extra bijdragen. 

Ervaringen met het bouwen van een Budget Model Railways kit 

Hugo Baart 

In een onbewaakt ogenblik heb ik bij Budget Model Railways onderstaande railbus aangeschaft. 

 

Omdat ik een motorwagen met aanhanger wilde bouwen heb ik besloten om er maar meteen twee 

te bestellen. Voor £ 10,00 per stuk kan je je geen buil vallen dacht ik. 

Ik wist dat het geen kant en klaar geprint model zou zijn maar 4 wanden een dak en bodemplaat. 

Toen ik de onderdelen binnen kreeg ben ik me rot geschrokken hoe de geprinte onderdelen waren 

afgewerkt. Van een budget model kan je geen wonderen verwachten maar de afwerking van de 

prints was in één woord abominabel slecht. Maar niet getreurd, dan maar aan de slag om er toch nog 

iets van te maken. 



 

zijwanden                                                                            detail van de zijwanden 

Allereerst heb ik zo goed mogelijk de raamopeningen met sleutelvijltjes op orde gebracht. 

Uiteindelijk bleek dit onbegonnen werk en ben daar dan ook mee gestopt. Vervolgens zijn de 

bestaande buffers afgesneden en daarvoor in de plaats meer realistische buffers aangebracht… 

Lees het volledige verhaal op de projectpagina van Hugo. 

… Op de site van BMR staan lyrische reviews. Ik weet niet wat de schrijvers gewend zijn maar of ik 

iemand zal aanraden om bij Budget Model Railway een model te kopen moet ik hartgrondig ‘nee’ 

zeggen of je moet er niet tegen opzien er veel tijd en aandacht aan te besteden om er een min of 

meer representatief model van te maken. Dat maakt de hobby toch wel weer interessant.  

 

Ile St. Ivre, H0e  in zakformaat 

Daan Biessels 

Aangezien we tijdens het schrijven van dit stukje weer in lockdown verkeren, zocht ik iets om mij af 

te leiden van het eeuwige virusdrama. Een paar jaar geleden verkocht ik mijn 009 en H0e treinen om 

een ‘live steam’ tuinspoorweg te kunnen betalen, waar ik nog steeds veel plezier aan beleef. Maar 

die heeft wat nadelen waar je niet omheen kunt. Ten eerste is hij buiten, wat niet altijd gezellig is als 

het koud, regenachtig of erg warm is, hoewel het leuk kan zijn om een echte sneeuwploeg te laten 

rijden! 

… 



Een nieuw binnenproject in H0e was bedoeld om het ook ’s winters leuk te maken om met treinen te 

spelen, met inbegrip van een hoop rangeermogelijkheden, en bovenal moest het compact zijn. In 

feite moest het klein genoeg zijn om te kunnen meenemen in de auto of in een kampeerbus zonder 

al te veel in de weg te liggen. 

In mijn kleine nieuwe wereld bestaat er een eiland bij de zuidkust van Frankrijk, niet ver van Corsica. 

Dit is het eiland St. Ivre, waarvan de naam gekozen is vanwege de afschuwelijk kleine afmetingen. ‘Il 

est Ivre’ is Frans argot voor iemand die zat is, een staat waarin je domme ideeën hebt en domme 

dingen doet. Een spoorweg tussen twee eindpunten met een haven, een kadespoor en een dorp 

bovenop een heuveltop met wat woeste scenery en bijna twee meter spoor, alles in 30 x 60 cm, kan 

alleen bedacht zijn in een vreselijke staat van  dronkenschap, vandaar de naam St Ivre… 

Lees het hele verhaal in de projectpagina van Daan. 

 

 

  



Hatzenplatz-Gutenstuben 

Rob Reinders 

Hatzenplatz is al eerder beschreven in een fotoalbum op deze website, maar hier is het hele verhaal. 

Waar we zijn is niet helemaal duidelijk, maar het is winters koud en het is bijna Kerst. Een eenzame 

reiziger heeft er al een barre tocht opzitten als hij de afgelegen halte Hatzenplatz heeft bereikt, want 

het gelijknamige dorpje ligt 7km verderop. Normaal is het per fiets goed te bereiken, maar de 

omstandigheden zijn nu te slecht en ook de bruggetjes zijn tegenwoordig niet zo betrouwbaar meer. 

Hij is vastbesloten deze Kerst zijn familie te bezoeken. Na lang wachten hoort hij in de verte een 

dieselmotor pruttelen, en inderdaad komt er na een tijdje een rood motorwagentje uit de tunnel 

tevoorschijn: De trein die hem naar Gutenstuben zal brengen. 

 

Op en rond het station is het druk en zit de Kerststemming er goed in. Familie en vrienden 

ontmoeten elkaar. Oud-president Obama en echtgenote komen de vorige paus Benedictus tegen en 

ook Keizer Franz-Josef en Keizerin Elisabeth zijn present. Een muziekkapel speelt en bij de kraam is 

allerlei smakelijke waar te verkrijgen. Op de achtergrond zien we een herder lopen met zijn kudde. 

Via een bergpad gaan ze op weg naar een stal, want daar schijnt een kindje te zijn geboren…  

 

Lees de rest van het verhaal op de projectpagina van Rob. 

  



Project Sluis 

Jan van Mourik 

Jan van Mourik heeft project Sluis (dat al eerder in deze pagina’s verscheen) afgerond. Onlangs heb ik 

een nieuw fotoalbum van project Sluis gepubliceerd. Sluis is gebouwd in de typische stijl van Jan, met 

veel aandacht voor detail. Hier volgen een paar foto’s, zie voor de rest van het album en voor het 

verhaal van Jan zijn projectpagina’s. 

 

  

 



Een Britse stoomtram 

Ted Polet 

Aan het eind van de 19e eeuw reed er in het oosten van Engeland tussen Wisbech en Upwell een 

stoomtram, die onder de vleugels van de Great Eastern Railway werd geëxploiteerd en nog tot in de 

jaren ’50 goederenvervoer kende. De locomotieven zagen er uit als een goederenwagen waarin een 

stoomloc was verstopt. Ik heb een smalspoorinterpretatie gemaakt van een speelgoedloc en een 

messing bouwpakket voor een van de rijtuigen. Ze zijn wat fors uitgevallen, maar kunnen zonder 

problemen op de C&DR rijden. Meer foto’s in mijn werkbankpagina (2021). 

  

  

 



Vraag en aanbod 
Momenteel geen informatie, wellicht volgt dat nog. Wie iets nodig heeft of in de aanbieding, geef mij 

een seintje. 

Agenda 
Zoals eerder gemeld denken we aan meer regionale bijeenkomsten en Smalspoormodeldagen, 

vermoedelijk in augustus.  

Aanpassing: Nu bekende tentoonstellingen, onder voorbehoud van eventueel overheidsingrijpen.  

ModelbouwShow in Goes, Zeelandhallen, 19-20 februari. Première van SLUIS-KAAI 1925-1930 van 

Jan van Mourik & Lex Hoogsteder. HELAAS AFGELAST, wordt mogelijk verplaatst naar Autotron 

Rosmalen, juni 2022 

 
 

Dordt in Stoom, Dordrecht, 21-22 mei, met de nieuwe Waddenspoorlijn van Dick Schuurman & 

Marco Balk, en misschien OberUnter. 

 

 

 

 


