Jaargang 6, 1e EDITIE

Het heeft even geduurd, maar hier
dan een extra dikke nieuwsbrief
met daarin van alles over de
stoommachine en de vrijwilligers
die er veel tijd in steken.

Op de koffie bij de Stoommachine
Woensdag 31 juli zijn we open van
11:00 tot 16:00 uur. De entree kost
€ 2,=, maar daarvoor krijg je dan
wel een kopje koffie/thee. Kinderen
tot 12 jaar mogen gratis naar
binnen. Bij droog weer zorgen we
ook voor een springkussen.

2013 en verder
Na het eclatante succes van de in
september gehouden stoomdagen
zou de stichting achterover kunnen
leunen om hiervan nog wat te
kunnen nagenieten, maar niets in
minder waar. Het bestuur van de
stichting heeft zich in 2013 tot taak
gesteld om haar organisatie verder
te professionaliseren. Dit is ook
nodig,
gezien
de
nieuwe
ontwikkelingen in het KVL traject
waar de provincie steeds dichter
bij betrokken raakt. Het is voor ons
als stichting dus zaak om na te
denken, welke weg we willen
inslaan
voor
een
verdere
restauratie van de stoommachine
en voor een sluitende exploitatie.
Dit uiteraard in goed overleg met
de eigenaren, de gemeente
Oisterwijk en de provincie Noord
Brabant.
De
vraag
komt
onherroepelijk op, wat wij als
vrijwilligers in de toekomst willen
met de stoommachine in de ons
ter beschikking gestelde ruimte.
Daarvoor is het opstellen van een
goed plan onontbeerlijk. Nick
Hartmans,
een
van
onze

Kernteamleden,
is onlangs
toegetreden tot het bestuur en zal
zich gaan inzetten om een
meerjarig Masterplan op te stellen.
Een onderdeel van dit plan is ook
de voortgang van de technische
aanpak
van
de
oude
stoommachine. Werd in september
2012 nog de fase bereikt van een
elektrisch aangedreven machine,
willen we binnen enkele jaren wel
op stoom kunnen draaien of
tussentijds nog op perslucht ? Wat
is de impact als we op stoom
willen draaien? Sluit de eigenaren
zich aan bij ons streven om op
stoom te draaien? Afgezien van
allerlei financiële aspecten, zoals
de aanschaf van een stoomketel ,
dienen we ook te voldoen aan
allerlei milieu– en veiligheidseisen. Kortom volop werk aan de
winkel. In die tussenperiode willen
we de machinekamer niet sluiten
voor het publiek en gaan we aan
de slag om vitale onderdelen van
de
machine,
zoals
de
natteluchtpompen en leidingwerk
aan
verdere
inspecties
te
onderwerpen. De open dagen in
het weekend van 11-12 mei
brachten weer veel mensen op de
been en ook zondag 15 sept. als
de
Open
Monumentendagen
worden gehouden, staan onze
deuren open. Jaarlijks wordt de
Oisterwijkse schooljeugd bij het
enig industrieel erfgoed van onze
gemeente betrokken. Via Clip zijn
de basisscholen van de gemeente
uitgenodigd voor een rondleiding
en een aantal scholen hebben hier
al met heel veel enthousiasme
gehoor aan gegeven. Tegen een
kleine vergoeding, die ten gunste
komt van de restauratie van de
machine, geven wij anderen,
verenigingen, fietsclubs e.d. ook
rondleidingen. Samen met diverse
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foto-shoots halen we zodoende
wat geld op om uiteindelijk onze
ultieme droom wat dichterbij te
brengen, de oude stoommachine
weer op stoom te kunnen laten
draaien.
Jan van Leest

Voortgang restauratie
Deze keer zal ik ingaan op de
vooruitgang van de restauratie en
u in grote lijnen aangeven wat ons
het laatste half jaar zoal heeft
bezig gehouden.
Tijdens het stoomweekend draaide
de machine feilloos, enkele
oplettende vrijwilligers ontdekten
toen echter wel enige verbeterpunten aan de machine hetgeen
o.a. resulteerde in een aantal
werkzaamheden
aan
het
smeersysteem.

Peter bezig met het controleren
van de oliedruppelaars op lekkage.
De afdichting aan de oliedruppelaars kon beter en de beide
oliepompen
moesten
beter
afgesteld worden. De smering van

het hoofdlager bleek daarentegen
steeds beter te gaan functioneren.
Terugkijkend op dit alles heeft het
een paar vrijwilligers toch enkele
maanden werk gekost. Een
druppeltje olie zal er altijd wel
lekken maar de huidige status van
het smeersysteem is verder prima.
Toekomstige verbeteringen zijn
nog de tandrad-circulatiepompjes
voor de hoofdlagers en olielekbakken onder de nokkenaslagers. Wat de tandrad pompjes
betreft vindt u in deze nieuwsbrief
een foto van hoe zoiets eruitziet.
Wie weet kunt u ons eraan helpen,
we zoeken er twee!
Omdat er specifiek over deze
machine zo weinig informatie
bestaat, althans niet bij ons, zijn
we gedwongen dit zelf in kaart te
brengen. Twee grote acties
hebben we aangepakt.

Felix, Arnold en Bert bezig met het
demonteren en schoonmaken van
een kleppenhuis.

In het kader van het onderzoek of
het mogelijk is om de machine te
laten lopen op perslucht hebben
we meer informatie nodig over de
werking van de bijschakelruimtes.
Deze te demonteren bleek iets
minder eenvoudig, ook de toegang
om overal bij te kunnen om los te
maken was niet ideaal. Uiteindelijk,
na het maken van diverse,
speciale gereedschappen, is het
allemaal gelukt en zoals zo vaak
als je met iets onbekends bezig
bent: op het moment dat je denkt
een antwoord op je vraag te
hebben roept dat gegeven meteen
weer een aantal nieuwe vragen op.
Naar aanleiding hiervan hebben
we inmiddels met onze vrienden
van de Zwarte Doos in Gent
contact opgenomen om nog eens
in hun archief ten mogen snuffelen
om de juiste antwoorden te vinden,
wie weet? Het goede nieuws is wel
dat we met dit onderzoek
waarschijnlijk het defect ontdekt
hebben waarom de toenmalige
directie van KVL in 1972 besloten
heeft om “vanwege grote kosten
voor reparatie” de stoommachine
niet meer als back-up in bedrijf te
houden. Ik hoop u een volgende
keer hierover meer te kunnen
vertellen.
Als nieuw restauratie project mag
ik zeker de natteluchtpompen
(condensaatpomp) niet vergeten.

Om te beginnen hebben we de vier
kleppenhuizen gedemonteerd om
op die manier een gedeelte van
het inwendige van de cilinder te
kunnen
bestuderen.
Hieruit
hebben we geleerd dat er weinig
roestvorming is in de cilinders,
positief dus.
Het werkt maar wat fijn dat boven
de er een hijsinstallatie aanwezig
is. Door het open maken van de
vloerroosters is deze hijsinstallatie
ook prima inzetbaar in de kelder
om zoals nu de natteluchtpomp te
demonteren. Peter, Arno, Frans,
Hans, Henny, Jo en Felix maken
er maar wat graag gebruik van.
Rik, Hans en Henk bezig met het
onderzoek naar de geheimen van
de bijschakelruimtes.

Deze staan in de kelder, onder
elke cilinder een, en worden
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aangedreven
d.m.v.
een
koppelstang die verbonden is met
een extra kruk op de krukas.

Felix, Frans en Arno met de
eigengemaakte sleutel bezig om
het binnenste van de natteluchtpomp los te schroeven.
Inmiddels is een natteluchtpomp
zover gedemonteerd dat het
kleppendeksel met zuiger eruit
getild is en op steunen erbovenop
staat. Het heeft vele vrijwilligers
maanden gekost om zover te
komen. Los van het zware gewicht
van de onderdelen, de pomp op
zich is al een heel gevaarte,
speelden vooral het niet bekend
zijn met de constructie hierin een
grote
rol.
Uitgangspunt
bij
demontage moet altijd zijn de zaak
heel houden! Dit in combinatie met
gewichten van enkele tientallen tot
honderden kilo’s per onderdeel
maakt het moeilijk een juist
oordeel te vormen over hoe het uit
elkaar moet als daarbij de
constructie
ook
nog
eens
onbekend is. Men kan niet even
met een schroevendraaier voelen
of iets los is gekomen. Om u een
idee te vormen: om een aantal
moeren los te krijgen hebben we
zelf
een
sleutel
met
een
sleutelwijdte van 38 mm gemaakt,
het losdraaien met 3 man ging
toen prima! Een andere uitdaging
ontstond toen bleek dat het
vastzitten mede veroorzaakt werd
door ketelsteen dat zich tussen het
kleppendeksel
en
de
wand
gevormd had. Bij het uitboren
bleek dat deze ketelsteen op
sommige plekken meer dan 10 cm
dik was. Nu ik dit opschrijf meen ik
me te herinneren dat dit vroeger
een beroep was, “ketelbinkie” of
zoiets. Verdere details zal ik u
besparen, zoals ik in het begin al
zei, het geheel bevindt zich nu op

steunen boven op het pomphuis.
Petje af voor iedereen die er aan
meegewerkt heeft, de grote delen
zijn gedemonteerd en alles is heel
gebleven.
Wat kleiner van omvang waren de
stappen die op andere fronten
gezet zijn:
We hebben de machine zijn Id.
terug gegeven door een nieuwe
typeplaat te maken en op de
machine aan te brengen.

Zo ziet dat er dan uit een volledig
digitaal, 3-D geprinte gietmal. Het
bronzen afgietsel hiervan prijkt
inmiddels op de machine.
Misschien leuk om te melden maar
in dit proces ging de techniek uit
het verleden hand in hand met de
techniek van heden. Via een foto
van originele plaat heeft een
vrijwilliger een digitale tekening
gemaakt.
Deze
tekening
is
omgezet naar een formaat om een
3-D print te kunnen laten maken.
Deze 3-D print fungeerde als
gietmal voor Melis gieterijen om de
nieuwe plaat van te gieten. De
plaat is begin dit jaar op de
machine gemonteerd.

de machine z’n oude glorie terug
krijgt.

Uit het poolrad van de generator
waren enkel pasbouten gestolen.
Hier zien we Wil bezig met de
montage
van
een
replica
exemplaar. Zoals je ziet is bij een
pasbout van ongeveer 50mm
diameter
wel
enig
extra
gereedschap gewenst.
Ik wil deze bijdrage deze keer
besluiten met u even mee te
nemen langs onze behoeftes op
korte termijn. Middelen genereren
in deze tijd is sowieso niet
eenvoudig maar het hoeft niet altijd
geld te zijn. Hieronder enkele
zaken waarmee u, zonder dat u
het zich misschien realiseert, ons
kunt helpen.
+ Al eerder noemde ik twee
tandrad pompjes t.b.v. de smering
van de hoofdlagers. Nadere details
ontbreken maar een foto is
bijgevoegd

Het leidingwerk naar de druk- en
vacuümmeters
is
nagenoeg
voltooid en verder zijn er talloze
zaken gereinigd en gepoetst opdat

Wie voelt er voor om als vrijwilliger
deze hijsinstallatie een mooi
kleurtje te geven?
Mocht u verder nog vragen hebben
over de restauratie of over de
voortgang aarzel niet om contact
op te nemen of kom gewoon een
keer langs. De vrijwilligers zijn elke
even zaterdag aan het werk en
willen u graag te woord staan.
Gerard Willems
Vrijwilligers op excursie

Zo ziet het tandradpompje er uit
dat dient voor de oliecirculatie naar
het krukaslager. Hiervan zoeken
we er twee. De aansluitleiding
heeft waarschijnlijk een diameter
van ¾”.
Reinigen en poetsen is al lang het
credo, en dit zal voorlopig nog wel
zo blijven. Hier zijn Jos en Jo bezig
met de torninrichting.

+ De hijskraan boven de machine
is nu op orde en kan best een likje
verf gebruiken. Daar we binnen
ons huidige vrijwilligersbestand
hiervoor onvoldoende capaciteit
hebben zijn we op zoek naar een
of twee vrijwilligers die dit
schilderwerk op zich willen nemen.
+ Eenzelfde oproep wil ik doen
voor een elektricien, op dit gebied
dienen zich een aantal werkzaamheden aan waarvoor de mankracht
in ons huidige vrijwilligersbestand
onvoldoende is.

+ Een (pallet) hefwagen oftewel
pompwagen.
Nu
de
natteluchtpomp uit elkaar ligt zou dit
een welkome aanvulling zijn op
ons gereedschap.
+ Beugelzaag- of afkortzaagmachine bij voorkeur voor metaal
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Op 1 juni was het weer zo ver: het
traditionele uitstapje met de
vrijwilligers van de SSO. Met 13
deelnemers een mooie bezetting
voor een programma dat was
afgestemd op de bourgondische
techniekliefhebber.

Het plan was namelijk om eerst
een kijkje te nemen in het Van
Osch Museum in Etten-Leur, om
daarna een kijkje te nemen in de

keuken van de broeders trappisten
van Koningshoeven in BerkelEnschot. Het weer leek in eerste
instantie niet heel erg mee te
werken, maar later op de dag
hadden we niets te klagen!

De rit naar Etten-Leur was snel
voorbij, en eenmaal aangekomen
waren we al snel in de ban van de
enorme collectie, die er prachtig
bijstond.

teken, want daaruit maakte ik op
dat men het erg interessant vond!

Na een tosti of een boterham en
een kop koffie, en een gezellige
discussie in de zon op minicamping de Bellehoeve vervolgden
we ons programma richting BerkelEnschot. Daar hebben we eerst
lichaam en geest gesterkt op het
terras met wat edel gerstenat voor
we een interessante rondleiding
door de brouwerij kregen van Wim.

over de aller modernste energietechniek! Kortom: een gevarieerde
dag waar door iedereen zichtbaar
van is genoten.

Dat smaakt naar meer!
Nick Hartmans

Afmelden voor deze nieuwsbrief?
Mail: info@destoommachine.nl
Kijk ook eens op onze website:
www.destoommachine.nl
Volg ons op twitter:
@destoommachine

Er was van alles te zien, stoom,
diesel, en alles was perfect
ingericht om te draaien. Centrale
afzuiging,
stoomleidingen
om
diverse machines aan te drijven.
Alle machines hadden een mooie
plek. Er was zowel binnen als
buiten veel te zien, en bijna alles
draaide. Zoals het de echte
techniekliefhebbers
betaamde
waren veel van onze vrijwilligers te
vinden in de werkplaats om te
kijken hoe en waarmee de mensen
van deze club het doen.

Het kostte
me behoorlijk veel
moeite om onze mensen weg te
lokken bij de machines om een
hapje te gaan eten. Een goed

Vind ons leuk op Facebook:
Hij vertelde heel interessant over
de ins en outs van het
brouwproces, en de geschiedenis
van de het enige authentieke
trappistenklooster in Nederland.
Na de rondleiding was er nog een
film
te
zien
over
het
Trappistenbier, en konden we nog
wat
proeven.
Een
tweede
rondleiding exclusief voor onze
club voerde ons nog dieper in de
geheimen van de brouwerij, en
bood ons onder meer een kijkje in
de logistiek en de energievoorziening van de brouwerij.

Heel apart om te zien dat de
traditionele brouwerij beschikte
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www.facebook.com/Stoommachine

Op het KVL complex bevindt zich
een ondergronds kanalen stelsel
dat diende om de infrastructuur
aan leidingen en kabels in onder te
brengen.
Dit
ondergronds
kanalenstelsel
heeft
twee
verbindingen met de machinekamer. De SSO heeft zich samen
met de Heemkundekring De Kleine
Meijerij bij de Gemeente en de
Provincie sterkte gemaakt om
deze kanalen, of minimaal een
gedeelte daarvan, te behouden.

