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Teksten worden best aangeleverd in Word of Notepad.  Foto’s in jpg, raw of tif. 

2



inhoud

foto’s: diverse bronnen 

3

De volgende Gazet verschijnt op 23 juni 2006.  Deadline inzending 
artikels op 9 juni 2006.

De gepubliceerde artikels verschijnen uitsluitend onder de 
verantwoordelijkheid van de auteur en geven niet noodzakelijk 
het standpunt van het bestuur of van een individueel lid weer.

Het woord van de voorzitter  4
Langs de baan 5
Barmannen van dienst 7
Weatheren van een bakwagen 8
Ten huize van... 12
Winterperikelen bij de DB 14
Over de Märklinbaan 15
Humor 16
Te koop - gezocht 17
Tips & tricks (deel 1) 18
Nieuws voor Nohab-liefhebbers 21
Digitips 22
Club-agenda 26
Algemene agenda 27



het woord van de voorzitter

tekst: René Ceulemans - foto’s: Tim Haesevoets

De lente is het land.  Al hebben 
we er nog niet te veel van ge-
merkt.  Wat je al wel opgevallen 
zal zijn is het nieuwe kleedje van 
de Gazet.  De reden hiervoor is 
de nieuwe samensteller.  Marc 
Van Nieuwenhove heeft de Ga-
zet van Peter overgenomen en 
zorgt nu dat jullie regelmatig een 
Gazet zullen ontvangen.  De arti-
kelen moeten net zoals vroeger 
van jullie komen.  Marc gaat geen 
Gazet op zijn eentje volschrijven.  
Dus vanaf nu stuur je de teksten 
door naar Marc.  Hij zorgt voor de 
schikking en dat alles er goed uit 
ziet.  

Peter heeft ook nog geraagd om 
een andere webmaster aan te stel-
len.  Gert Mussels heeft zich be-
reid verklaard om het onderhoud 
van onze site op zich te nemen.  
Ook hier zal er wat gaan verande-
ren.  Gert beschikt namelijk niet 
over dezelfde bronnen als Peter 
en de rubriek “nieuws” zal niet zo 
frequent aangevuld worden.  Hier 
doe ik ook een oproep naar jullie 
allen om Gert te helpen en hem 
alle informatie toe te sturen die je 
her en der kan vinden.  Hij zal er 
voor zorgen dat het bruikbare op 
de site komt.  

We zijn nog niet klaar met de 
nieuwtjes.  Op de zolder gaat er 
ook iets veranderen.  Edmond 
en Gertmund zijn klaar met de 
onderbouw van hun baan naar 
Amerikaans voorbeeld.  Zij heb-
ben dus een plaatsje gevraagd op 
de zolder.  Die plaats was hen al 
van voor de opendeurdagen be-
loofd maar ze hadden een paar 
problemen en konden nog niets 
tonen.   Nu zijn de problemen 
van de baan.  Ze kunnen dus aan 
het sporenplan en het landschap 
beginnen.  Ze krijgen een plaats 
tussen de Märklinbaan en de 
modulebaan.  Er wordt wel voor 
gezorgd dat Luc aan zijn schaal 1 
baan kan werken.  

Tijdens de laatste vergadering 
van het dagelijkse bestuur is er 
gesproken over deelname aan 
tentoonstellingen.  Er is een aan-
vraag van Rail 2006 in Nederland 
en we hebben ons zelf kandidaat 
gesteld voor de expo van Model-
spoormagazine.  Dus we heb-
ben een ontwerp nodig voor een 
baan die zowel naar Nederland 
als naar de Nekker kan gaan.  Al 
jullie ideeën zijn welkom bij Tim.  
Dat Chris, Pol en Eric de handen 
vol hebben is wel duidelijk.  Zij 
kunnen altijd een helpende hand 
gebruiken. 

Samen staan we sterk en dat is al 
het grootste deel van het werk.

René
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langs de baan

tekst & foto’s:  René Ceulemans

In het tijdschrift “Op de Baan” nr. 
71 van februari 2006 staat een 
artikel over de BB 67400 van de 
SNCF die dagelijks een rit Lille 
– Tessenderlo en terug doet.  Dit 
treinenpaar draagt het nummers 
49865/49866 en rijdt dagelijks 
van maandag tot vrijdag.  De rit 
gaat van Lille over Kortrijk, Gent, 
Dendermonde, Muizen, Aarschot 
en Diest naar Tessenderlo.  De te-
rugrit volgt de zelfde route maar 
omgekeerd natuurlijk.  Deze trein 
komt dus twee maal per dag door 
Muizen. 

Ik kon mijn nieuwsgierigheid 
niet bedwingen en ben er op uit 
getrokken om een paar foto’s te 
maken.  Volgens OdB zou de trein 
om 13:59 Muizen passeren.  Om 

zeker te zijn heb 
ik mijn ligt eens 
gaan opsteken in 
het seinhuis hier in 
Muizen.  Als je de 
putten en de slijk-
boel van het wegje, 
dat door de vuil-
niswagens wordt 
gebruikt, hebt ge-
trotseerd dan kom 
je bij een paar bu-
reelcontainers aan.  Hier is de 
blokpost “FIZ-G” of gewoon Mui-
zen goederen.  De mensen zijn er 

best aardig en 
zeer behulp-
zaam.  Ze gaven 
me graag uitleg 
over wat zijn 
daar deden en 
welk deel van 
de bundel zij 
onder controle 
hadden.  Als de 
post bemand is 
worden de ran-
geringen van 
daaruit gedaan.  
Op het einde 

van hun shift en tijdens een groot 
deel van het weekend wordt gans 
de taak door Mechelen overgeno-
men.  Zij hebben mij de volgende 
informatie door gegeven: trein nr. 

49865 van Lille naar Tessenderlo 
komt in Muizen door rond 05:33 
en rijdt over lijn 53 (dus achteraan 
boven als je van uit de club kijkt). 
De trein met nummer 49866 van 
Tessenderlo naar Lille rijdt de 27B 
op om 13:59 en gaat de 53A op 
om 14:01.  Deze komt op lijn 53 
van Leuven en steekt over naar 
lijn 27B, rijdt achter de rangeer-
bundel door om dan ter hoogte 
van de Smisstraat de lijn 53A te 
nemen en langs onder Meche-
len binnen rijdt.  Hier gaat hij via 
spoor 2 door het station en draait 
dan de lijn 53 op richting Den-
dermonde.  Er zijn een paar leuke 
fotostandpunten langs dit traject. 
Ik heb er een paar uitgetest en de 
foto’s hier bij gevoegd. 

Eerst het wisselen van lijn 53 naar 
27B.  Deze plaats kan je op twee 
mannieren bereiken.  Op de Leu-



langs de baan

vensesteenweg afslaan naar Mui-
zen en net na het schooltje rechts 
de smalle weg nemen.  Dus niet 
de brug op rijden.  Op te einde 
van deze weg is er parkeermoge-
lijkheid.  Je kan dan naast de brug 
aan de sporen komen om deze 
foto te nemen.  De tweede moge-
lijkheid is de school voorbij rijden 
en de eerste straat links nemen 
dat is de Annonciadebstraat. 
Links meedraaien en je staat op 
dezelfde plaats.  De tweede plaats 
is aan de Smisstraat.  Hier draait 
de lijn 27B rechts de brug onder 
richting Nekkerspoel en de lijn 
53A gaat links naar Mechelen, de 
lijn die boven loopt is de lijn 53. 

Soms laat men de trein langs bo-
ven door rijden en dat kan de fo-

tograaf wel eens ver-
rassen.  Hier had ik 
tweemaal pech.  Voor 
eerst was de trein 
ruim 15 minuten vroe-
ger dan gepland en hij 
reed bovendien op de 
lijn 53.  Ik ben nog uit 
de wagen gesprongen 
en heb toch nog enke-
le foto’s kunnen ma-

ken.  Je kan ook postvatten in het 
station van Me-
chelen op perron 
1 maar dan sta 
je in tegenlicht 
te trekken en de 
trein van Leuven 
staat meestal in 
de weg om een 
mooie foto te 
nemen.  Op per-
ron 2 sta je te 
kort op de nade-
rende trein.  Ver-
der door heb je de Postzegellaan, 
maar hier sta je weer in tegenlicht 
en onder de brug door is er teveel 
begroeiing dat er van fotografe-

ren niet veel in huis 
komt.  De volgende 
spottersplaats be-
vind zich in Hom-
beek. 

Aan de Eglehemvij-
ver is er parking.  Je 
gaat dan op de Zen-
nedijk staan en ziet 
de trein van onder 
de autostradebrug 
komen.  De overweg 

is niet ver af en als de wind goed 
staat hoor je de bel.  Bij warm 

weer en laag tij kan het hier wel 
stinken.  Nu gaat de trein richting 
Dendermonde.  Je mag rekenen 
dat hij zo ongeveer 10 minuten 
nodig heeft om van Muizen tot 
hier te geraken.   Er is nog een an-
dere plaats waar je rustig staat al 
kijk je er op de achterkant van de 
fabrieken van Mechelen Zuid. De 
Eggerstraat is een zijstraat van 
de Hombeeksesteenweg.  Je gaat 
onder het kleine spoorbrugje 

door en dan onmiddellijk recht de 
zandweg in.  Hier kan je voldoen-
de afstand houden van de sporen 
om een goede foto te maken. 

Vergeet niet om je zo opvallend 
mogelijk te kleden.  Een fl uovestje 
is geen overbodige luxe.  Zo ziet 
de bestuurde je staan en weet hij 
dat je geen domme dingen gaat 
doen.  De laatste foto’s zijn hier 
genomen en tonen een 36000 
van de SNCF die ook dagelijks 
van Antwerpen naar Lille rijdt. 
Maar hier heb ik de juiste gege-
ven nog niet van gevonden.  Dat 
is dan voor een volgende keer.

René
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barmannen van dienst

tekst: Louis Willems 

31 maart Thierie Johan
7 april Van Eylen Marc
14 april Van Loon Leo
21 april Van Nieuwenhove Marc
28 april Willems Louis
5 mei Wouters Pierre
12 mei Thierie Johan
19 mei Van Eylen Marc
26 mei Van Loon Leo
2 juni Van Nieuwenhove Marc
9 juni Willems Louis
16 juni Wouters Pierre
23 juni Thierie Johan

30 juni Van Eylen Marc
7 juli Van Loon Leo
14 juli Van Nieuwenhove Marc
21 juli Willems Louis
28 juli Wouters Pierre

Wanneer de aangeduide barman op 
de voorziene datum belet is, wordt 
door hemzelf  een wisseling van 
dienst met een andere barman ge-
regeld of verwittigd hij de barverant-
woordelijke.



weatheren van een bakwagen

tekst en foto’s: Gert Mussels 

Het onderstel

Dit is een wagen uit het Roco assortiment (47299), 
die tamelijk goedkoop is en die ik een ideaal onder-
werp vond om mijn prille wheatherings-technieken 
op bot te kunnen vieren.

Na ettelijke malen ‘oefenen’ heb ik enkele technie-
ken overgehouden om deze wagen wat bij te werken, 
want persoonlijk vond ik het model iets te plastieke-
rig om realistisch over te komen op een modelbaan.
Als eerste stap wordt de wagen volledig gedemon-
teerd. Enkel op deze manier kunnen we de chassis-
balken goed bewerken.

Start met het ontvetten van alle onderdelen door 
een wattenstaafje in wasbenzine te drenken en alles 
goed af te wrijven.

De wielen geven we een laagje donkerbruine of 
zwarte) enamel verf. Maak na het drogen de wiel-
vlakken terug goed schoon met een glasvezel-pot-
lood. 
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weatheren van een bakwagen

Het onderstel, buffers en bufferbalken worden ver-
volgens met een vrij harde borstel getamponeerd en 
gedrybrushed met donkere bruinachtige kleuren. Ik 
heb voor dit voorbeeld gebruik gemaakt van Thalens 
plakaatverf omber gebrand (nr. 409), donkerbruin 
(nr. 402) en sepia (nr. 416)

Daarop maak je verschillende papjes aan door en-
kele partijen krijt afzonderlijk te vermengen met een 
druppeltje water (en Agepon). Ik gebruik hiervoor 
de krijtjes van Conté, nummers 63 (oker), 12 (oran-
je) en 17 (bruin-oranje). Links op de foto het ‘oker-
papje’

Met elk papje afzonderlijk worden het onderstel (en 
de aspotten in het bijzonder) ingepapt. Als laatste 
gebruiken we nogmaals oker omdat we deze kleur 
de boventoon willen geven.  Hoe steviger je inpapt, 
des te sterker het ‘pokken-effect’.

Met Revell 85 (of gelijkwaardig) gaan we nog even 
over de veren en brengen we de gewenste roestplek-
ken aan op het chassis, bufferbalken en buffers.

Het geheel ziet er ondertussen ongeveer zo uit:

Enkele detailfoto’s:

De kleuren zijn nog steeds zeer fel, tijd om deze 
wat te temperen met verdunde (1/3) Thalens sepia 
plakkaatverf. Hier moet je beslissen tot hoever je de 
kleuren wil gaan afzwakken, immers als je het model 
vanop 1 meter afstand bekijkt, lijkt alles al lang niet 
meer zo felgekleurd als je eerst dacht.
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weatheren van een bakwagen
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Als laatste stap het geheel drybrushen met onver-
dunde lichtgrijze verf (Thalens plakkaatverf warm-
grijs). Dit accentueert de klinknagels in de chas-
sisbalken en andere details en geeft tevens een fi jn 
stofl aagje. Als je hiermee overdrijft kan je steeds 
nog even temperen met sepia.

Het eindresultaat:



weatheren van een bakwagen
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De bak

Ontvet de gehele bak met een wattenstaafje dat in 
wasbenzine is gedrenkt. Vervolgens maak je een 
verdund (1/2) mengsel waarmee je de voegen wil 
behandelen. In ons voorbeeld is dit Humbrol mat-
zwart (1/2 met wasbenzine verdund). Druppel met 
een fi jn penseeltje de verf in de voegen, door de ca-
pilaire werking vult de verf de voeg verder op, zoniet 
even bijdruppelen op de juiste plaats.

Nadien ‘poetsen’ we de bak met een wattenstaafje 
gedrenkt in wasbenzine om alle overtollige verf weg 
te kuisen. Het resultaat voor(links) en na(rechts) zie 
je hiernaast: 

Vervolgens benadrukken we de verschillende details 
die we terugvinden: 
 •  Met wit zetten we de rangeertekens
 •  Met een metaalkleur behandelen we vervol-  
 gens alle handgrepen, scharnieren etc…
 •  Met een roetskleurtje wordt naar believen   
 enkele roestplekken gezet.
 •  Hier en daar leggen we een fi jn accent met   
 een oker drybrush (bv. op de deuren)
 •  Daarna het geheel naar wens eventueel    
 terug wat afzwakken met een sepia drybrush.

Als laatste stap monteren we de volledige wagen. 
Vergeet niet om de aspunten licht in te oliën alvo-
rens de wielassen te monteren. Lading erin en klaar 
is kees:

Met dezelfde technieken kunnen uiteraard ook an-
dere types wagens aangepakt worden. Enkele voor-
beelden:



ten huize van ...

tekst: Marc Van Nieuwenhove - foto’s: Rudy Van Doren

In deze rubriek gaat de redactie op stap naar de 
leden thuis.  In dit nummer leggen we Rudy Van 
Doren op de vragenrooster.

Wanneer ben je met de treinhobby gestart?  Hoe is 
het allemaal begonnen? 
De vader van mijn toenmalige vriend was een ge-
passioneerde modeltreinliefhebber.  Hij had, in mijn 
kinderogen, een baan om u tegen te zeggen.  On-
der het motto “kijken mag, maar niet aankomen” 
(nvdr. wanneer heb ik dat nog gehoord?) heb ik daar 
menig uur staan gapen naar de rondrijdende Mär-
klinmodellen en het 
mooie berglandschap.  
Ik realiseerde me al 
spoedig dat dit merk 
niet te betalen was 
met mijn zakgeld.

Ik ben dan in 1983 
maar met Lima be-
gonnen.  Op mijn 
zolder heb ik toen, 
op een vezelplaat op 
twee schragen, mijn 
eerste baantje begin-
nen bouwen.  De mi-
crobe had me goed 
te pakken, maar er 
waren geen fi nancie-
ele middelen voor de afwerking.  Noodgedwongen 
ben ik met de bouw gestopt in 1985.  Wegens een 
scheiding en een verhuis heb ik alles verkocht met 
het idee er terug mee te beginnen als ik opnieuw ge-
setteld zou zijn.

In 2004 heb ik de draad weer opgenomen.  Ik ben 48 
jaar en reeds 12 jaar opnieuw gelukkig getrouwd.  In 
mijn nieuwe woning heb ik, met voorbedachte rade, 
de zolder volledig naar mijn wens ingericht met ver-
warming, tv, telefoon en laminaatparket op de vloer.  
Volgens mijn “madam” is dit nu de mooiste kamer 
van het huis.  Er staat een baantje in wording met 
zo’n 100 m spoor op 3 niveaus.

Wat was je eerste model? 
Mijn eerste model (als herboren modeltreinliefheb-
ber) was niet zomaar een model.  Het was de “Big-
Boy”.  Een stomer om u tegen te zeggen.  Via het 
internet heb ik de geschiedenis ervan gaan opzoe-
ken en ik heb talrijke foto’s kunnen downloaden.  Dit 
was ook in 1983 mijn eerste model, weliswaar niet 
van Märklin.

Hoelang ben je al lid van de club? 
Ik ben lid van de club sinds begin 2005 en dit na 
lang getwijfeld te hebben.  Ik dacht dat dat te veel 

verplichtingen zou 
geven en dat ik daar-
door ook teveel van 
huis zou weg zijn.  Ik 
heb echter van deze 
beslissing geen spijt 
gehad want ik heb er 
nieuwe vrienden ge-
vonden in een gezelli-
ge sfeer.  Ik heb er ook 
al veel bijgeleerd en 
dit voor maar 50 euro 
lidgeld.  Om de kerk in 
het midden te houden 
en wegens mijn werk 
bij de brandweer (ik 
werk 24 uur en heb 
dan 48 uur rust) ga ik 

alleen ‘s vrijdags naar de club.  Elke zaterdag kijk ik 
al uit naar de volgende clubavond.

Wat zou je voor de club willen wensen? 
Mijn wensen voor de club zijn ... 
 ...  dat de vriendschap mag blijven;
 ...  dat we daar nooit moeten verhuizen; 
 ...  dat de Märklinisten een beetje meer plaats   
  zouden krijgen om hun dromen waar te maken;
 ...  veel goede opendeurdagen om zo onze club  
  kassa op peil te houden; 
 ...   een toog met genoeg drank, vele en mooie   
  modellen (van treinen), enz.....
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ten huize van ...

Wat zijn je toekomstplannen in de modelbouw-
hobby? 
Toekomstplannen?  Dromen bedoel je!  Meer ruim-
te, misschien?  Maar in de living mag ik niet uit-
breiden en de buren zien het ook niet zitten om een 
verbindingsgat te maken naar hun zolder.  Een ver-
dieping  bijbouwen mag ook al niet.  Ik heb het ge-
voel dat iedereen me tegenwerkt!  Genoeg gezeverd 
nu.  Ik hoop ooit alles mooi afgewerkt krijgen.  Onze 
hobby heeft ook zoveel mogelijkheden: eletriciteit, 
elektronica, scenery, verzamelen, opzoekingen van 
alles wat met treinen te maken heeft. 

Wat is je visie over de hobby? 
Hobby, man, man, da’s een passie, een verslaving.
Dat is iets waar je elk vrij moment aan wil verder 
werken en iedere saaie vergadering of op het werk 

zit aan te denken.  Ik hoop dat het regelmatig regent 
zodat we nergens naartoe kunnen gaan en dat er dit 
jaar geen trouwfeesten of dopen zijn, enz...  Mijn va-
der zegt dat we gelukkig met geopende Velux-ramen 
ook in de zomermaanden verder kunnen werken.  Ja 
hoor, ook hij is door de microbe gebeten. 

Wat is je meest geliefde model? (kom niet af met 
Claudia Schiffer, hé!) 
Meest geliefde model?  Hé maat, ‘t is niet omdat ge 
getrouwd zijt dat ge niet meer naar een ander moogt 
kijken, uuh.  Momenteel zijn mijn mooiste modellen 
een turftreintje en de digitale Goliathkraan met zijn 
hulpwagons.  En dat met sound!  Tof, jong!

Heb je nog andere hobbies? 
Als het goed weer is maak ik, samen met de echtge-
note op den duozit, graag een toertje met de moto 
(Suzuti Intruder 1500).  Meestal bezoeken we dan 
een beurs of een opendeurdag.  Om de aankoop van 
een nieuw model te bekostigen ga ik hier en daar het 
gras maaien.  Verder werk ik graag aan mijn siervij-
vertje met koi’s in de tuin. 

Bedankt voor het interview Rudy en nog veel suc-
ces en geluk in je hobby en persoonlijk leven.
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winterperikelen bij de DB

tekst:  Luc Peeters

MAART 2006
 
Het zal jullie niet ontgaan zijn 
dat het dit voorjaar merkelijk 
langer koud blijft of is gebleven 
dan andere jaren.  Ons Belgisch 
spoornet heeft daar operationeel 
technisch geen last van gehad en 
indien er toch problemen waren 
dan waren die voor de klanten 
weinig of niet voelbaar.  Bij onze 
oosterburen van de DB hebben 
ze andere katten te geselen ge-
kregen.  De late winterprik, zeg 
maar offensief, heeft het gehele 
Noord Duitse spoornet gege-
seld met totale ontreddering van 
het goederenvervoer tot gevolg.  
Over eventuele gevolgen voor het 
passagiersvervoer kan ik mij niet 
uitspreken daar ik daarover geen 
info heb.
 
Het onderstaand is een samen-
voeging van verschillende mel-
dingen die wij gekregen hebben 
via de fi rma daar wij, CP Ships/
Hapag Lloyd, ook klant zijn van 
de Duitse spoorwegen voor ver-
schepingen via Hamburg en Bre-
merhaven.
 
Vanaf 13 maart waren er meldin-
gen van problemen met sneeuw 
en ijs in Noord Duitsland en in 
de daarop volgende dagen werd 
het er niet rooskleuriger op.  Op 
16 maart werd er ons melding 
gemaakt dat ten gevolge van 
sneeuw en het bedekt zijn van 
alle spoortoestellen met een dik-
ke laag ijs sinds het weekend van 
12 maart het volledige spoornet-
werk in de Noord Duitse havens 

was geblokkeerd.  Er waren geen 
gecoördineerde of gecontroleerde 
bewegingen mogelijk als gevolg 
van verschillende bottlenecks en 
grote achterstanden op de ran-
geerterreinen waardoor alle aan- 
en afvoer van treinen van en naar 
de terminals onmogelijkwaren. 

Enkele voorbeelden van pijnpun-
ten:
 - Meer dan 350 volle treinen  
  met export voor de CTA 
  Hamburg terminal zijn ge- 
  blokkeerd in de rangeersta- 
  tions ‘Maschen’ en ‘Hamburg  
  Süd’. Ontelbare treinen voor  
  andere terminals kunnen niet  
  voorbij deze bottleneck.
 - Vertrek van treinen met im- 
  port lading vanaf CTA Ham- 
  burg zijn gestopt om aldus  
  voorrang te verlenen aan het  
  lossen van de export treinen  
  ten einde de bottleneck te  
  verhelpen.
  - Op de Burchardkai Hamburg  
  zijn 2 spoorkranen volledig  
  buiten dienst tengevolge van  
  het weer.
 - Lege wagons die nog in het  
  havengebied verspreid staan  
  kunnen niet beladen worden  
  omdat de ‘locking pins’ (we  
  hebben het hier dus wel over  
  containerwagons) bedekt zijn  
  met een laag ijs van meer dan  
  10 cm dikte.
 - In het rangeerstation van  
  ‘Speckenbuettel’ die de       
  Bremerhaven Eurogate termi- 
  nal bediend zijn tientallen   
  wissels verijst wat heeft ge- 
  leid  tot het ontsporen van een  

  aantal treinen.
 - Het stoppen of met vertraging  
  behandelen ven verzenden  
  van treinen met importladin- 
  gen naar Duitse en Oosten 
  rijkse binnenlandse terminals  
  heeft ertoe geleid dat er een  
  tekort is aan lege wagons om  
  export ladingen naar de ha- 
  vens te verzenden
 
Deze lijst was dan nog maar een 
‘shortlist’ van de problemen. 
Bottom line is, er kan geen nood-
plan ingesteld worden.  Eens een 
container ergens in die massa 
staat weet men niets meer en 
is het wachten tot die letterlijk 
‘boven water komt’, individuele 
acties om ‘probleem containers’ 
met prioriteit te behandelen zijn 
niet mogelijk.
 
Op vrijdag 17 maart werd de be-
richtgeving er niet beter op.  Er 
was gewoon een algemene stop 
afgekondigd op alle treinen met 
exportlading die vrijdag 17 of za-
terdag 18 maart voorzien waren 
te vertrekken naar Bremerhaven. 
 
Hoe het verder afl oopt in de 
Duitse havens weten wij nog niet 
daar dit artikel geschreven is op 
zaterdag 18 maart. Uiteindelijk 
zullen ze er wel uitkomen maar 
de spoorwegen zullen er als be-
trouwbare ‘alle weer vervoerder’ 
een serieuze imagoschade aan 
overhouden.
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over de Marklinbaan

tekst & foto’s: Rudy Van Doren

..

Een vuil wagonnetje! Heeft Gert dat nu achter “zijne otto” 
tot in de club getrokken of heeft hij dat met veel geduld 
en met de hand gedaan? Voor de twijfelaars: ‘t Is met de 
hand geschilderd. Prachtig werk van onze Gert. (nvdr zie 
ook pagina 8)

Sinterklaas en de Kerstman zijn geweest en zoals ge ziet 
zijn er enkele nieuwheden bij gekomen. Ze hebben ook 
mijn “central station” al aangeslagen om uit te testen. 
Handleidingen worden niet gelezen, alhoewel ze me wel 
altijd die raad geven. Hihihihi.

Verloop van de werken aan de Märklinbaan in 2005 op 
150 fotokes,  mooi in een plastiekje en een mapje.

Amaai, overal werken, overal omleidingen en snelheids-
beperkingen en toch doen we de moeite om eens te “bol-
len” met de treintjes. En,,,,, hallo kroket hier is ‘t ook al 
prijs. Werken in uitvoering.

Is dat nu pure spionnage of gewoon een foto, zeg nu zelf ! 
‘t Is toch een twijfel geval. En voila, op modelspoorforum 
wordt Mark zijn kunstwerk openbaar gegooid. Goede 
reklame zeggen wij.  Bij De Pijl moet je zijn!

Lap!  Vandaar die werken en de helft van de baan opge-
broken.  Ze zijn aan “den elentrik” bezig.  Lampjes gaan 
branden “VOOR” dat de treinen op elkaar knallen, als ge 
het dan nog niet gezien hebt, moet ge een bril kopen.



humor
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Een moeder was in de keuken aan 
het werken, toen ze haar vijfjarige 
zoontje met zijn treintjes hoorde 
spelen in de living.

Ze hoorde de trein stoppen en 
haar zoontje zeggen: “Al de im-
becielen die nu willen afstappen 
moeten godverdomme maken 
dat ze van de trein zijn, want dit is 
de laatste halte!”  “En al de onno-
zelaars die nu willen opstappen 
moeten maken dat ze met hun 
luie kont op de bank zitten want 
wij gaan vertrekken!”

De verbaasde moeder stapt de 
living in en zegt tegen haar zoon: 
“Zulke taal gebruiken wij niet in 
dit huis, maak dat je in je kamer 
zit en dit voor twee uren. Als je 
terug uit je kamer komt wil ik zo 
geen woorden meer horen!”

Twee uur later zit het zoontje te-

rug in de living te spelen met zijn 
treintjes en hoort de moeder haar 
zoontje zeggen: “Aan al de pas-
sagiers, vergeet aub uw bagage 
niet mee te nemen. Wij danken u 
en hopen dat het een aangename 
reis was en hopen u weldra terug 
te mogen ontmoeten.”

Ze hoort haar kleine bengel ver-
der vragen: “Voor al degenen die 
juist terug zijn opgestapt, niet 
roken in de trein aub. Wij hopen 
dat u vandaag een aangename en 
ontspannende reis met ons kan 
meemaken.”

Op het moment dat de moeder 
begint te glimlachen, hoort ze 
haar zoontje zeggen: “En voor al 
diegenen die pisnijdig zijn met de 
twee uren vertraging…

…u moet bij die trut in de keuken 
zijn!”

Hoe weet je wanneer je 
boven Afrika vliegt?



te koop - gezocht

Gezocht 
Wil je zaken verkopen of zoek 
al lang je dat ene kleinood?  
Geef ons een seintje met je 
wensen en wie weet...
cmp@telenet.be of
0474 97 66 51
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Te koop 
HP Pocket-PC IPaq 1700 - met 
agenda, Word, Excel, games - 
150 euro
cmp@telenet.be of
0474 97 66 51

Te koop 
Canon zoomlens 80-200mm  
EF - 1:4,5-5,6 - Ø 52mm -         
75 euro
cmp@telenet.be of
0474 97 66 51

Deze ruimte is nog vrij 
voor uw zoekertje!



tips & tricks (deel 1)

tekst: Marc Van Nieuwenhove  - foto’s: diverse bronnen

Spoorwegfotografi e voor be-
ginners.

Als spoorwegfotograaf ga je met 
veel enthousiasme zoveel moge-
lijk foto’s van het rollend mate-  
rieel proberen te fotograferen.  
Het doet er niet toe dat er niet 
veel ‘trein’ op de foto staat.  Als 
het nummer aanwezig is, is de 
foto goed genoeg om bij de mas-
sa andere te klasseren.

Maar helaas zijn de reacties niet 
zo positief: “waardeloze foto”, 
“onscherp”, slechte kadrering”, 
“véél te vroeg afgedrukt”, enz..  

Resultaat: het enthousiasme 
daalt met de minuut…

Komt dit verhaal u bekend voor?  
Zo ja, lees dan zeker verder.  In-
dien het u niet bekend voor komt 
dan mag u zich een goed foto-
graaf noemen!

Het doel van deze ‘tips’ is om 
beginnende fotografen de basis-
beginselen van de spoorwegfo-
tografi e te geven.  Als leek is het 
vaak niet evident om foto’s te pro-
duceren die geschikt zijn voor pu-
blicatie in een tijdschrift of op het 
web.  Met een aantal tips (veelal 

geïllustreerd met voorbeelden) 
die u zal lezen in dit driedelig ar-
tikel kan u uw fotokwaliteit wel 
verbeteren.  Maar verwacht niet 
dat u na het lezen van alle tips 
meteen een topfotograaf bent.  
De tips behoren tot de basis, en 
eens u die goed onder de knie 
hebt is het aan u om uw fotostijl 
zelf verder te ontwikkelen.

Na de 10 tips volgt een kleine op-
somming van de ongeschreven 
regels.  Het is uiterst belangrijk 
om deze te volgen!

TIP 1
Een goede camera doet de helft 
van het werk.

Het is belangrijk om met goed 
materieel op weg te gaan.  Indien 
u dit niet heeft is het onmogelijk 
om goede foto’s te maken. 

Een bespreking van toestellen ga 
we hier niet geven.  Maar de toe-
stellen die je voor de hobby kan 
gebruiken zijn uiteraard niet de 
goedkoopste.  Reken dat je vanaf 
250 euro een degelijke digitale ca-
mera hebt.  Belangrijk is dat je het 
diafragma en sluitertijd zelf kan 
instellen.  Als u uw toestel kent, 
kunt u met het diafragma en met 
de sluitertijd experimenteren.  Dit 
levert meestal betere resultaten 
dan wanneer u de camera vol-
automatisch zijn werk laat doen.  
Met een digitale camera kan u 
naar hartelust experimenten tot 
de waarden goed zijn.  Hiervoor 
moet er zelfs geen trein passeren.  
U kan dat gerust uittesten op de 
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tips & tricks (deel 1)

omgeving.  Even inzoomen op de 
foto en alle kleuren bekijken.  Als 
de kleuren goed genoeg zijn kan u 
wachten tot uw object langsrijdt. 

Het is ook aangeraden om de 
handleiding die bij uw camera zit 
goed te lezen.  U zult in de hand-
leiding wellicht enkele functies 
vinden die u nog van pas komen 
als u het rollend materieel wilt 
vereeuwigen.

Indien u te ver van een spoorlijn 
woont, kan u alles thuis testen. 
Als het object beweegt is het 
aangeraden thuis voorbijrijdende 
auto’s te fotograferen.  Het is re-
delijk belangrijk dat uw bewegend 
object niet te klein is (modeltrei-
nen, enz.), want dit kan de test-
resultaten negatief beïnvloeden. 
Een trein is ook niet het kleinste 
onderwerp. 
 
TIP 2
Een foto mag niet te donker zijn.

Een foto kan te donker zijn om 
verschillende redenen, hieronder 
vind u enkele voorbeelden met 
de beschrijving wat je moet doen 
om uw object letterlijk in het zon-
netje te zetten.

TEGENLICHT
U fotografeert deze 6313 met de 
zon loodrecht voor u.  Om don-
kere foto’s te vermijden moet de 
zon ten allen tijden min of meer 
achter u zitten. 

Indien het mogelijk is moet je 
naar de andere kant lopen.  In dit 

geval zou u zich in de struiken 
moeten zetten, om de 6313 goed 
te fotograferen.  In deze situatie 
is het echter verboden om naar 
de andere kant te gaan.  U zal de 
6313 dus op een andere keer in 
een andere situatie moeten foto-
graferen.

PERRONOVERKAPPING
De perronoverkapping houdt het 
zonlicht dat van rechts komt te-
gen. 

U gaat naar het linkse spoor om 

daar uw trein te 
fotograferen.  Ui-
teraard vereeu-
wigt u de 304 al-
leen maar als de 
zon goed genoeg 
zou zitten op het 
linkse spoor. 

In dit geval zit de 
zon op het linkse 
spoor niet goed. 
U hebt hier te-
genlicht.  Jammer 
maar helaas, de 

304 zal nog even moeten wach-
ten om op de digitale geheugen-
kaart te worden gezet.
 
TE DONKERE LUCHT
De 202.020 staat met enkele K1 
rijtuigen te pronken.  Helaas is 
de zon al in haar bedje en ziet u 
niet veel meer van de imposante 
202.020.

De eerste mogelijkheid is om de 
trein overdag te fotograferen. 
Speciale ritten zoals deze wor-

den overwegend 
overdag geor-
ganiseerd.   Dus 
dan hoeft u enkel 
naar een plaats 
te gaan waar de 
zon nog schijnt 
als de 202.020 
met zijn sleep 
voorbijkomt.

U kan ook door 
middel van een 
statief deze trein 
vereeuwigen. De 
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tips & tricks (deel 1)

 

sluitertijd zal zeer hoog liggen en 
daarom is het noodzakelijk om de 
camera op ene statief te plaatsen.  
Indien u stalen zenuwen hebt en 
enkele seconden niet kan bewe-
gen dan heeft u dit niet nodig.  
Het is dus uiteraard noodzakelijk 
dat de 202.020 stilstaat. Want 
anders heeft het geen nut dat u 
daar met een statief staat.
 
TIP 3
Mijdt te lichte foto’s.

OVERBELICHT
De 926 in hemelse sferen, dit 
komt door een teveel aan zon.

U kan de sluitertijd of het dia-

fragma een beet-
je hoger zetten, 
hierdoor neemt 
de camera min-
der licht tot zich. 
Let op, indien de 
waarden te hoog 
staan ingesteld 
zal u een te don-
kere foto krijgen.

(wordt vervolgd)
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nieuws voor Nohab-liefhebbers

tekst: Luc De Neuter

Goed nieuws voor alle belgische Nohab-GM lief-
hebbers

De ontdekkingsroes van Nuremberg 2006 is zo stil-
aan geluwd, en nu gaan we budget en aankoopinten-
ties wat scherper in het oog houden.  Het is telkens 
een pijnlijke zaak !

Troost U, ik denk niet dat er veel rondlopen die met 
een verzadigde blik van hoge torens blazen en ver-
kondigen dat ze het allemaal al gezien hebben.  De 
goesting blijft ...

Mijn verhaal begint in 1964 op honderd meter van 
het station Triberg (Schwarzwald).  Daar stond in 
de Hauptstrasse een speelgoedwinkel en in een uit-
stalraam twee nieuwe Märklinloks: de NMBS 204 
AFB diesel en de DB E94. Een schot in de roos en 
die hebben we mee naar huis genomen.  Hoeveel 
varianten van bolle neuzen er sinds dan op de markt 
gekomen zijn is gewoonweg fenomenaal.   Een story 
die ondertussen meer dan veertig jaar oud gewor-
den is en zoals reeds gezegd, de goesting zit er nog 
steeds in.  Nu wil ik een ietsje meer en heb ik mijn 
oog op schaal 1 laten vallen.  En gaan we meteen 
veertig jaar terug, alleszins als het om NMBS loks 
gaat.

Ik weet wel er bestaat wel wat maar ik vind het niet 
echt bevredigend en voor de rest is het allemaal 
Duits, Frans, Engels of Zwitsers.  Meestal mooi en 
peperduur.  God zij dank hebben sommige mensen 
begrepen dat treinen in 1/32 nooit van de grond zul-
len komen als het zo verder gaat.  W. Hübner is de 
man die met kop en schouders boven de rest uit-
steekt.  Anderen doen het hem na alhoewel niet met 
het zelfde doorzicht.

Over enkele jaren gaf ik hem als geschenk een kalen-
der met uitsluitend foto’s van Nohab bolle neuzen 
dieselloks.  In mijn beste Duits vroeg ik hem of hij 
het zag zitten om ooit een model hiervan te maken. 
Het antwoord kunnen jullie wel raden. 

Roland wist mij verleden jaar te vertellen dat er in 
schaal O een model op de markt komt.  En om het 
mes nog maar eens in de wonde te steken liet hij ook 
een video opname van de lok in kwestie zien.  Erger 
kon het niet!

Vandaag lees ik het tijdschrift “Eins” dat Heljan het 
voornemen heeft om tegen het 2° kwartaal van 
2007 een model in 1/32 te produceren van NOHAB 
diesels.  Om te beginnen in twee DSB livreien, maar 
dit bederft mijn pret niet!

Wat krijgen we nu?  De bolle neuzen behoren dan 
toch nog tot het exclusieve groepje waarvan men 
een model in zowat alle gangbare schalen naast me-
kaar kan opstellen.  Dit is in mijn ogen pas de beves-
tiging van een legendarische lok die gereden heeft 
van de Noordkaap tot in Syrië! (#)  Ik ga het zover 
niet zoeken, ik zie er al eentje ronken en brullen tus-
sen de gebinten van onze zolder.

Jullie komen toch mee genieten of niet soms?                  

(#) zie:www.gbg.bonet.se/s-type/
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tekst: Eric Van Hemelrijck

Frontsein- en achterlichten bij trekduwtreinen.

Veronderstel dat je de IR-trein van Neerpelt naar 
Antwerpen wil rijden met de trekduwtrein, gevormd 
door een Roco type 62 en een stel Märklin M2 rijtui-
gen met stuurstandrijtuig  en je bent van het puntjes-
op-de-i-type.  Dan kunnen alleen de rode sluitlichten 
van de HLD 62 branden, terwijl de witte frontlich-
ten gedoofd zijn omdat de lok de trein duwt.  In de 
omgekeerde richting van Antwerpen naar Neerpelt 
trekt de HLD 62 de trein en zijn de witte frontlichten 
aan, terwijl de rode sluitlichten van de lok gedoofd 
zijn.  Vermits de Roco loks standaard zijn uitgerust 
met volgens de rijrichting wisselende wit/rode lich-
ten, kunnen de digitaalrijders dit schoonheidsfoutje 
omzeilen.  Het “omzeilen” geldt uiteraard ook voor 
DBAG evenals SBB trekduwtrein-kombinaties.  

Hoe gaan we te werk: We moeten gaan sleutelen 
in CV’s die met de “ Function mapping “ te maken 
hebben.  Deze CV’s zijn niets anders dan aan/uit-
schakelaars die gekoppeld worden aan een functie-
uitgang.  Onze moderne decoders beschikken over 
4 versterkte functieuitgangen.  Met een versterkte 
uitgang wordt bedoeld dat deze tot gemiddeld 100 
mA kunnen belast worden.  Dit komt overeen met 2 
tot 3 minilampjes van 16Volt bij 20 à 30 mA. of een 
hele resem LED-jes.  Om meer te weten over LED-
schakelingen consulteer je best de vaklitteratuur die 
ter beschikking is in de clubbib. 

Twee van de vier versterkte functieuitgangen worden 
gebruikt voor de frontseinverlichting in elke richting 
(F0 + F0).  De rode achterlichten zijn tevens gekop-
peld aan de rijrichting.  Dit wordt meestal verkregen 
door rode lichtgeleiders of door een bijkomend rood 
lampje/LEDje.  In de literatuur over en de gebruiks-
aanwijzing van onze decoder zien we dat de witte 
aansluitdraad wordt gebruikt om de frontseinlichten 
aan te sturen in de ene rijrichting en de gele aan-
sluitdraad voor de frontseinlichten van de andere 
richting.  De bruine en de groene aansluitdraad gaan 
we nu gebruiken om de derde en de vierde functie 
voor de rode sluitlichten aan te sluiten.

Nu gaan we er voor zorgen dat de sluitlichten on-
afhankelijk gaan werken van de witte frontseinlich-
ten.  Hiervoor moet de eventuele rode lichgeleider 
(gedeeltelijk) verwijderd worden om nieuwe rode 
LED-jes te kunnen plaatsen.  De moeilijkheidsgraad 
hievan is natuurlijk afhankelijk van de om te bouwen 
lok.  De beide Ledjes worden in serie geschakeld en 
de pluspool van de LED (het langste been) wordt 
aangesloten aan de blauwe aansluitingsdraad van 
de decoder.  Het korte been van de tweede LED gaat 
via een voorschakelweerstand van 1K5 (1 500 Ohm) 
naar de bruin of de groene aansluitdraad.  Deze om-
bouw werd reeds meerdere malen beschreven in de 
vakliteratuur.  Wanneer deze tranformatiewerken 
uitgevoerd zijn, kunnen we eindelijk de decoder con-
fi gureren in de CV’s van de Function Mapping. 

Standaard zijn de CV waarden als volgt ingesteld:

Zimo
toets

Functie 
nr

CV nr Waarde 
CV

Omschrijving

1 F 0 CV 33 1 witte draad: 
frontseinlich-
ten vooraan

1 F 0 CV 34 2 gele draad: 
frontseinlich-
ten achteraan

2 F 1 CV 35 4 groene draad

3 F 2 CV 36 8 bruine draad

4 F 3 CV 37 4

5 F 4 CV 38 8
  
Om de confi guratie van de lichten te wijzigen  ver-
anderen we de CV waarden als volgt:
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Volgende maal bekijken we hoe we de frontseinlich-
ten en de achterlichten van ESU decoders (Lokpilot 
en Loksound) en LENZ decoders kunnen aanpassen  
aan trekduwtreinsamenstellingen.
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Zimo
toets

Functie 
nr

CV nr Waarde 
CV

Omschrijving

1 F 0 CV 33 1 witte draad: 
frontseinlich-
ten vooraan

1 F 0 CV 34 2 gele draad: 
frontseinlich-
ten achteraan

2 F 1 CV 35 3 rangeerlichten 
= beide front-
seinlichten

3 F 2 CV 36 4 bruine draad

5 F 3 CV 37 2 groene draad: 
rode sluitlich-
ten achteraan

5 F 4 CV 38 4 Bruine draad:
rode sluitlich-
ten vooraan

Maar wacht even: Zimo heeft een speciale CV voor-
zien om de gehele trekduw-lampentoestand in een 
klap aan te passen.  Je vergeet bovenstaande tabel 
en je gaat naar CV 61.  Deze staat standaard op 0. 
Je wijzigt deze CV 61 door een waarde 5 toe te ken-
nen.

Samengevat krijgen we nu de volgende situatie:
 - Zimotoets 1 is de aan/uit schakelaar voor de wit- 
  te frontseinlichten die automatisch wisselen vol- 
  gens de rijrichting.
 - Zimotoets 5 is de aan/uit schakelaar voor de   
  rode achterlichten die automatisch wisselen vol- 
  gens de rijrichting.
 - Zimotoets 2 is de aan/uit schakelaar voor de   
  frontseinlichten bij rangeerwerk. Nu branden de  
  frontseinlichten vooraan EN achteraan.

Deze toestanden gelden voor ZIMO decoders van 
het type MX61 model 2000, MX62, MX63, MX64 
en de functiedecoder MX68. 
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de lok niet reageert op de gelijkspanning dan moet 
je waarde 0 aangeven.  Dit is van groot belang bij 
“remmodules” (bremsbausteine van bijvoorbeeld 
Uhlenbrock).  Is het remsignaal aktief dan wordt er 
een negatieve spanning gesuperponeerd op het di-
gitaal signaal.  Wanneer de lok dan na de remming 
stilstaat zal zij reageren op de negatieve gelijkspan-
ning en achteruit beginnen rijden.  Met alle gevolgen 
van dien…

Bit 3: is voorbehouden aan het al of niet aktief ma-
ken van RailCom, het veelbesproken bi-directio-
neel communicatie systeem dat door LENZ, ZIMO, 
KUHN en TAMS en later ook ESU en VIESSMANN 
ondersteund wordt.  Vandaag zijn alleen de GOLD 
en SILVER decoders van LENZ in staat deze Bit 3 
aktief te maken, maar zonder resultaat echter, want 
RailCom is vandaag in geen enkel systeem geïmple-
menteerd.  Bij ZIMO en KUHN kan dmv. een deco-
der upgrade RailCom aktief worden gemaakt.  In de 
praktijk en tot nader bericht blijft deze bit 3 waarde 
0 houden.

Bit 4: laat toe te kiezen tussen 2 manieren om het 
spanningverloop van de motor aan te sturen.  Indien 
Bit 4 niet aktief is (waarde 0) kies je voor de 3 punts 
kurve bepaald door de waarden in CV 2, CV 5 en 
CV 6.  

CV 2 is de drempelspanning, dit is de rijtrap waarop 
de lok zich in beweging zet.  Volgens het type motor 
kan de waarde schommelen tussen #1 en #7.  Bij een 
moderne Rocomotor is dat meestal #1 omdat deze 
weinig spanning nodig heeft om te starten (dank zij 
het hoge koppel).  Bij een oude Märklin of Liliput–
motor kan de waarde van CV2 oplopen tot #7.
CV 5 bepaalt de maximum spanning op de motor-
klemmen.  Een waarde #255 bij stap 28 (bij Zimo en 
Lenz) en #64 (bij ESU) krijgt de motor de (+-)volle 
spoorspanning.  Door de # waarde aan te passen 
verkrijgen we een realistisch rijgedrag van de lok. 
Meestal wordt deze waarde teruggebracht tussen 
de #120 en de #160 voor Zimo en Lenz.  
CV 6 bepaalt de spanning bij de halfweg-rijtrap 14. 
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De geheimen van de wereldberoemde CV 29.

CV 29 is het confi guratieregister van uw decoder. In 
feite zijn hier 8 aan/uitschakelaars neergezet die elk 
een specifi eke functie hebben.  De combinatie van 
de aan- en uitstanden is samengevat in een uniek 
getal dat alle functies beschrijft.

scha-
ke-
laar

Bit Bit
Uit=0
Aan=1

Functie Waarde 
0 of 1,2, 
4,8,16,32, 
64, 128

1 0 0
1

Normale rijrichting
Omgekeerde rijrichting

0
1

2 1 0
1

14 rijstappen
28 of 128 rijstappen

0
2

3 2 0

1

Analoogrijden geweigerd 
(alleen digitaal)
Analoogrijden toege-
staan (analoog+ digitaal)

0

4

4 3 0

1

RailCom zenden uitge-
schakeld
Railcom zenden  aktief

0

8

5 4 0

1

3 punts motorkurve 
CV2,CV5,CV6
28 punts motorkurve CV 
67 tot CV 96

0

16

6 5 0

1

Kort lokadres in CV1 (van 
1 tot 127)
Lang lokadres via CV 17+ 
18 (van 128 tot 10239)

0

32

7 6 0
1

Altijd 0: voorbehouden 
voor latere toepassingen

0
64

8 7 0
1

Altijd 0: voorbehouden 
voor latere toepassingen

0
128

Bit 0: is meestal 0 (= waarde 0).  Indien de lok in 
de verkeerde richting rijdt, kan je Bit 0 de waarde 1 
geven.  De frontlichten zijn evenwel gekoppeld aan 
de richtingsverandering.

Bit 1: is meestal 1 (= waarde 2) omdat nu eenmaal 
de 28/128 stappenmodus standaard is.
Bit 2: is meestal 1 (= waarde 4) dwz. dat de lok zo-
wel op analoge spanning (= gelijkspanning) als op 
digitale spanning (DCC) zal rijden.  Wil je nu dat 



digitips

 

Voorbeeld 2:

Rijrichting: normaal Bit 0=0 0 0 of 1

28 rijstappen Bit 1=1 2 0 of 2

Analoog aktief Bit 2=1 4 0 of 4

(Railcom niet aktief) Bit 3=0 0 0 of 8

3 punts kurve Bit 4=0 0 0 of 16

kort lokadres Bit 5=0 0 0 of 32

Bit 6 en 7=0 0 0 of 
64/128

Waarde voor CV29 SOM 6
 
Voila, zo simpel is dat...???

Lees dit nog eens over en een en ander zal duidelij-
ker worden.  Ik raad je aan een oefening te maken en 
indien er onduidelijkheden zijn, wil ik graag helpen.  
Aan Roland raad ik aan om deze Digitip niet 2 maar 
3 keer te lezen. 

Tot de volgende Digitip!
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Bij een waarde #1 verloopt de kurve lineair, dwz. dat 
rijstap 14 de helft van de waarde van CV5 bedraagt. 
Voorbeeld: indien CV5=#160 dan is CV6=#80 = de 
helft van de max.snelheid.  Indien je CV6=#50 zou 
instellen, zal de lok een grotere “regelbaarheid” ver-
tonen bij lage snelheden. 
Indien Bit 4 van CV29 aktief wordt gemaakt door de 
waarde #16 toe te kennen, wordt de kurve bepaald 
door de waarden die ingeschreven in de CV67 tot 
CV96 zijnde 28 stappen.  
Bit 5 van CV29 zorgt voor de korte of lange adres-
keuze.  Wordt een adres kleiner dan 128 ingele-
zen, dan wordt aan Bit 5 een waarde#0 toegekend.  
Wordt er een adres groter dan 127 ingelezen, wor-
den bit 17 en bit 18 aktief gemaakt.  Meer uitleg bij 
een andere gelegenheid.
Bit 6 en bit 7 staan steeds op 0 omdat hiervoor nog 
geen bestemming voorzien is.

Om nu te weten welke waarde je aan CV29 moet 
toekennen volstaat het de som te maken van de ak-
tieve bits.
 Voorbeeld 1: 

Rijrichting: normaal Bit 0=0 0 0 of 1

28 rijstappen Bit 1=1 2 0 of 2

Analoog niet aktief Bit 2=0 0 0 of 4

(Railcom niet aktief) Bit 3=0 0 0 of 8

3 punts kurve Bit 4=0 0 0 of 16

Lang lokadres Bit 5=1 32 0 of 32

Bit 6 en 7=0 0 0 of 
64/128

Waarde voor CV29 SOM 34
 



club agenda

tekst: Eric Van Hemelrijck & Marc Van Nieuwenhove

De club-agenda omvat alle activiteiten voor en door de leden.  Voortaan zijn de programma-avonden 
eveneens in deze rubriek opgenomen.  Raadpleeg steeds de website of het prikbord in de bar voor even-
tuele wijzigingen.

Datum Activiteit

04 en 07/04 Rijavond voor zover rijden mogelijk is
05/04 Vergadering van het dagelijkse bestuur
21/04 - Belgische seinen in model (1/87) door Staf De Meester, NMBS-medewer    

ker en specialist-modelbouwer.
- Dia-Special door Kristof De Veirman, Spoorwegjournaal-medewerker en 
fotograaf - Thema:  Heb je mijn machien al gezien?  Alles over de HLD 51

02 en 05/05 Rijavond voor zover rijden mogelijk is

19/05 De Pijl on the Move
De Pijl speelt op verplaatsing: Ofwel, ofwel is het kortbij, ofwel is het veraf 
(30 km) - Aan het ene mag je aankomen, van het andere moet je afblijven. -  
Beiden zijn verschrikkelijk indrukwekkend. - Ra ra

06 en 09/06 Rijavond voor zover rijden mogelijk is
23/06 Jaarlijkse Barbeque
04 en 07/07 Rijavond voor zover rijden mogelijk is
01 en 04/08 Rijavond voor zover rijden mogelijk is
26/08 Clubuitstap naar Frankrijk (onder voorbehoud)
05 en 08/09 Rijavond voor zover rijden mogelijk is
03 en 06/10 Rijavond voor zover rijden mogelijk is
(10)-11-12/11 26ste Expo De Trein in het Klein met een nocturne op 10 november
15/12 Kerstfeest
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algemene agenda

tekst: Marc Van Nieuwenhove 

Deze agenda is een selectie uit het ruime activiteitenaanbod voor de komende maanden. U vindt de volle-
dige lijst (incl. ruilbeurzen) en geactualiseerde informatie steeds op http://www.de-pijl.info/agenda.htm.

Datum Activiteit

26/03/06 Ruilbeurs voor miniatuurtreinen in het Cultureel Centrum van Hoeselt, van 
9u00 tot 13u00

01-02/04/06 Tentoonstelling en diverse activiteiten naar aanleiding van 50 Jaar AMSAC 
in het NMBS vormingsstation Gent-Zeehaven (Veenakkerstraat 1, Gent)

01/04/06 Elke zondag van april tot oktober: rit met historische tram doorheen Brussel
01/04/06 Specale trein in de regio Gent, vaarwel aan de reeks 91
15-16-17/04/06 +
22-23/04/06

Opening van het seizoen - PTVF Vorst
Meer info Petit Train à Vapeur in Vorst: www.ptvf.be

22-23/04/06 PTVF: Opendeurdagen en stoomweekend, van 10u tot 18u
09/04/06 +
21/05/06

Ruilbeurs voor treinen en auto’s in zaal Kadans, St. Jozefstraat 1, 5684 TS 
Best, Nederland van 09.00 tot 15.00 uur. Meer info op tel/fax +31 40-
2550041 of m.vanhoutum@chello.nl of www.hermano.nl/modelspoor 

23/04/06 BVS/SDP: Speciale rijdag Dendermonde-Puurs
29-30/04/06 + 
01/05/06

SCM: Stoomfestival met 5 locomotieven onder stoom

06/05/06 PFT-TSP: Speciale treinrit
07/05/06 ALAF: Ruilbeurs in de oude Ecole du Château te Sclessin, van 9u tot 13u
13/05/06 PFT-TSP: Opendeurdag en ruilbeurs in het museum van Saint-Ghislain
14/05/06 Ruilbeurs in zaal ‘Star’, De Brauwerestraat. Open van 09.00 tot 13.00 uur. 

Info: 09/220.32.61. of 09/227.68.41. of go-rail@pi.be
21/05/06 BVS/SDP: Rijdag stoomtrein Dendermonde-Puurs
28/05/06 Ruilbeurs georganiseerd door ATA in het Fort van Merksem, Fortsteen-

weg te Merksem. Open van 09.00 tot 13.00 uur. Info Fred Vervoort op 
03/644.96.44

28/05/06 Ruilbeurs voor miniatuurtreinen in het Cultureel Centrum van Hoeselt, van 
9u00 tot 13u00

04/06/06 BVS/SDP: Speciale rijdag Dendermonde-Puurs
04/06/06 TMHM: Opendeurdag met spoorbaan voor kinderen (station van Heer-Agi-

mont)
05/06/06 BVS/SDP: Speciale rijdag Dendermonde-Puurs
24/06/06 PFT-TSP: Speciale treinrit
24-25/06/06 TMS: 10de Tentoonstelling / ruilbeurs georganiseerd door Train Modèle Sud 

in de Hall Polyvale, Parc des Expositions in Aarlen van 10.00 tot 18.00 uur. 
Meer info op tel / fax 063/24.00.04. of trainmodelsud@yahoo.com

25/06/06 BVS/SDP: Rijdag stoomtrein Dendermonde-Puurs




