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Gesticht in 1974 door een groep enthousiasten die een paar jaar later met de bouw
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voor Spoor I en nieuwe initiatieven. Eind 2005 werd een nieuwe mijlpaal geplaatst in
de clubgeschiedenis en zijn we gestart met het digitaliseren van de clubbaan.
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het standpunt van het bestuur of van een individueel lid weer.
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het woord van de voorzitter
tekst: René Ceulemans - foto’s: René Ceulemans & Tim Haesevoets

boom klimmen om dan over een
muur het dak van M6 te kunnen
trekken in niet iets waar we zitten
op te wachten.

Daar komt de lente. Deze tekst
doet mij altijd denken aan het
liedje van Jan De Wilde maar
daar gaat het hier niet om. De
lente is ook de start van het buiten seizoen. We trekken er terug
op uit om her en der foto’s en
video te maken. We verzamelen
een heleboel informatie en gaan
die dan netjes wegbergen om
tijdens de donker winteravonden terug te bekijken. Ieder zijn
eigen verborgen plaatsjes die hij
angstvallig geheim houdt omdat niemand ook zulke foto’s zou
hebben. Wel weet je graag waar
anderen hun opnamen maakten
en wanneer het beste ogenblik
is om daar te gaan spotten. Als
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we allen een beetje geluk hebben kom je er mee boven water
tijdens een programma-avond en
dan kan iedereen mee genieten.
Tijdens die avonden zit iedereen
vol spanning te kijken naar wat
komen gaat en zijn we steeds blij
verrast van de resultaten. Maar
er ontbreekt nog iets! Waarom
niet een rubriek in deze Gazet
starten met info over de door U
gebruikte spotterplaatsen. Een
foto van de omgeving en een foto
van een trein op die plaats. Een
korte beschrijving van hoe je er
geraakt en waar je moet op letten
om geen domme dingen te doen.
We spreken hier over openbare
en toegankelijke plaatsen. In een

Het volgende is dan wel goed:
Plaats: Liersesteenweg richting
Duffel, net de spoorbrug onder
door. Daar is rechts een zandweg
die naar een boerderij leid. Na 150
meter op deze zandweg ben je
even hoog gekomen als de spoorbedding. Daar staat het bord
van verboden doorgang NMBS.
Met je rug naar het bord zie je
de treinen uit de bocht van Duffel komen. Deze plaats is vooral
in de voormiddag geschikt. De
zon staat dan achter je en heb je
goed belichte foto’s. Vanaf 14 uur
staat de zon in tegenlicht. Schuin
tegenover deze zandweg loopt er
een andere zandweg naar de Nete
toe. Hier kom je naast de spoorbrug uit. Een goed standpunt vind
je op de dijk zowel links als rechts
van de brug. Via deze brug kan je
naar de overkant. Dat wil zeggen
dat je ook van op de brug foto’s
kan maken.
Ik weet het, dit is voor velen geen
nieuws. Maar de plaatsen die jullie kennen en wij niet, dat is wel
nieuws. Laat daarom ook eens
iets weten en wie weet hoeveel
mooie opnamen zullen we nog
te zien krijgen tijdens een van de
volgenden programma-avonden.
René

spoorwegen anders bekeken
foto’s: diverse bronnen

5

nurnberg 2007
tekst: Peter Embrechts

Overzicht Belgische Nieuwigheden 2007
Hieronder vind je een globaal overzicht van alle Belgische nieuwigheden die voor dit jaar zijn aangekondigd.
Niet minder dan 24 nieuwe Belgische rijdende modellen staan er stapel. Waaronder 18 modellen HO locomotieven, 2 telkens in schaal N, I en 0. Heruitgaven zijn hierbij niet meegeteld. Traditioneel weten we dat
hiervan slechts een deel daadwerkelijk het levenslicht zien. Koploper in de laattijdig geleverde aankondigingen is LSM en Rocky Rail (Mehano). Hopelijk komt hierin enige verandering. Meer gedetailleerde informatie
staat op de website van de Pijl. Hier vind je niet alleen alle mogelijke varianten, het betrokken tijdperk, maar
ook de vermoedelijke richtprijs.
Brawa
Brekina
Fleischmann

ER-Decor
Heljan
Heris
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- set (drie) koelwagens Interfrigo waaronder één met Belgische opschriften en nummer
- Porche 911 van de Rijkswacht en Citroën 2pk “geit”. Versie Post en NMBS.
- tenderlok type 59.001, DC
- stoomloc type 64, DC
- containerwagen type Sgns B-Cargo MSC, groen
- koelwagen Caulier 2° versie
- koelwagen Wielemans 2° versie
- ketelwagon FINA
- ketelwagon SHELL (ex DRG tp II met remhuis)
- set (2) roodbruine zelflossers type Fals
- platte wagen type Res met rongen, groen
- set (2) groene zelflossers Fals B-Cargo met gele opdruk ism Van Biervliet
- station Ronse in karton
- dieselloc NOHAB als basis voor reeks 52-53-54 - Ongeschilderde versie - schaal O
- resto I10-rijtuigen
- bistro rijtuig in Memling kleuren.
- I10 rijtuigen in oranje schildering

nurnberg 2007
tekst: Peter Embrechts

Hobbytrade
Jocadis

Kato
Kibri
KMB

LSM

- I10 hedendaagse New Look
- I5 slaaprijtuig
- twee sets met I11 rijtuigen
- twee sets met Memlingrijtuigen
- gesloten goederenwagen type Gkklms - Initiatief van TSD
- M6 dubbeldeksrijtuigen 1ste en 2de klasse - Initiatief Train Technology
- treinstel tweetje AM
- tram NMVB motorwagen van het
standaardtype reeks 10078 - 10092
- Class 66 DLC uitvoering
- TGV POS
- schoolgebouw - Op basis van station Grand central Belge van Kibri
- set (3) 4-assige open goederenwagens type Fas met schrootbelading.
- set (3) 2-assige bruine open goederenwagens type E met kolenbelading.
- set (3) 2-assige bruine open goederenwagens type E met zandlading.
- set (3) 4-assige open containerwagens type Eaos beladen met containers.
- reeks 13
- reeks 18
- reeks 15 en type 150
- rijtuig Grill Express
- rijtuig ICR NS rijtuig en stuurstandrijtuig
- I11 BDx stuurstandrijtuig
- I11 meetwagen
- I10 livrei New Look
- I10 dancing SR3 grijs/wit, logo bardisco
- I2-rijtuigen
- set I2 Buffet Schlieren
- I5 rijtuigen (nieuwe varianten)
- I5-rijtuigen schaal N
- I4 rijtuigen in schaal N
- K4 rijtuigen (nieuwe reeks)
- glastransportwagen type Smms /
Uais schaal N
- set goederenwagens wagens type
Shmms
- set goederenwagens wagens type
Thams
- containerdraagwagen type Sgjs met
container
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nurnberg 2007
tekst: Peter Embrechts

- autotransportwagens type Laaers(s)
- M6- dubbeldeksrijtuigen
- Zwitsers/Nederlandse TEE RAm/DE-IV
Märklin
- type 123 (reeks 23) in 2-kleuren groen (37237)
- diesel reeks 55 - 5533 ATB+PZB en 5526 ATB ism Van Biervliet.
- NMBS reeks 18
- set (3) TEE Inox PBA rijtuigen 2 x A8uj, Barrijtuig A3rtuj (SNCF)
- Set (4) TEE Inox PBA rijtuigen 2 x A8tuj,
A5rtuj generator wagen A2Dxj
- TEE Inox PBA rijtuigen uitbreidingswagon
A8tuj
- set (2) schuif huifwagen type Rils
- bierwagen “Corsendonck” ism Van Biervliet.
- bierwagen “Palm” ism Van Biervliet.
- bierwagen “Brugse Zot” ism Van Biervliet.
- AFB lok bolle neus 5404 enkele koplampen
(museumlocomotief)
- set (3) ertswagens type Fals Cockerill Sambre
- RAe Gottardo
Mehano
- reeks 26
- reeks 41
- reeks 27 - 11 - 21 - 12
- containerdraagwagen type Sggmrss
Minerva
- reeks 55 (Schaal I)
- reeks 77/78 (Schaal I)
Minitrix
- graansilowagen type Uagpps met het op
schrift TMF CITA in grijze uitvoering.
MTE
- reeks 46
- tram NMVB/SNCB - PCC - FERIVAN
- tram NMVB/SNCB - Romorque - FERIVAN
- tram NMVB/SNCB - AR - FERIVAN
OsKar
- set (2) gesloten goederenwagen type Gbs
OVB-Models - K-rijtuigen Intersoc en K-rijtuigen groen
Piko
- stoomloc type 71
- BR 189 in B-Cargo kleuren
Rietze
- Mercedes-Benz Citaro (N)
- Mercedes-Benz Citaro GÜ en Mercedes-Benz Citaro (TEC Luik)
Roco
- reeks 5315
- reeks 6289
- ex Pruisisch rijtuig 3de kl, 1ste/2de kl
- platte goederenwagen type Rs bruin
- set (2) huifdekwagons B-Cargo
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nurnberg 2007
tekst: Peter Embrechts

Olaerts

Trix

Vitrains

- set (2) Fals-wagons
- containerwagon met opligger
- containerwagon type Sgns met container
- I6 1ste en 2de Klasse
- set (2) voor rollen plaatstaal type Shims met telescopisch dak
- Set met 2 wagens type Shims met huifdak en B-Cargo logo in groene schildering
- motorrijtuig reeks 44 en 45 (vernieuwd)
- stoomloc type 36
- stoomloc type 12
- reeks 55 in messing
- NMBS reeks 18 (1805) met ongelijke koplampen
- set (4) TEE Inox PBA rijtuigen 2 x A8tuj (centrale gang), restauratie wagen A5rtuj generator wagen A2Dxj (SNCF
- TEE Inox PBA rijtuigen uitbreidingswagon A8tuj
- set (3) TEE Inox PBA rijtuigen 2 x A8uj, Barrijtuig A3rtuj (SNCF).
- reeks 16
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voorbeeld en model
tekst & foto’s: Eric Van Hemelrijck

Treinsamenstellingen tussen 1993 en 2000 op de lijn 161 en 162 van Brussel naar Luxembourg en verder
naar Zwitserland
499 NACHTTREIN BRUSSEL ZUID - BASEL - BRIG - CHUR
- Oostende - Brussel Zuid – Brussel Noord -Brussel Lux - Namur - Arlon - LUXEMBOURG - Thionville
Metz - Strasbourg - Colmar - Mulhouse - Saint-Louis - Basel SBB
- Basel SBB - Liestal - Sissach - Olten - Langenthal - Herzogenbuchsee - BERN - Thun - Spiez - Frutigen Kandersteg -Goppenstein - BRIG
- Basel SBB - Rheinfelden - Frick - Brugg AG-Baden - ZÜRICH - Thalwil - Wädenswil - Pfäffikon SZ Ziegelbrücke - Sargans - Bad Ragaz - Landquart - CHUR
Ritdagen: vóór 2003 dagelijks (afgeschaft sinds december 2003)
Samenstelling 499: zomer 2000
NMBS 20
Bcm (UIC X)

Oostende - Brussel - Luxembourg
(SBB) Oostende - Brussel - Brig

WLABm33
WLABm33
Bcm (UIC X)

(SBB) Oostende - Brussel - Brig
(SBB) Oostende - Brussel - Chur
(SBB) Oostende - Brussel - Chur

Bm61 (I 4)
Btm61 (I 10)
Dms
SNCF 15000

(NMBS) Oostende - Brussel - Basel SBB
(NMBS) Oostende - Brussel - Basel SBB
(NMBS) (Oostende - Brussel - Basel SBB)
Luxembourg - Basel SNCF

Roco
LSM/Jouef
Jouef
Roco
Roco
LSM/Jouef
Jouef
LS Models
LS Models
LS Models
Roco

Samenstelling bij vertrek uit Oostende of Brussel: traject Oostende - Luxembourg

kopmaken in Luxembourg
Samenstelling bij vertrek uit Luxembourg: traject Luxembourg- Basel SNCF
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43670
537100
574400
45074
45074/45073
537100
574400
42052
12017/12001
43510

voorbeeld en model
tekst & foto’s: Eric Van Hemelrijck

499 NACHTTREIN BRUSSEL ZUID - BASEL - BRIG - CHUR
- Brussel Zuid – Brussel Noord -Brussel Lux - Namur - Arlon - LUXEMBOURG - Thionville - Metz Strasbourg - Colmar - Mulhouse - Saint-Louis - Basel SBB
- Basel SBB - Liestal - Sissach - Olten - Langenthal - Herzogenbuchsee - BERN - Thun - Spiez Frutigen - Kandersteg -Goppenstein - BRIG
- Basel SBB - Rheinfelden - Frick - Brugg AG-Baden - ZÜRICH - Thalwil - Wädenswil - Pfäffikon SZ Ziegelbrücke - Sargans - Bad Ragaz - Landquart - CHUR
Ritdagen: tot december 2003 dagelijks (afgeschaft sinds december 2003)
Samenstelling 499: zomer 2000
BLS Re 4/4 II

Bern- Brig

Bcm (UIC X)

(SBB) Oostende-Brussel - Brig

WLABm33
A EW IV

(SBB)Oostende-Brussel - Brig
(BLS) Basel SBB-Bern-Brig

B EW IV
B EW IV
B EW IV
B EW II

(BLS) Basel SBB-Bern-Brig
(BLS) Basel SBB-Bern-Brig
(BLS) Basel SBB-Bern-Brig
(SBB) Basel SBB-Bern

A EW II
B EW II

(SBB) Basel SBB-Bern
(SBB) Basel SBB-Bern

SBB Re 4/4 II

Basel SBB- Bern

Lima
Hag
LSM/Jouef
Jouef
Roco
Roco
Roco
Roco
Roco
Roco
Roco
Roco
Roco
Roco
Roco
Roco
Hag
Märklin/Trix
Fleischmann

208336/208333
181/183/241/
537100
574400
45074
45319
45320
45321
45321
45321
44323
44324
44341
44323
44324
63840/63845
3434/3734
4340

Samenstelling bij vertrek in Basel SBB: traject Basel SBB – Bern

kop maken in Bern
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voorbeeld en model
tekst & foto’s: Eric Van Hemelrijck

Samenstelling na het kopmaken in Bern: traject Bern - Brig

499 NACHTTREIN BRUSSEL ZUID - BASEL - BRIG - CHUR
- Oostende - Brussel Zuid – Brussel Noord -Brussel Lux - Namur - Arlon - LUXEMBOURG - Thionville
Metz - Strasbourg - Colmar - Mulhouse - Saint-Louis - Basel SBB
- Basel SBB - Liestal - Sissach - Olten - Langenthal - Herzogenbuchsee - BERN - Thun - Spiez - Frutigen Kandersteg -Goppenstein - BRIG
- Basel SBB - Rheinfelden - Frick - Brugg AG-Baden - ZÜRICH - Thalwil - Wädenswil - Pfäffikon SZ Ziegelbrücke - Sargans - Bad Ragaz - Landquart - CHUR
Ritdagen: tot december 2003 dagelijks (afgeschaft sinds december 2003)
Samenstelling: de rijtuigen uit België worden meegenomen door de 469 Paris - Basel - Chur

WLAB U
Bc
B Vu
WLABm33
Bcm (UIC X)

(SNCF) Paris - Chur
(SNCF) Paris - Chur
(SNCF) Paris - Chur
(SBB)Oostende- Brussel - Chur
(SBB)Oostende- Brussel - Chur

B EW II

(SBB) Basel SBB-Zürich-Chur

Roco
Hag
Märklin/Trix
Fleischmann
Roco
Roco
Roco
Roco
LSM/Jouef
Jouef
Roco

B EW II

(SBB) Basel SBB-Zürich-Chur

Roco

B EW II

(SBB) Basel SBB-Zürich-Chur

Roco

A EW IV
SBB Re4/4 II

(SBB) Basel SBB-Zürich-Chur
Basel SBB- Zurich

Roco
Roco
Hag
Märklin/Trix
Fleischmann

SBB Re4/4 II
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Zurich- Chur

63840/63845
3434/3734
4340
44840
45202/45203
45111
45074/45073
537100
574400
44323
44324
44323
44324
44323
44324
44883
63840/63845
3434/3734
4340

voorbeeld en model
tekst & foto’s: Eric Van Hemelrijck

Samenstelling van de 469 bij vertrek uit Basel SBB: traject Basel SBB - Zürich

kopmaken in Zürich..
Samenstelling van de 469 bij vertrek uit Zürich: traject Zürich-Chur
Zoals hieboven maar omgekeerde samenstelling +

Tot slot van de omvangrijke (weder)samenstelling van deze trein wil ik graag vermelden dat vele andere
varianten mogelijk zijn, zoals dat bij de Zwitsers gebruikelijk is. In Zürich wordt meestal een pakwagen toegevoegd die samen met de lok bij het kopmaken wordt voorgereden. Bij de terugrit naar Basel worden de
beide Belgische rijtuigen met de “Monteverdi” meegegeven, maar dat is een ander verhaal.
Veel plezier ermee en laat eens iets weten of de treinrit gelukt is.
Tot een volgende samenstelling. Wat denk je van de Vauban of de Freccia del Sole ?
Informatie uit het “Zugbildungsplan SBB-Fahrplan 1993 en 2000” en NMBS “Beurtregeling der stellen” Zomer 1993 en 2000
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barmannen van dienst
tekst: Louis Willems

30/03
6/04
13/04
20/04
27/04
04/05
11/05
18/05
25/05
1/06
8/06
15/06
22/06
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Janssen Wim
Thierie Johan
Van Eylen Marc
Van Loon Leo
Van Nieuwenhove Marc
Willems Louis
Wouters Pierre
Janssens Wim
Thierie Johan
Van Eylen Marc
Van Loon Leo
Van Nieuwenhove Marc
Willems Louis

29/06
6/07
13/07
20/07
27/07

Wouters Pierre
Janssen Wim
Thierie Johan
Van Eylen Marc
Van Loon Leo

Wanneer de aangeduide barman op
de voorziene datum belet is, wordt
door hemzelf een wisseling van
dienst met een andere barman geregeld of verwittigd hij de barverantwoordelijke.

..
over de Marklinbaan
tekst & foto’s: Rudy Van Doren

Geslaagde nostalgieavond op de Marklinbaan.
“Schoon stukken”. Ik dacht eerst dat er laswerken
aan de rails bezig waren. ‘t Schijnt dat dat de functies waren van toen.

Den ene al iets stroever dan de andere, maar ze bollen nog. Ik heb het wel over de locs, hé! Het mag
gezegd worden, die locs hebben charme .

De tijd van te “rijden” zou door zijn, er moet terug
gewerkt worden! Gert is alvast terug aan het kiezelen geslagen. Het brugje wordt afgewerkt. Maar
ondanks de werken bolt er af en toe toch nog een

Iedereen aan het werk. Maar er had iemand gemerkt
dat er ook eens moet gedronken worden, en hij komt
het nog brengen ook! Als dat geen “copains” zijn!

Nee, nee, Roger heeft niet overgegeven. Dat is de
scenery die pas aangelegd is en nog een beetje nat
is! Al ziet het er anders uit, maar wij weten wel beter.

Krokodillen op de baan, schoon hé! Moet de baan nu
echt terug uit mekaar? Gaan dan wel goed de Expodatum in het hoofd houden, hé mannen. Zodat het
weer geen 5 voor 12 wordt!

15

humor

Op een goede dag liep Gaston over de markt in Turnhout, toen hij plotseling z’n maat Ron zag rijden in een
zo goed als nieuwe jeep. Hij herkende de jeep, die was van Lieve. Ron stopte bij Gaston met een grote grijns
op z’n gezicht.
“Allee, Ron, hoe komt gij aan die jeep?”
“Die heeft Lieve aan mij gegeven”, antwoordde Ron.
“Aan u gegeven? Ik weet dat ze u graag ziet, maar een nieuwe jeep, da’s toch wel straf!!”
“Awel Gaston, laat me u vertellen hoe dat komt: we reden samen in de jeep ergens op een zandweg in nergenshuizen. Plotsklaps zet Lieve de jeep in 4-wiel-aandrijving en sjeest de bossen in.
Ze parkeerde de jeep, stapte uit, deed al haar kleren uit en zei: “Ron, neemt wat ge wilt!”
Dus nam ik de jeep ....
“Ron, verdorie, ge zijt ‘ne slimme vent! Die kleren hadden u toch nooit gepast ....!!!”
The story of a man’s life....
Toen ik 10 was, hoopte ik dat ik
op een dag gewoon een vriendinnetje zou hebben..
Toen ik 15 was, had ik die ook,
maar er was geen passie in de
relatie, en dus besloot ik haar te
dumpen, en op zoek te gaan naar
een passioneel meisje met lust
voor het leven...
Toen ik 20 was, had ik een uitermate passionele vriendin, maar
ze was te emotioneel. Alles was
een noodgeval, ze speelde constant de dramakoningin, huilde
de ganse tijd en dreigde met zelfmoord. Ik ging dus op zoek naar
een meisje dat minder labiel was.
Toen ik 25 was, vond ik een heel
stabiele vrouw, maar ze was
ronduit saai. Ze was helemaal
voorspelbaar en kon nooit enthousiast zijn om iets. Het leven
werd ronduit vervelend, en dus
ging ik op zoek naar een vrouw
met meer enthousiasme.
Toen ik 30 was, vond ik een opwindende vrouw, maar ik kon haar
gewoon niet volgen. Ze haastte
zich van het ene in het andere,

16

nooit wilde ze zich even settelen.
Ze deed de meest bizarre dingen
en flirtte met iedereen die ze tegenkwam. Ze maakte me even
vaak ongelukkig als gelukkig. In
het begin beleefde ik een geweldige tijd, maar uiteindelijk was ze
te energetisch en zonder richting.
En dus besloot ik een vrouw te
zoeken met ambitie...
Toen ik 35 was, vond ik een intelligente, ambitieuze vrouw die met
haar voeten stevig op de grond
stond, en uiteindelijk zijn we getrouwd. Ze was echter zo ambitieus dat ze van mij scheidde en
alles afpakte wat ik had...
Ik ben nu iets over de 40 en ik ben
gewoon op zoek naar een vrouw
met dikke borsten…
Er komt een Tsjech bij de oogarts.
Die wijst hem op een kaart op de
muur de regel.
‘C Z W X N Q S T A C Z’
“Kunt U dit lezen?”: vraagt de
oogarts.
“Lezen?” vraagt de Tsjech, “ik ken
die vent zelfs....”

Gerechtigheid
Een tachtigjarige vrouw werd gearresteerd voor winkeldiefstal.
Toen ze voor de rechter stond,
vroeg deze haar: “Wat heeft u gestolen?”
De vrouw antwoordde: “Een blik
perziken.”
Toen de rechter haar vroeg waarom ze dat had gestolen, zei ze dat
ze honger had.
Toen vroeg de rechter hoeveel
perziken er in het blik zaten zei de
vrouw : “6”.
Dan geef ik u 6 dagen gevangenisstraf, zei de rechter.
Plotseling stond de man van de
vrouw op en verzocht te mogen
spreken.
De rechter stemde toe en de man
zei: “Ze heeft ook een blik doperwten gestolen”.

te koop - gezocht

Te koop
Dieselloc. reeks 62/63 – Nr.
6246 - Roco 43544. Zonder
decoderstekker. Geel + kleine
groene banden. Originele verpakking. Lichte lijmsporen aan
de handgrepen. € 66.
Dieselloc. reeks 62/63 – Nr.
6215 - Roco 43548. Zonder
decoderstekker. Blauw + kleine
gele banden (elektrische treinverwarming). Originele verpakking. Nauwelijks gereden.
€ 77.

Te koop
Canon zoomlens 80-200mm
EF - 1:4,5-5,6 - Ø 52mm 75 euro
cmp@telenet.be of
0474 976 651

Te koop
Volledige jaargangen van de
Duitse tijdschriften:
Eisenbahn Kurier: 2003, 2004,
2005, 2006
Eisenbahn Journal: 2003,
2004, 2005, 2006
Eisenbahn Magazin: 2003,
2004, 2005, 2006
MIBA: 2003, 2004, 2005,
2006
LOKI: 2003, 2004, 2005,
2006
voor 18 euro per jaargang
info: e.vanhemelrijck@skynet.
be

Dieselloc. reeks 62/63 – Nr.
6218. Vroegere Roco-model
met nieuwe kap van de 6218.
Geel + kleine groene banden.
Originele verpakking. Nauwelijks gereden. € 77.
Dieselloc 76 (ex. NS reeks
2200/2300) - Nr. 7617 - Roco
43799. Met NEM 652-stekker.
Groen + geel (enige nr. in deze
kleurstelling). Originele verpakking. Nauwelijks gereden.
€ 125.
Dieselloc reeks 60 Nr. 6079 Klein Modellbahn. Zonder decoderstekker. Groen + kleine
gele banden. Originele verpakking. Chassis in zeer goede
staat. Nauwelijks gereden. €
77.
Jouef (658800) NMBS goederenwagen type Rils met huif.
In perfecte staat in originele
doos. € 15.
Info 015/340725 (Peter Embrechts).

Te koop
1) Roco 69966, NMBS reeks
52, Vlottende cabine, nummer
5217, wisselstroom digitaal.
Nieuwe staat, enkel testgereden. Vraagprijs 149 €.
2) Roco 69963, NMBS reeks
53, bolle neus, nummer 5307,
wisselstroom digitaal met LokSound. Staat nieuw, enkel testgereden, Vraagprijs 169 €.
3) Roco NMBS reeks 53, bolle
neus, nummer 5307, wisselstroom digitaal. Staat nieuw,
enkel testgereden, Vraagprijs
110 €
Gezocht
Wil je zaken verkopen of zoek
4) Mehano 2222:
type
al lang je dat ene kleinood?
200.058 AC digitaal: 159€
Geef ons een seintje met je
wensen en wie weet...
5) Marklin 3459: reeks 8002:
cmp@telenet.be of
AC Digitaal Delta: 83€
0474 976 651
Gert Mussels

Te koop
Body Canon 10D - 3 jaar oud
- originele verpakking met alle
toebehoren - perfecte staat.
800 ipv 1599 euro
cmp@telenet.be of
0474 976 651

Te koop
Flits Metz MB 44 AF-4 voor
Canon - 2 jaar oud
175 euro
cmp@telenet.be of
0474 976 651
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achterbosch
tekst & foto’s: René Ceulemans

om iets te brengen dat we niet overal zien. Na wat
schets en puzzelwerk ben ik tot een sporenplan gekomen dat voldoende spelmogelijkheden bood en
dit op een zeer beperkte oppervlakte. Een boerentram brengt grondstoffen aan voor de huisbrouwerij “De Gouden Karel” in het dorp “Achterbosch” en

Het idee om een kleine modelbaan te bouwen bestond al heel lang. Het zou een lokaalbaan worden
met een landelijk karakter. Ik wou zoveel mogelijk
kunnen rangeren, maar met een beperkt aantal wissels. Het baantje moest compact zijn om in een personenauto vervoerd te worden. De bedoeling was
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achterbosch
tekst & foto’s: René Ceulemans

ruimte. De bestrating is gelegd
in modelklei, deze verhard zonder
bakken. De kasseien zijn stuk voor
stuk met een schroevendraaiertje
in de klei gedrukt. Zo bekom ik een
iets onregelmatig patroon en dat
is wat ik wou hebben. Nu nog met
waterverf inkleuren en de straat is
klaar. Voor het gras en beplanting
koos ik producten van Woodland
Scenics. Voor de achtergrond heb
ik ook foto’s gebruikt. Dit geeft een
zeer goede diepte zelfs op een plat
vlak.
voert het eindproduct ook weer af. Er wordt met gemengde treinen gereden. De reizigers hebben ruim
de tijd om in en uit te stappen terwijl de loc de goederenwagens wisselt aan de brouwerij.
Ik heb voor schaal nul gekozen omdat me veel zelfbouw te wachten stond. De modules zijn gebouwd
in lichtgewicht multiplex (populier). Sporen en wissels zij van het merk Peco (0e). Voor de huizen koos
ik het principe van fotobouw. Ik ben huizen gaan
fotograferen en heb die digitale foto’s dan in een
tekenprogramma geladen om ze zo op het juiste
formaat te brengen. De afdruk wordt dan op karton
gekleefd, de deuren en ramen worden uitgesneden
en aan de achterzijde van het karton weer in gekleefd. Nu nog voorzien van korte zijwanden om
zo voldoende diepte te bekomen op een beperkte

Het rollend materiaal vormde weer
een probleem. Er is namelijk niets
te koop in schaal nul wat op een Belgische tram lijkt.
De goederenwagens zijn herschilderde Fleischmann
Magic Train, de rijtuigen zijn verbouwde wagons
van het zelfde merk. Hier heb ik mij beperkt tot het
aanpassen van de ramen omdat het oorspronkelijk
model slechts vier ramen telt aan elke kant en een
Belgisch tramrijtuig er zes heeft aan elke kant. Het
was duidelijk dat ik daar iets moest aan doen. Het
rijtuig is in de juiste kleur geschilderd. Voor de lijntjes maakte ik gebruik van decals die speciaal voor
deze rijtuigen gemaakt zijn. De locomotief is volledig
gebouwd in styreenplaat. Deze loc is gebouwd op
een drieassig Roco onderstel. Dit om een betrouwbare aandrijving te hebben.
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achterbosch
tekst & foto’s: René Ceulemans

Het geheel is een aan vijf kanten gesloten kijkdoos
met eigen verlichting. De baan staat op een hoogte
van 1,30 meter boven de grond wat voor volwassenen een goede kijkhoogte is. Spijtig voor de kinderen, die moeten dan maar even op de arm van papa
genomen worden.
De baan kan zowel analoog als digitaal gestuurd
worden. De wissels worden manueel bediend door
een trekker in de voorwand. De trekker is verbonden
met een schakelaar die het hardstuk van de wissel
voedt.
Het geheel is in een wagengroen kleurtje gestoken
en een zwarte rok verbergt de poten, zo is de baan is
klaar voor het publiek.
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De eerste maal dat ik de baan aan het publiek toonde was tijdens Guildex 2006. Daarna volgde de
opendeur bij vzw De Pijl en vervolgens Exp-0-forum
2006. Meer info bij René Ceulemans poellem@telnet.be

interne keuken
tekst: diverse bronnen

Happy birthday

Nieuwe leden

In het eerste kwartaal mogen volgende leden een
kaarsje meer uitblazen op hun verjaardagstaart:

In het volgende nummer stellen we hier in het
kort onze nieuwe leden voor.

10/04/1959
17/04/1949
5/05/1945
10/05/1964
11/05/1960
21/05/1965
23/05/1968
3/06/1964
8/06/1960
19/06/1950

Davy Verboom
Paul Dekeyster
Marc Evrard
Marc Huybens
Hans Naets

Roland Paternoster
Marc Symons
Tony Vermeulen
Roger Goovaerts
Luc Peeters
Leo Van Loon
Gert Mussels
Wouter De Weerdt
Luc Haesevoets
Luc De Neuter

Het bestuur en de redactie wensen deze leden
dan ook van harte te feliciteren met hun verjaardag.
Deze lijst is nog niet volledig. Van enkele leden
zijn we nog niet in het bezit van alle persoonlijke
gegevens.

Hebben de club verlaten
Vincent Deprez

Overlijdensbericht
Geronimo Terrones
Via betrouwbare bron bereikte ons het droevige
overlijdensbericht van “Jerommeke”. De datum
en de oorzaak van het overlijden zijn ons onbekend.
Het bestuur en de redactie wensen dan ook hun
oprechte medeleven te betuigen aan de getroffen
familie.

Geboorten
Geen

Huwelijken
Geen
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ten huize van ...
tekst: Marc Van Nieuwenhove

In deze rubriek gaat de redactie op stap naar de
leden thuis. In dit nummer leg ik Pierre Wouters
op de vragenrooster.

samen met een vriend uit onze buurt, naar Aken om
“mijn gerief” te kopen.

Wanneer ben je met de treinhobby gestart? Hoe
is het allemaal begonnen?
Voor zover ik het mij kan herinneren, maakte ik ongeveer 60 jaar geleden voor het eerst kennis met een
speelgoedtrein en dit dankzij mijn “nonkel Gust” die
toen arbeider was in het “Arsenaal” in Mechelen.

Hoelang ben je al lid van de club?
Begin van de eighties bezocht ik enkele keren de expo’s van een vereniging in het Mechelse.
Wat ik daar zag trok mij wel aan maar wij hadden
bouwplannen en bijgevolg geen tijd om met treintjes
te spelen. Onbewust heeft het mij misschien wel op
ideeën gebracht want ik voorzag een “treintjeskelder” in de plannen van ons huis.
Ik denk dat ik uiteindelijk in de club gekomen ben
begin 1984, na het zoveelste bezoek aan de expo
van 1983.

Wat was je eerste model?
Mijn eerste trein was van het merk “JEP”, de spoorbreedte kan ik mij niet meer herinneren.
Op mijn twaalfde stapte ik over naar “serieuzere”
modellen: ik begon met Märklin. Mijn eerste locomotief was een E44 van de DB. In die tijd al ging ik,
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ten huize van ...

Wat zou je voor de club willen wensen?
Dat hij nog lang kan blijven bestaan (daarvoor hebben we natuurlijk jonge leden nodig) en dat er een
open uitwisseling van ideeën omtrent alle aspecten
van onze hobby moge zijn.

Wat zijn je toekomstplannen in de modelbouwhobby?
20 jaar al ben ik bezig aan de bouw van een baan in
mijn kelder, maar, zoals bij de meesten onder ons,
vordert dat tegen een zeer traag tempo. Bij de aanvang had ik gekozen voor een baan naar Zwitsers
voorbeeld, maar door mijn vakanties in Oostenrijk is
dit nu geëvolueerd naar een Zwitsers-Oostenrijkse
baan.
Alles was gepland voor een gewone, analoge sturing, doch sinds 4 jaar ben ik resoluut overgestapt
naar een digitale sturing (Digital Plus van Lenz).

Wat stoort je aan de hobby?
Dat je nooit zeker kan zijn dat een, door de fabrikant,
aangekondigd model (locomotief of wagen) uiteindelijk ook op de markt zal komen.. Dat er zo weinig modelbouwwinkels zijn die bovendien meestal
slechts op bestelling werken. Dat je die bestellingen
nooit of bijna nooit ziet. Dat de invoerders blijkbaar
niet geïnteresseerd zijn in het leveren van wisselstukken, zodat we praktisch altijd op het buitenland
aangewezen zijn.

Wat is je meest geliefde model?
Natuurlijk de “krokodil” van de SBB !!! En dan liefst
nog in het groen.
Heb je nog andere hobby’s?
Mijn enige andere hobby is met vakantie gaan naar
Oostenrijk en treintjes kijken, fotograferen en laten
filmen door Jeanine.
En ja, sedert ik de computer ontdekte, vreet die ook
heel wat uren van mijn vrije tijd ...
Bedankt voor het interview Pierre en nog veel succes en geluk in je hobby en persoonlijk leven.
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nieuws grootbedrij f
tekst: Peter Embrechts

06/03/2007
Ongenoegen over Station Brecht
Zoals het er nu naar uitziet, zal het nieuwe station Brecht niet meer dan een halteplaats zijn. Dit station
verwacht dit jaar nog meer dan 1 000 nieuwe reizigers, en dit kan de komende jaren alleen maar toenemen.
Niet tegenstaande deze vooruitzichten blijkt Brecht geen stationsgebouw, geen wachtlokaal, geen toiletten,
geen loketten ... te krijgen. Alleen enkele zitplaatsen en schuilhokjes.
05/03/2007
Sneller naar Luxemburg
20 minuten sneller naar Luxemburg. dat is het resultaat van werkzaamheden aan het spoor en de verhoging
van de snelheid naar 160 km/u. Kostprijs 460 miljoen euro. Einde van de werken zijn voorzien tegen 2014.
05/03/2007
Wet discrimineert DLC
DLC mag geen eigen machinisten meer opleiden. Dit alleenrecht komt toe aan de NMBS die hiervoor onder
bepaalde voorwaarden een eigen opleidingsinstelling mag gebruiken. De opleiding moet sinds eind vorig
jaar bij wet door een erkend vormingsinstituut gebeuren. De voorwaarden voor het oprichten van een vormingsinstituut zijn echter nog niet vastgelegd. Ook niet voor de NMBS. Maar zij hebben wel een streepje
voor op de anderen.
05/03/2007
Nieuwe reisplanner
De NMBS heeft voor haar reizigers sinds kort een nieuwe reisplanner in gebruik op het internet ter vervanging van de oude. Voortaan kun je van deur tot deur je reis plannen met alle soorten vervoer inclusief de
trein. Alleen maakt de planner af en toe eigenaardige bochten en duurt de reistijd net iets langer dan gehoopt. Kinderziekten door onvoldoende de nieuwe toepassing vooraf te testen.
28/02/2007
Moderniseringen AM80, AM75 en M5
De breaks en de viertjes zullen de komende jaren gemoderniseerd worden in Mechelen. Het interieur van
de M6-rijtuigen dient als referentie. Ook de M5-rijtuigen worden eindelijk onder handen genomen. Tussen
2008-2010 zal Cuesmes de wagens aanpassen.
28/02/2007
Modernisering tweetjes AM
Mechelen zal 40 tweetjes aanpassen voor het voorstadverkeer naar Brussel in het kader van City Rail. De
tweetjes zullen als stoptreinen ingezet worden.
28/02/2007
Trafic Control in Brussel
Trafic Control is het gecentraliseerde crisiscentrum van de NMBS waar alle treinen in het oog worden gehouden. Zodra ergens een probleem ontstaat worden onmiddellijk alle maatregelen genomen om de hinder
voor het reizigersverkeer (en goederenverkeer) zo beperkt mogelijk te houden. Vroeger werd dit werk uitgevoerd door vier gewestelijke afdelingen.
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nieuws modelbouw
tekst: Peter Embrechts

12/03/07
Roco - BR50
Roco brengt deze maand haar BR50 van de DR uit in
gelijkstroomuitvoering in tijdperk IV met windleiplaten. Van dit model zou je mits het nodige breek en
plakwerk een Belgische variant kunnen maken van
het type 25. (ref: 63254 - € 229)
11/03/07
LSM - CFL serie 3000
De Luxemburgse versie van onze reeks 13 is tot nog
toe alleen in Luxemburg verkrijgbaar bij enkele handelaars. Daarin komt binnenkort verandering. Via
deze Luxemburgse winkels kunnen de Belgische handelaars eveneens aan enkele exemplaren geraken en
ze vervolgens aanbieden aan hun klanten. Vaak gaat
het om nummers die niet verkocht zijn in Luxemburg
en daarom de ruime markt wordt opgegooid.
08/03/07
Fleischmann - extra Fals
Speciaal voor Van Biervliet laat Fleischmann een bijkomende serie produceren van de stortwagens type
Fals N7 met opschriften in gele vlakken. De wagens
zijn in het groen van B-Cargo in de huidige periode
V. Op de gele vlakken staat in mooi Nederlands (!!!)
“gevaar voor het sluiten van deuren u verwijderen”
en de herstelplaats. De wagens worden uitsluitend
per twee stuks verkocht en hebben elk een verschillende inschrijvingsnummer. In het totaal worden
300 stuks gemaakt (ref: 665524 - € 84.90). Info:
www.vanbiervliet.com
08/03/07
Klein Modellbahn - Type Fas
Van Biervliet komt dit jaar met een serie van vier
verschillend genummerde wagentjes type Fas met
schrootlading (65 stuks, ref: 40.003 - € 89) en en
wagen type Eaos zonder deuren met een container
(65 stuks, ref: 40.005 - € 89). De wagens worden
door Klein Modellbahn geleverd. Info: www.vanbiervliet.com

08/03/07
Klein Modellbahn - Type E met kolen en zand
Klein Modellbahn gaat voor Van Biervliet ook dit jaar
open goederenwagentjes type E in een beperkte oplage produceren. Het gaat om dezelfde wagens als
vorig jaar maar nu met een lading kolen (35 stuks,
ref: 40.004 - € 59,00). Daarnaast komt er een wagentjes type E in groene uitvoering met een lading
zand (65 stuks, ref: 40.006 - € 59,00). De wagens
worden met drie tegelijk aangeboden met een afzonderlijk nummer. Info: www.vanbiervliet.com
08/02/2007
LSM - Ertswagens SNCF (HO)
De Franse ertswagen van LSM is beschikbaar. het
gaat om een set met twee wagens DMH WAG LORFONTE tijdperk IV/V. . Waarschijnlijk waren deze
wagen ook ons Belgisch net te zien maar zekerheid
hebben we hier niet over. Van dezelde wagen is eveneens een versie DM in rood/bruin UNIMETAL zelfde
beschikbaar. Later komen er nog nieuwe kleur- en
naamvarianten zoals: Simotra, Sideco, Sogewag, Arbed, Arbel, SCRC. Telkens per twee. (ref: 30041/44€ 66). Info: www.lsmodels.com
07/03/2007
Roco - startset met één NMBS-wagentje
Roco brengt een nieuwe startset met één Belgische
wagentje en twee andere. Het gaat hier om een basisset zonder loc en met enkele goederenwagens
waarvan één met Belgisch inschrijvingsnummer.
De andere twee zijn waarschijnlijk van NS en SNCF.
De set bevat verder de nieuwe Multimaus en nieuwe sporen voor een ovaaltje + één wissel. De prijs
is aantrekkelijk gehouden. Wie opzoek is naar een
nieuwe digitale regelaar met heel veel mogelijkheden samen met een trafo en een booster en bovenop
enkele goederenwagens en wat sporen doet hieraan
een goede zaak. Interessant aanbod voor digitale instappers en unieke gelegenheid voor de gevorderden
zonder digitale uitrusting. (ref: 41262 - €154,95).
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inf-O
tekst & tekening: Jan Coeckelbergh

Hier de laatste berichten van de 0 sectie:
1. Spoor 0 initiatief binnen de club. Er werd een
budget goedgekeurd voor het werkjaar 2007 voor
het bouwen van twee modules die kunnen gebruikt worden in combinatie met de dioramabaan
van het 0-Forum. Deze modules zouden door leden van de club gebouwd kunnen worden over een
periode van 2 jaar, dit om klaar te zijn ten laatste
tegen de volgende Exp-0-Forum van 2008. De
hoofdbedoeling van het opzet is om een mogelijkheid te bieden om externe banen aan te sluiten op
de dioramabaan. René is reeds begonnen met het
maken van een ontwerp van de modulebakken.
Deze activiteit is natuurlijk toegankelijk voor alle
leden van de club.

2. Trambaan. Onze voorzitter is fameus gebeten
door de meterspoor bacterie, waarschijnlijk heeft
dat iets te maken met het succes van de “Achterbosch” baan bij onze expeditie naar Engeland. Als
gevolg hiervan heeft hij het snode plan opgevat om
nu een smalspoor baan in 0 te bouwen, en dit keer
wel met echt meterspoor ofte 22 mm in spoor 0.
Er zijn plannen in de maak voor een dieseltram van
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de NMVB in messingbouwwijze, voor een modulaire baan enz. Tijdens gesprekken in de club blijkt
dat er wel meerdere mensen interesse hebben in
dit initiatief. Meer info bij René.
3. Verslag van de vergadering van 10/02/07
Vandaag was er veel volk op onze maandelijkse
bijeenkomst. Buiten de harde kern van 5 mensen
kregen we bezoek van Peter Embrechts, Rudy Andries en Ludo Huybrechts.
Peter bracht zijn model (under construction) van
het GCI rijtuig mee. Nu dat er “binnenkort” een
NMBS type 17 of 18 beschikbaar zal zijn moet Peter natuurlijk zorgen voor een complete stam rijtuigen… Rudy is actief bezig met Spoor 1 (foei foei)

maar heeft toch ook sympathie voor Spoor 0 en
hij zou zelfs een Borreij E wagen in mekaar willen
puzzelen.
Ludo bracht ons een bezoekje en toonde twee
ombouwen van de bekende Fad wagen: een exemplaar met klapdeksels (Tad-xxx) en een exemplaar
met een scharnierend dak (Tad-xxx). De afwerking

inf-O
tekst & tekening: Jan Coeckelbergh

inclusief beschrifting zijn van “industrieel” niveau.
In het begin van de vergadering hebben we verder
“gebrainstormd” over de modules die gebouwd
zullen worden voor de 0-Forum dioramabaan.
René bracht een tekening mee van de voorziene
wissels, en zoals altijd vallen de werkelijke afmetingen (zowat 1 m lang) tegen ten opzichte van
onze eerste handschetsen (waarbij men steeds de
neiging heeft om de wissels e.d. veel te klein en te
scherp te tekenen, zie schetsje onder paragraaf 1).
De wissels zullen “ready to run” besteld worden
bij Marcway. Om transportschade te vermijden
zullen wij deze wissels in Telford ophalen tijdens
Guildex.
Onze respectievelijke KöI en E wagens werden
verder afgewerkt aan een razend traag tempo, dit
alles onder het nuttigen van enkele stukken cake
(dank U Peter).
4. Verslag van de vergadering van 10/03/07
Vandaag waren enkel de diehards aanwezig om te
werken aan de Kö’s en de E’s.
Roland bracht een etsplaat mee voor de bouw van
een chassis voor een Baureihe 55 stoomlocomotief (Belgisch type?). Dat zullen we binnenkort
eens onder handen nemen zie…
Eric Borreij bracht een print-out op ware grootte
mee van het sporenplan voor de diorama-baan
modules die we binnenkort gaan bouwen. Op het
gebied van planning moeten deze modules klaar
zijn in hun basisvorm tegen de Euromodelbouw
tentoonstelling te Genk in oktober. Dat betekent
dat we dus enkele maanden minder hebben dan
oorspronkelijk voorzien. Vermits we geen reactie
ontvangen hebben vanwege Marcway betreffende klaar gebouwde wissels, hebben we besloten
bouwpakketten te bestellen bij Hassler in Liechtenstein. Vermits we de wissels kunnen kopen in
bouwpakket, kunnen we binnen ons budget blijven.
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uit de oude doos
foto’s : verschillende auteurs

Bezoek aan het Antwerpse tram- en busmuseum in
2001.
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nieuw in de bib
tekst : Peter Embrechts

Affiches op het Spoor
Spoorwegaffiches in België 1833 – 1985
Affiches op het spoor vertelt de geschiedenis van het
spoorwegaffiches in België vanaf de voorgeschiedenis van de spoorwegen in 1833 tot aan de150ste verjaardag in 1985. Dit alles wordt verweven met de geschiedenis van de Belgische spoorwegen. Affiches
op het spoor richt zich tot de spoorwegfanaat, maar
eveneens tot de lezer die aan de hand van kleurrijke
prenten weg wil dromen en in gedachten de nostalgische trein wil nemen naar een nieuwe vakantiebestemming. Het boek is rijk geïllustreerd met affiches van bekende kunstenaars en grafici waaronder:
Fernand Khnopff, Henri Evenepoel, Léon De Smet,
Théo Van Rysselberghe, Paul Funken en vele anderen. Het is geschreven en samengesteld door Pieter
Neirinckx. Zijn bijzondere aandacht gaat uit naar de
rol die kunst speelt in de communicatie tussen publiek en de belangrijkste elementen in het dagelijkse
leven.
Affiches op het spoor benadert de evolutie bij het
spoor vanuit een totaal onverwachte invalshoek.
In acht hoofdstukken wordt met prachtige afdrukken de relatie tussen kunst en spoor uitgelegd. Het
pamflet met uurregelingen en reglementen werd
snel vervangen door een verleidelijke poster naar
uiteenlopende vakantiebestemmingen. Vooral na de
eerste wereldoorlog moesten deze posters de toeristische sector nieuw leven in blazen en de gegoede
burger aanzetten om de trein te nemen. In de jaren
vijftig gaat alle aandacht naar het opsmukken van
het imago van de NMBS, de opkomst van de TEE, de
nieuwe nachttreinen, en de wereldtentoonstelling.
Ook de kracht van de affiche als propagandamiddel
wordt nu duidelijk. Vooral voor het promoten van de
speciale tarieven, de goedkope formules en het sociale toerisme in de jaren zestig. Ook de opkomst van
het goederenverkeer en het containertransport zet
kunstenaars aan het werk. Vanaf de jaren zeventig
wordt het milieuvriendelijke aspect benadrukt om
tot slot te kiezen voor de snelheid van de trein als
alternatief voor het opkomende luchtverkeer.

Affiches op het Spoor, Spoorwegaffiches in België
1833 – 1985, door Pieter Neirinckx, Uitgeverij Lannoo. 160 pagina’s., ongeveer 200 illustraties in kleur,
formaat 23 x 27,5 cm, ISBN 978-90-209-6881-1,
prijs € 35,95.
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club agenda
tekst: 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 eventuele wijzigingen.
Datum

Activiteit

30 maart

“Zie ik de lichtjes van BRELEC“
De frontverlichting van onze locomotieven kan in vele gevallen verbeterd worden. Raf is hard- en softwareontwerper en zaakvoerder van de kleine maar
ambitieuze firma BRELEC uit “de Limbuuuurg”. Hij komt ons uitleggen hoe één
en ander in elkaar zit en een hands-on training geven over de inbouw van LED
verlichting in onze modellen. We pakken de type 62, 59, 51 en 52 aan alsook
de derde koplamp bij een 13 (en als de flexboard geleverd) is kan ook de 51
voorzien worden van de derde koplamp. Verder toont hij de wagenverlichting,
de “multi Belgische seindecoder”, een wisseldecoder en een functiedecoder.
De inbouw van de LED-verlichting is een praktijkoefening nav de theorie die
we tijdens de programma-avond in januari van Herman V. gekregen hebben.
Na de pauze vervolgen we het showprogramma: “Met alle Chinese maar nie
met den deze!“
“den deze” is niemand minder dan Guido Olaerts die als modeltreinproducent
het type 12 van de NMBS in spoor 0 komt voorstellen. Meer informatie over
dit prachtige model vinden jullie in de rubriek “grootbedrijf” op de site van
“de-pijl”. Guido wil ons ook nog vertellen hoe een en ander in elkaar zit om samen te werken met “Chinezen”. En misschien zijn er nog andere verassingen.
Vergadering dagelijks bestuur
Decoder-inbouwavond begeleid door de gebroeders Chris en Paul Vandeclubbaan. Inhuldiging van de Zimo MX1-ECO-centrale.
Bouwnamiddag 0-sectie 13 tot 17 uur
Deel 2 “Elektronica voor beginners”
Theorie en praktijk over de wetten van Einstein, Kirchhoff, Pascal, Ohm, Avogadru, Nipkoff en andere rare schepsels. Leermeester Herman Valkenaers zal
zeker rekening houden met de gemiddelde IQ van de gewone modelspoorliefhebber. En deze keer is er geen overhoring.
Na de pauze vervolgen we met het showprogramma: “De moeilijke bevalling
van een tweetje” door André Witmeur. André komt ons zijn tweetje voorstellen. Het heeft veel moeite en tijd gekost om het H0-model van het elektrisch
motorstel 05 en 06 te commercialiseren. Maar André is een doorzetter en
hoe hij deze realisatie tot een goed einde heeft gebracht vertelt hij ons vanavond.
Vergadering dagelijks bestuur
“Internationale treinen vroeger en nu (?)” door een bekende maar ongekende fotograaf/videast.
Clubuitstap met bezoek aan Lobbes-Thuin, een plaatselijke modelspoorvereniging en een BBQ. Programma onder voorbehoud

5 april
13 april
14 april
27 april

3 mei
1 juni
25 augustus
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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 volledige lijst (incl. ruilbeurzen) en geactualiseerde informatie steeds op http://www.de-pijl.info/agenda.htm.

Datum

Activiteit

31 maart

Tentoonstelling + ruilbeurs - Aalst
Oostvlaamse Modelbouwvereniging - Tragel 6d - 10 - 17 (16) uur.
Uitstap - TSP
Veiling - Antwerpen - Veilingen Vercauteren, Verlatstraat 18-22, Antwerpen
Tentoonstelling - Blankenberge
6e Internationale expo Miniatuurtreinen, Casino Blankenberge, 10 - 18 uur.
Info: www.spoorwegenvoortoeristen.be
Tentoonstelling -Maastricht
Club Expo/Modelspoordagen, schoolgebouw van het Bonnefantencollege,
Eenhoornsingel 100 te Maastricht, www.depercee.nl/evenementen.htm
Ruilbeurs Woluwe - Woluwe Shoppingcenter

31 maart
31 maart en 1 april
7-8-9 april

14-15 april

15 april
18-22 april

20 april
21-22 april
29 april
6 mei
5-6 mei
5-6 mei

12 mei
12 mei
18 mei
20 mei
20 mei
27 mei

Tentoonstelling - Dortmund
INTERMODELLBAU 2007, Messe Westfalenhallen, Strobelallee 45, 9 - 18
uur
Opendeur - Antwerpen
Modeltreinacademie, klapdorp 21, Antwerpen, 20 - 22 uur.
Opendeurdagen en ruilbeurs - Zwevegem
Locomatic - Otegemstraat 238, Zwevegem, 10 - 18 uur.
Beurs - Aywaille - ASMOCO, Institut St Rafaël, av de la Porallée 40, Remouchamps
Veiling, Collectors Bank, Edegem - Auditorium, Hotel Hof Ter Elst, Prins Boudewijnlaan, Edegem
Stoomfestifal -Maldegem - Stoomcentrum - openingsweekend.
Tentoonstelling - Jambes-Namen
Rail Miniature Mosan (RMM), Inhuldiging van de Rusty Marvellous Mountain Railroad (RMM RR), Culturel centrum Géronsart. 10.00 - 18.00 uur
Ruilbeurs - St Gislain - TSP - in de oude locomotiefloods NMBS
Ruilbeurs Houtem Nl - Euretco-Expo-Center
Opendeur - Antwerpen
Modeltreinacademie, klapdorp 21, Antwerpen, 20.00 - 22.00 uur.
Ruilbeurs - Vilvoorde
Hobby-Rail - zaal Uilenspiegel, Gevaertstraat 18.
Ruilbeurs - Woluwe - Woluwe Shoppingcenter
Ruilbeurs - Merksem (Antwerpen)
ATA, Fort van Merksem, Fortsteenweg Merksem
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