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het woord van de voorzitter
tekst: René Ceulemans - foto’s: Tim Haesevoets

om zo de huizen te maken was
iets heel ongewoons. Ik heb wel
honderd maal moeten uitleggen
hoe je dat met doen.
Het was een geslaagde tentoonstelling en dit dank zij de medewerking van clubleden. Bij deze
wil ik dan ook iedereen bedanken
die me geholpen hebben. Dit is
het mooiste voorbeeld van samenhorigheid binnen een club.
Als iedereen helpt kom je tot
mooie resultaten.
In memoriam

Deze keer een zeer kort woordje
van de voorzitter. Ik ben pas thuis
gekomen van de tentoonstelling
in Engeland en vertrek deze middag op vakantie. Tijd voor een
lange tekst heb ik dus niet.
Ik had het genoegen om ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de 0-Guild mijn nieuw
baantje (zie foto op pagina 5)
te mogen tentoonstellen. Deze
trambaan naar Belgisch voorbeeld is er op zeer korte tijd gekomen dank zij de hulp van enkele
clubleden.
Ik had een idee, een ontwerp en
een einddatum. Drie maand ge-
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leden ben ik begonnen met het
bouwen. Al vlug werd het duidelijk dat ik niet alles zelf tijdig zou
klaar krijgen.
Ik werd geholpen bij de bedrading,
het systeem voor de voeding van
de hardstukken, het kleuren van
de kasseien en het spuiten van
het rollend materiaal. Dank zij
deze samenwerking heb ik het
voor mekaar gekregen daar een
afgewerkte baan neer te zetten.
Ik was aangenaam verrast door
de belangstelling van de Engelsen. Zij stonden vol verwondering
te kijken naar Belgische trammen.
Het gebruik van foto’s van gevels

Op 7 september 2006 is ex-lid
en medestichter van De Pijl,
Louis Noëz, na een langdurige
ziekte overleden in Oostende.
Louis is geboren op 30 september 1944.
Louis was iemand die zich ten
volle inzette voor zijn werk, familie en vrienden. Niets was
hem te veel. Hij was de steun
en toeverlaat van collega’s en
vrienden en stond iedereen
bij met raad en daad. Louis
had nog veel plannen met zijn
leven. Het lot heeft spijtig genoeg anders beslist. Louis, we
zullen je missen.
Vanwege het bestuur en de leden van De Pijl.

www.de-pij l.be
tekst: Gert Mussels
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icollect trains
tekst: Gert Mussels

Beheer je (trein)collectie met iCollectTrains.
Reeds enige tijd was ik op zoek naar een oplossing
om het groeiend aantal modellen op een goede manier te kunnen inventariseren en beheren. Je wil uiteindelijk toch ergens een inventaris hebben van je
modellen, je wenslijstje, wat je hebt betaald, wanneer aangeschaft, welk digitaal adres, enzovoort…
Oorspronkelijk was ik begonnen met een Excel-bestand. Je moet tenslotte toch met iets van start gaan.
Al snel was duidelijk dat dit te omslachtig werd, niet
genoeg opties bood, etc… Verdere stappen richting
Access of eigen ontwikkelde software kwamen al
snel op een zijspoor terecht wegens te weinig tijd,
oneindige revisies, etc… Dan maar het internet afschuimen op zoek naar shareware of freeware. Ook
die zoektocht gaf niet het gezochte resultaat. Een
programma dat me wel kon bekoren was tBase, maar
dat was te betalen en kwam dus (voorlopig) niet in
aanmerking. Na enkele jaren, terug op strooptocht,
en ook via Modelspoorforum werd de vraag gesteld.
iCollectTrains werd toen door iemand aangeraden,
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en wat bleek: dit was de nieuwe naam voor het vroegere tBase. Een proefversie werd gedownload en dit
pakket bleek aan al mijn eisen te voldoen. De aanschaf heb ik me tot nu toe niet beklaagd.
Na de keuze van je database (je kan dus meerdere
databases beheren met hetzelfde programma), kom
je terecht in het hoofdscherm dat bestaat uit een
lijst van je materiaal: enkele sleutelvelden worden
getoond. Je kan deze lijst sorteren op eender welk
veld, en dubbelklikken op een item brengt de detailﬁche naar boven. Deze ﬁche kan je overigens volledig aanpassen met velden naar eigen keuze. Ook
de stamtabellen (tijdperken, landen, leveranciers,
fabrikanten, etc….) kan je volledig zelf beheren.
In de detailﬁche vind je diverse tabbladen terug. Onder ‘verzekering en ﬁnancieel’ kan je alle gegevens
met betrekking tot je aankoop en eventuele verzekering kwijt (zie afbeelding 1).
Je kan aan je item zelf externe bestanden koppelen
(bv. je loksound bestanden die je in de decoder hebt

icollect trains

geladen), en zowat overal kan je zelf velden toevoegen (bv. huidig lokadres, type decoder, laatste onderhoudsbeurt, etc…). Je hebt trouwens de keuze
uit diverse voorgedeﬁnieerde formulieren.
Als je nieuwe items toevoegt, kan je (mits een internetverbinding) artikelnummers opzoeken in een
database. Op die manier kan je items importeren en
zijn reeds vele gegevens ingevuld in je detailﬁche.
Je hebt tevens de optie om je eigen database op te
sturen om aldus beschikbaar te maken voor medemodelspoorders. De items kan je opdelen in zelf deﬁnieerbare categorieën. Op die manier kan je ook je
scenery etc… stockeren.
Met de module treinsamenstellingen, kan je eigen
stammen voordeﬁniëren, bestaande uit je ingegeven materiaal. Statistieken zijn ook ruimschoots
voorhanden en bieden je diverse lijsten, taartgraﬁeken, enzovoort.
Als je modellen als ‘te koop’ hebt aangegeven, kan
je een mooie lijst van ‘te verkopen modellen aanmaken, hetzelfde geldt trouwens voor modellen op je
wenslijstje (zie afbeelding 2).

Het programma kan nog zoveel meer dan hier kort
besproken, een demoversie kan je steeds downloaden om kennis te maken met het programma. Voor
meer informatie, breng je best een bezoekje aan de
website en klik vervolgens door naar ‘Hoe werkt
het’. Hier krijg je een summiere opsomming van de
mogelijkheden en worden tal van schermvoorbeelden getoond.
De volledige versie kost 39,95 euro, maar via de link
http://www.icollectware.nl/beneluxrailaanbieding
kan je deze aanschaffen voor maar 29,95 euro. Naar
mijn mening een zeer bescheiden prijs voor een volledig verzamelpakket dat heel wat in huis heeft.
Nog even vermelden dat de technische support van
hoge kwaliteit is, zoals ik zelf reeds heb mogen ondervinden, en dat je steeds updates via het internet
kan downloaden.
Website : http://www.icollecttrains.nl
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okkasiemarkt
tekst: Marc Van Nieuwenhove

Beste vrienden,

gebruikers bekomen deze formulieren via e-mail als
xls en pdf.

Naar jaarlijkse gewoonte staat onze expo met bijhorende okkasiemarkt voor de deur. In tegenstelling tot
de vorige jaren is er dit jaar ook een rommelmarkt op
verplaatsing (Modelspoorexpo op 21 en 22 oktober
in de Nekkerhallen te Mechelen).

Het okkasiemateriaal dient, samen met de lijst, in de
club geleverd te worden uiterlijk op vrijdag 13 oktober. Alles moet verpakt worden in stevige kartonnen
dozen of curver-boxen.

Zoals steeds doe ik dan ook een oproep om op zoektocht te gaan op jullie zolder of kelder naar overtollig
materiaal welke jullie te koop willen aanbieden op
beide evenementen.

Zorg er voor dat het aangeboden materiaal in een
goede staat is of meld eventuele defekten op de verpakking. Een eerlijke verkoper wint uiteindelijk meer
dan een “sjacheraar”.

Vanaf vrijdag 22 september zullen er in de lokalen
van de club blanco lijsten ter beschikking liggen welke jullie kunnen gebruiken om de inventaris van het
te koop aangeboden materiaal op te noteren. PC-

Veel succes!
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modelbouwtips
tekst: Gert Mussels

Tip 027 (Gazet 159 - 09 september 2005)
Sturodur versnijden
Marc heeft in sneltempo het landschap op de Märklinbaan vorm gegeven. Basismateriaal was ook deze keer
Styrodur. Om de platen te snijden heeft Marc eenvoudigweg een wipzaag gebruikt.
Tip 028 (Gazet 159 - 09 september 2005)
Roestplekken aanbrengen
Roestplekken kun je nog beter imiteren wanneer je onder de verf een beetje talkpoeder vermengd. Hierdoor
krijg je de indruk dat het verfoppervlak loskomt. Nog beter gaat het wanneer je olieverf in tubes (Thalens)
kunt gebruiken. Deze verf kun je dik aanbrengen. Opgelet, deze verf is niet geschikt voor alle kunststoffen.
Tip 029 (Gazet 159 - 09 september 2005)
Nietjes
Nietjes kun je perfect gebruiken voor hekjes, trapjes, stellingen, handgrepen, omheiningen, …. Voor het vastzetten gebruik je secondelijm. Geen soldeer. Nietjes kun je kopen in alle soorten en maten. Ook nietjes van
nietpistolen zijn bruikbaar.
Tip 030 (Gazet 159 - 09 september 2005)
Verfpotjes oproeren
Verf zit vaak in klonters in een potje en moet met het oplosmiddel vermengd worden. Hierbij mag je niet
schudden, maar moet je de verf omroeren. Wanneer je de verf schudt kunnen luchtbelletjes in de verf komen. Hierdoor zal het drogen van de verf op deze plaatsen ook veel sneller gebeuren en krijg je geen gelijkmatig verfoppervlak, maar klonters en oneffenheden.
Tip 031 (Gazet 159 - 09 september 2005)
Verdunnen van de spuitverf
Verf voor een spuitpistool moet verdund worden. De juiste hoeveelheid verdunner is moeilijk standaard vast
te leggen, maar als regel mag je aannemen dat je voor het ﬁjne werk waarmee wij te maken hebben één
deel verdunner op één deel verf kunt nemen. Vaak wordt vermeld dat je een oplossing moet krijgen die te
vergelijken is met melk. Dit is net iets dikker dan gewoon water. Uiteraard speelt ervaring ook een grote rol.
Bij gebruik van vluchtige thinners kan het zinvol zijn om iets meer thinner te gebruiken opdat de thinner niet
zou verdampt zijn op het ogenblik de verf het oppervlak van het model bereikt. Voor het toevoegen van het
verdunningsmiddel gebruik ik een druppelteller (pipet).
Tip 032
Goedkope latexlijm voor ballast
Tegenwoordig wordt latexlijm aangeraden voor het vastleggen van het ballast. Dit zorgt ervoor dat het geheel ﬂexibel blijft en heeft daarenboven een geluidsonderdrukkend effect. De latexlijmen beschikbaar via de
modelbouwzaak zijn nogal aan de prijzige kant, en daar werd een alternatief op gevonden: Henkel Ceresit.
Dit is een PVC/Tapijtlijm en kan mits een 1:5 tot 1:7 verdunning (vergeet niet een drupje Agepon of afwasmiddel toe te voegen) gebruikt worden om je ballast te ﬁxeren volgens de gekende druppel-methode. Bron:
http://www.tt-bahn.eu/tipstricks.htm
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kleine museumgids
tekst & foto’s: Marc Symons

Duitsland telt heel wat musea gewijd aan spoorwegen en spoorweggeschiedenis. Behalve nationale
musea met een spoorwegafdeling zoals deze in Berlijn en München en het museum van de DBAG in
Nürnberg zijn er nog heel wat kleinere. Ze daarom
niet minder interessant. Ze liggen verspreid over
het hele land. Het vernoemen waard zijn zeker het
Deutsches Dampﬂok-Museum (DDM) in Neuenmarkt-Wirsberg, het Bayerisches Eisenbahn Museum (BEM) in Nördlingen, de musea van de DGEG
in Neustadt-an-der-Weinstraße en Bochum-Dahlhausen en het Dampﬂokmuseum in Hermeskeil en
nog vele andere. Het is niet mijn bedoeling alle musea uitvoerig te beschrijven, maar melding te maken
van hun bestaan.
De spoorwegafdeling van het Deutsches Museum
in München werd in april 2006 overgebracht naar
een andere locatie in München. De verzameling
werd opgesplitst. Een deel komt terecht in het nieuwe Verkehrszentrum op de Theresienhöhe. Wat niet
in het concept van het Verkehrszentrum past gaat
naar Freilassing waar de burgemeester een volwaardig spoorwegmuseum wil uitbouwen.
3. Nördlingen en het Bayrisches Eisenbahnmuseum.
Het stadje Nördlingen ligt langs de Romantische
Straße in de “Nördlinger Ries”, een enorme krater
met een doormeter van 23 km gevormd door de inslag van een reuzenmeteoriet ongeveer 15 miljoen
jaar geleden. Deze historische stad is vooral bekend
om de volledig bewaarde 14de eeuwse stadsomwalling waarover je helemaal rond de stad kan wandelen.
Op de plaats waar Nördlingen ontstond bevond zich
de 1ste tot de 3de eeuw na Christus een Romeinse
vesting. Er werden ook sporen gevonden van een
Alemanische nederzetting uit de 6de en 7de eeuw .
In 898 wordt Nordlinga in een oorkonde vermeld als
Karolingisch Königshof. In 1215 wordt Nördlingen
“Freie Reichsstadt”. De slag bij Nördlingen in 1634
was een keerpunt in een dertigjarige oorlog, Het

10

Zweedse leger werd hier verslagen door de keizerlijke Habsburgse troepenmacht. Begin 19de eeuw
wordt Nördlingen ingelijfd bij Beieren. Nördlingen
vierde zijn 1100 jarige bestaan in 1998.
Vandaag is het een gezellig middeleeuws beiers
stadje. De stadsmuur telt 5 poorten, 16 bastions en
2 torens. De toren van de gotische Sankt-GeorgsKirche is 90 m hoog. Het is één van de drie Kerktorens
in Europa waar nog een torenwachter huist. Nördlingen heeft vier interessante musea: het Rieskrater
museum, het Stadtmauermuseum, het Augenblick
museum en natuurlijk niet te vergeten het Bayerisches Eisenbahn Museum. Dit laatste, hoe kan het
ook anders, is gevestigd in het vroegere Bahnbetriebswerk. De ingang van het museum bevindt zich
“Am Hohen Weg”, een straat achter het station, parallel met de B25.

Op naar het station
Hiervoor moeten we de stad uit. We slaan de Deininger Straße in en verlaten de stad langs de Deininger
Tor. We volgen de Wemdingerstraße (dit is het verlengde van de Deiningerstrasse) richting Wemding
en kruisen de B25. We duiken nu de tunnel onder
de spoorweg in. Aan het einde hiervan draaien we
de eerste straat rechts in.Rechts in de straat staan
enkele oude woonblokken. Het zijn oorspronkelijk
woningen voor het spoorwegpersoneel. De ingang
van het museum is aan het einde van de straat die
doodloopt op een parkeerterrein.

kleine museumgids

Je kunt er ook naartoe langs het pad aan de andere
kop van het station. Hiervoor verlaten we de stad
langs de Reimlinger Straße. We komen dan uit vlakbij het parkeerterrein naast het stationsgebouw. Net
voorbij dit parkeerterrein nemen we dan het wandelpad. Het leidt ons over een brug over de spoorweg tot op een parkeerterrein aan de andere zijde
van het station. We zijn nu op enkele tientallen meters van de ingang van het BEM. Komen we uit het
station dan moeten we onmiddellijk naar links een
stukje de B25 volgen langsheen het parkeerterrein
om bij het wandelpad te komen.

goederenverkeer en de lokale lijnen begonnen nu
een grotere rol te spelen. Vanaf 1966 verdwenen de
stoomlocomotieven volledig uit Nördlingen., en werden grotendeels vervangen door diesellocomotieven. Elektriﬁcatie verdreef geleidelijk ook de diesels
uit het Betriebswerk. In 1982 werd het Bw gesloten
en in 1985 sloten ook de werkplaatsen.
Eind van datzelfde jaar nam het BEM zijn intrek in
de gebouwen en werd begonnen met de restauratie.
Geleidelijk aan werden de installaties het opnieuw
ingericht voor het onderhoud en verzorging van
stoomlocomotieven

Bahnbetriebswerke
Voor we het museum bezoeken wil ik toch nog een
korte geschiedenis van het Bw schetsen. Nördlingen ligt op wat men de “Ludwigs-Süd-Nord-Bahn”
noemt en die Lindau met Hof verbindt. Tijdens
Tijdperk I deelden twee spoorwegmaatschappijen
de installaties: De K.W.StsE.B en K. Bay. Sts EB. Er
waren dan ook twee Bahnbetriebswerke. Het Wurtembergse kwam aan de Oostzijde in de splitsing
van de spoorlijnen naar Stuttgart en Dinkelsbühl en
Günzenhausen. Het bezat een 13 meter draaischijf
en een rechthoekige locomotieﬂoods voor drie machines.
Na de aansluiting van de Beierse spoorwegen op
het net van de Würtembergische Staatseisenbahn
kwamen er aan de Beierse zijde van het station, pal
tegenover het stationsgebouw, een locomotieﬂoods
en een atelier voor het herstellen en onderhouden
van locomotieven. Het atelier werd in dienst genomen begin 1849. Deze installaties waren duidelijk
belangrijker dan de Würtembergse. De locomotiefloods bood plaats aan 15 machines. De draaischijf
had een diameter van 20 meter. Oorspronkelijk
werden hier alleen locomotieven onderhouden en
hersteld. Later werd het atelier omgebouwd voor reparaties van het rollend materieel.
De installaties werden nog uitgebreid tot in 1937.
Maar al in 1906 verloor Nördlingen aan belang
tengevolge de opening van nieuwe spoorlijnen. De
sneltreinen deden Nördlingen niet langer aan. Het

BEM
Sinds de overname van de Bahnbetriebswerke door
het BEM, groeide het museum uit tot een dynamisch
bedrijf. Het BEM baat verscheidene museumlijnen
uit en organiseert jaarlijks de ‘Rieser Dampftage’.
Ook hier kunnen we een prachtige verzameling
stoomlocomotieven, diesels, Eloks, draisines, rijtuigen en wagons bewonderen. Van sommige locs
zijn er twee of meer exemplaren voorhanden. Onderdelen van de ene machine kunnen dan gebruikt
worden voor de restauratie van een beter bewaard
exemplaar.
In totaal beschikt het museum over 30 stoomloks,
12 Eloks, 21 Diesels en dieseltreinstellen, 7 draisines
en aanhangwagens.Van de wagons en rijtuigen bestaat nog geen gedetailleerde inventaris.
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kleine museumgids

is er noog een kleine tentoonstelingsruimte in het dienstgebouw.
Het museumwinkeltje biedt allerlei
snuisterijen aan.
Informatie
Het BEM is gevestigd aan:
Am Hohen Weg 30
86720 Nördlingen
tel.: +49 9081 9808
fax: +49 9083 340
Het is open van maart tot oktober
en dit alleen op zondag, van 10 tot
18uur
Er valt hel wat te ontdekken, zoals: twee BR01, waarvan één dienst doet als onderdelenleverancier, een
volledig rijvaardige BR03, een tweetal BR22, en een
BR18. Er staan niet minder dan 5 BR 0 en 3 BR52,
twee BR44, een BR89, een BR94 en nog enkele kleinere machines. Daarnaast ontmoeten we nog een
E10, een tot sneeuwploeg omgebouwde E36. De
E44 is in bruikleen overgekomen van het Deutsches
Museum in München. Ook de sympathieke E69 is
van de partij, geﬂankeerd door twee bedrijfsklare
exemplaren van de kolossale E94. machines zijn.
We ronden af met een E03.
Jullie dachten zeker dat
we klaar waren! Lekker
niet! Er zijn ook nog 2
V36, een V100 en een
V60 . De familie Köf is
vertegenwoordigd door
4 exemplaren, een 332
en een 350. Bovendien
staan nog enkele VT798,
een VT52 en een VT10
klaar om ons rond te
rijden. Naast dat alles
staan er nog enkele draisines en kleine voertuigen en klein materieel
opgesteld.
Daarnaast
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Het heeft ook een eigen website:
www.bayerisches-eisenbahnmuseum.de. Je kan
ook langs een omweg naar deze website door gewoon www.noerdlingen.de in te tikken. Dan krijg je
gelijk ook alle informatie over Nördlingen.
Rothenburg-ob-der-Tauber
In dezelfde omgeving ligt Rothenburg-ob-der-Tauber dat bekend is tot in Japan. Je struikelt er letterlijk
over de Japanners. Ik zou niet verwonderd zijn moest
men me zeggen dat de inwoners van het stadje nu
het Japans als ofﬁciële taal hebben. Ik vond trouwens

kleine museumgids

dat de laatste Preiserﬁguurtjes iets oosters hadden.
Voor wie het nog niet door had! Hier in Rothenburg
is de hoofdzetel van de ﬁrma Preiser gevestigd.
In de wijde omgeving kan je met enig zoekwerk van
die typische Beierse lokalbahn stationnetjes vinden.
Eentje ervan is alvast op enkele details na heel goed
bewaard, dat van Monheim. Piepklein net zoals het
bijhorende stadje trouwens. Echt iets voor modelbouwers met weinig plaats.
Logies vindt je voldoende in de stad zelf en omgeving.
Reservatie is geen must maar toch veiliger, zeker
wanneer je gezelschap uit meer dan twee personen
bestaat. Ook in het laagseizoen
en vooral wanneer in je verblijf
een weekend zit. Tenzij je een
geluksvogel bent zoals ik.

nu de richting Dinklesbühl tot afslag 114. Vanaf hier
volg je dan de aanwijzingen Nördlingen.
Wie wat meer tijd heeft en meer wil dan alleen Autobahn kan het op een andere manier door het begin
van de Romantische Straße op te zoeken en die helemaal af te rijden. Je komt dan vanzelf wel in Nördlingen. Je kunt ook een korte wandeling maken langs
Göppingen. Daar valt ook nog wat mee te pikken.
Zeker Märklinfans zullen een bezoek aan het Märklinmuseum appreciëren. Vergeet ook de Geislinger
Steige niet. Die is niet veraf. Hangt er natuurlijk van
af wat je verstaat onder veraf. Wij Belgen vinden 25
km met de auto soms al verschrikkelijk ver.

Reisinfo
Nu nog even uitleggen hoe
we er geraken. Wie graag met
de trein reist, moet eerst naar
Keulen. In Keulen stap je over
op een trein naar Stuttgart.
In Stuttgart neem je dan een
trein die je tot Aalen brengt,
alwaar je dan nog een andere
trein neemt tot Nördlingen.
Leuk voor wie van verandering
houdt.
Met de wagen zijn er meerdere mogelijkheden. Je
hebt de klassieke weg langs de snelweg. Vanuit Mechelen rij je langs de E19 naar Antwerpen waar je
de E313 kiest. Verderop ga je dan over naar de E314
(wordt A4 in Duitsland) richting Aken. Vanuit de
omgeving van Leuven kan je onmiddellijk de E314
op. Na Nederlands/Duitse grens verlaat je in de
buurt van Aken de A4 bij afrit 9 (nee, niet die van
de VRT) richting Koblenz. Volg nu d A61 tot afrit 65
richting Heilbronn. Je zult uitkomen op de A6/E50.
je volgt verder de richting Heilbronn. Aan afslag 48
ga je richting Füssen U1. Langs de A7/E43 volg je

Volgende keer maken we kennis met de “Dampfbahn Fränkische Schweiz” in Ebermanstadt.
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barmannen van dienst
tekst: Louis Willems

22/09
29/09
06/10
13/10
20/10
27/10
03/11
10/11
17/11
24/11
01/12
08/12
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Marc Van Eylen
Leo Van Loon
Marc Van Nieuwenhove
Louis Willems
(Zelfbediening - opstelling
Nekkerhal)
Pierre Wouters
(Nocturne Expo)
Johan Thierie
Marc Van Eylen
Leo Van Loon
Marc Van Nieuwenhove
Louis Willems

15/12
22/12
29/12
05/01
12/01

Kerstfeest
Pierre Wouters
Johan Thierie
Marc Van Eylen
Leo Van Loon

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

Verkiezing van de sympatiekste en zotste snuit of
is het een geheime bijeenkomst? Wie weet het?
Roland maakt in ieder geval een kans om de eerste
prijs te winnen (grapje).

Daar ze, de Marc, zoals altijd paraat om een handje
toe te steken aan de collega’s van de modulebaan.

Gert hebben ze ook aan het werk gezet; ‘t schijnt dat
hij goed kan solderen. Hé gasten, dat moet af tegen
een bepaalde datum zeker!

Niemand te zien! Waar is iedereen nu weer? Ik zal
maar even gaan kijken in de bar.

Roger in volle aktie. Hij geeft hier de rotsen een
kleurtje zodat het precies echt lijkt.

Nieuwe borstels vegen goed. Ik denk niet dat dit hier
nog het geval zal zijn.
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humor

Een Kosovaar loopt rond de middag over straat in een Belgische stad.
Hij komt een man tegen. Hij houdt deze man staande en zegt:
“Ah meneer de Belg, bedankt dat ik hier in uw mooie land mag verblijven en...
Hij wordt onderbroken door zijn gesprekspartner: “Moment, moment,
“moi, je suis Marocain, je ne suis pas un Belge!”
De Kosovaar loopt verder en klampt even later weer een toevallige passant aan: “dank U meneer de Belg, dat ik hier met mijn familie.......”
Weer wordt hij onderbroken: “Ik niks Belg, ikTurki!”
De Kosovaar loopt verder en jawel hoor, hij ziet een neger komen welke
hij weer aanspreekt:
Meneer de Belg, mag ik hartelijk bedanken voor uw gastvrijheid.”
Allee, jongen”, zegt de neger, “gij ziet nu toch ook wel dat ik zwart ben”.
“Ik ben Afrikaan, ik ben geen Belg”. Maar”, zegt de Kosovaar, “waar zijn
dan al die Belgen
De Afrikaan kijkt op zijn uurwerk en zegt: “Tja, die moeten werken tot
halfzes”.
Kleine Patrick vroeg voor zijn verjaardag een nieuwe ﬁets.
Zijn papa zei: “Lieverd, we zouden
je er graag een geven, maar de
lening voor ons huis is 250.000
euro en je mama werd vorige
week ontslagen. Wij kunnen een
nieuwe ﬁets écht niet betalen. “
De volgende dag zag vader Patrick
naar de voordeur lopen met een
koffertje in de hand en een rugzak
over de schouder. Dus vroeg pa:
“Hé knul, waar ga jij naar toe?” ...
Kleine Patrick antwoordde: “Pa,
vorige avond kwam ik langs jullie
slaapkamer en ik hoorde je tegen
Mama zeggen dat je er uit ging
trekken. Toen hoorde ik mama
vragen om te wachten omdat zij
ook kwam. En ik zou wel gek zijn
om hier alleen te blijven met een
lening van 250.000 euro en geen
ﬁets!”
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De gevangenis van Dendermonde
is zoals de Ronde van Frankrijk:
“Er zijn er 28 ontsnapt, er is geen
enkele Belg bij”.

SMERIG WATER
Ik liep laatst langs de Zenne
en zie plots een man die met
z’n hand water uit het kanaal
slurpt.
Ik roep: “Stop, doe dat niet man,
het water uit de Zenne is super
smerig! Daar ga je aan kapot!”
Roept die man terug: “Wat kij
zeg, ikke nie goe verstaan, ikke
marokkaan...”
Antwoord ik: “DAT JE MET UW
TWEE HANDEN MOET DRINKEN!”.

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 976 651

Te koop
Body Canon D60 6.3 miljoen
pixels. Originele doos met
alle toebehoren, CD software,
handleiding, kabels, dubbele
batterijlader. In goede staat,
LCD-scherm krasvrij. Inclusief
3 batterijen, waarvan 1 originele Canon, CF kaartje 256 MB.
Vraagprijs: 375 euro
Geen lens, maar daar kan ik je
wel bij helpen.
embrechts.peter@telenet.be

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
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
Navman mobiel gps navigatiesysteem met Beneluxkaart van
straat tot straat + de Europese
hoofdwegen. Als nieuw.
450 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

Gezocht
Ik ben op zoek naar een oude
Roco catalogus met de oude
artikelnumers (bv. 4292 Hechte slaapwagen van de DB)
Gert Mussels

Deze ruimte is nog
steeds vrij
voor uw zoekertjes!
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tips & tricks (deel 3)
tekst: Marc Van Nieuwenhove - foto’s: diverse bronnen

Spoorwegfotograﬁe voor beginners.
TIP 7
Zorg voor een objectvrij zicht
UN SPOTTEUR SPOTTÉ
U wou de 1328 plots van achteraan fotograferen.
Helaas stond een van uw spotmakkers in de weg…
Maak op voorhand afspraken van wie waar staat,
dan kom je deze situaties niet tegen.
Indien er palen etc. in de weg staan dan wandelt u
even verder tot een plaats vindt zonder storende objecten.
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Op geëlektriﬁceerde lijnen is het aangeraden om
u naast de bovenleidingpaal te zetten, zo hoeft de
eerste locomotief zeker niet door midden te worden
‘gezaagd’ door de plaatselijke bovenleidingpaal.

tips & tricks (deel 3)

PASSAGIER IN DE WEG
U bent een fervent stationspotter en wilt de 707
vereeuwigen in de avondzon. Helaas staan er altijd
passagiers in de weg.
U zal naar het andere perron moeten gaan. Het is
trouwens veel mooier om nog 1 spoor tussen u en
707 te zien. Allerlei storende factoren zoals passagiers, perronobjecten én de overkapping worden zo
vermeden. En hierdoor zal de 707 dé blikvanger zijn
op de foto.
* In deze situatie is het helaas onmogelijk om de 707
vanop het andere perron te trekken. Het enige wat u
kan doen is op het andere perron naar achter lopen,
en de 707 op de gevoelige plaat vastleggen voor hij
aankomt in het station.
PERRON IN DE WEG
De 2329 bolde ver voorbij, hij staat mooi centraal op
de foto, maar er staat een bovenleidingpaal, perron,
bloembak, lamp en AVG bak in de weg.
Het enige wat u kan doen is dichter naar de 2329
gaan. U stelt zich natuurlijk op, op een ander perron
dan het perron waar de 2329 langsgaat.

TIP 8
Maak scherpe foto’s
ONSCHERP
U was zo
enthousiast om een
met grafﬁti
besmeurde
306 op de
foto te zetten dat u
net iets te veel bewoog.
Koop een statief! Op een statief staat uw camera
stabiel en plotse lichaamsbewegingen kunnen de
foto niet onscherp maken.
U kan ook de sluitertijd hoger zetten. De meeste
treinen rijden zeer snel voorbij, dus heeft u een korte
sluitertijd nodig. Dit heeft ook weer te maken met
de hoeveelheid licht u met uw camera opvangt.
In het geval van het Benelux stuurstand is het veel te
laat om nog te fotograferen. U zegt uw spotplek best
slaapwel en u kruipt in uw bed.

19

tips & tricks (deel 3)

Het enige wat u kan doen is de 2010 fotograferen
langs de lijn, in een station,… op een ander moment.
Vanuit een trein is het alleen al vanwege de weerspiegeling in de ramen onmogelijk om iets op een
deftige manier te vereeuwigen. Ook als u door een
open raampje fotografeert zal de uiteindelijke foto
vaak serieus vloeken tegen de ‘basistips’ uit deze
bundel.
TIP 9
Fotografeer nooit uit een trein

TIP 10
Fotografeer op goede hoogte

WEERSPIEGELING
U zit in een Thalys en zit plots de 2010. Daarvan
moet u toch een foto hebben. U maakt er eentje
maar door de weerspiegeling is de foto onduidelijk.

TE HOOG
U fotografeerde de 354 vanop het stationsplein,
door de begroeiing zie je de onderkant van deze
break helaas niet.
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tips & tricks (deel 3)

U staat veel te laag, ook al is de begroeiing laag, dan
nog zal u een groot deel van onderkant van de 354
niet zien. Dit door een te grote ‘hoek’ tussen u en de
break. Als u verder gaat staan verkleint deze hoek,
en met het nodige zoomwerk kan u er nog iets deftigs van maken.

De Ongeschreven Regels
Net zoals in het dagelijkse leven zijn er in onze
hobby enkele regels, weliswaar ongeschreven, waar
men zich aan houd. Let op! Deze ongeschreven regels zijn geldig voor België, in andere landen kunnen
deze regels anders zijn!

* In deze situatie staat de break iets te hoog (en
vloekt de foto ook tegen redelijk wat tips in deze
bundel), hij staat 3.5 meter hoger dan de plaats
waar u staat. Zorg ervoor dat de berm nooit hoger is
dan 2 meter, want anders wordt het redelijk moeilijk
om nog iets deftigs te vertonen.

In stations
• U mag de gewone passagiers niet hinderen om
uw foto te kunnen maken, het gebruik van een
statief is hierdoor verboden.
• U loopt de sporen nooit over!
• U fotografeert nooit op plaatsen die niet toegankelijk zijn voor het publiek zonder voorafgaande toestemming.
• Indien u wilt fotograferen op een niet voor het
publiek toegankelijk perron dienst u eerst
toestemming te vragen aan de stationschef.

DRAAD IN DE WEG
De foto van de 837 is helaas mislukt, u drukte te
vroeg af. Maar ook al drukte u op tijd af, dan nog zou
de bovenleiding in de weg hangen.
Het enige wat u hier kan doen is op de begane grond
gaan staan. Ook al haalt u enkele levensgevaarlijke
stunts uit. De bovenleiding zal hier altijd in de weg
hangen.
! Let op, deze tip geldt enkel bij geëlektriﬁceerde lijnen. Als u op een diesellijn bent is het vaak mooi
om vanop een brug een ‘stoere’ diesellocomotief te
vereeuwigen!

In bundels
• U fotografeert nooit in een bundel zonder voorafgaande toestemming!
• Tijdens uw uitstapje laat u al het NMBS-materieel liggen.
• U loopt altijd over de dienstpaden, alleen via
die paden mag u de sporen, in dienst over steken.
• U blijft vriendelijk tegen het NMBS-personeel,
na u zullen er ongetwijfeld nog liefhebbers
langskomen. En het is alles behalve prettig als u
geen toestemming krijgt omwille van een onbeschofte ‘voorganger’.
Langs de lijn
• U staat ten minste 2 meter verwijderd van de
buitenste rails van de sporen in dienst.
• U loopt de sporen NOOIT over, er zijn overwegen en onderdoorgangen genoeg in ons land.
• Het aandoen van een gele vest is aangeraden,
treinbestuurders weten zo dat u niet de sport
‘treinspringen’ beoefent.
• U gaat niet zonder toestemming op iemand
anders zijn domein staan.
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ten huize van ...
tekst: & foto’s: Jan Coeckelbergh

In deze rubriek gaat de redactie
op stap naar de leden thuis. In dit
nummer leggen we Jan Coeckelbergh op de vragenrooster.
Wanneer ben je met de treinhobby gestart?
Hoe is het allemaal begonnen?
Ongeveer in 1963. De microbe
heeft me voor het eerst gebeten bij
het zien van “Sinterklaasbanen” in
de Grand Bazar te Antwerpen. Ik
had ook een vriend die een Märklin
baan had en waar ik af en toe ging
“spelen”. Die baan hebben mijn
ouders achteraf overgekocht!
Wat was je eerste model?
Een bouwdoos van een Braunkohlenstaub wagen van Märklin.

Hoelang ben
je al lid van de
club?
Sedert november 1976, na
een
bezoek
aan de Expo.
(een overweldigende ervaring voor een
kelder-modelbouwer)
Wat zou je
voor de club
willen wensen?
Meer “synergie”:
meer
mogelijkheden
voor de individuele leden
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ten huize van ...

door gebruik te maken van de gemeenschappelijke
kennis en kunde. Grote droom: een meer aangepaste locatie

Wat is je meest geliefde model?
Ik heb geen bepaalde voorkeur, er zijn zoveel prachtige locs. Maar een Seetal Krokodil in 0….

Wat zijn je toekomstplannen in de modelbouwhobby?
Afbouw van HO, meer 0, ook Zwitsers (eigenbouw?). Modules in Spoor 0…

Heb je nog andere hobby’s?
Langlauf, maar spijtig genoeg is er in België weinig
sneeuw en reliëf.

Wat is je visie over de hobby?
Het is een van de meest volledige vrijetijdsbestedingen die er bestaat. Spijtig genoeg is er minder interesse vanwege de jeugd en wat de toekomst zal
brengen is moeilijk in te schatten (Märklin, Roco,
LGB…???)

Bedankt voor het interview Jan en nog veel succes
en geluk in je hobby en persoonlijk leven.
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nieuws grootbedrij f
tekst: Gert Mussels

938 (12-08-2006)
HUPAC groeit met 17,5% in eerste semester
De Zwitserse gecombineerd vervoeroperator HUPAC heeft in de eerste helft dut jaar een traﬁekgroei van
17,5% genoteerd, dankzij de stijging van de conjunctuur en de lancering van ieuwe producten. De traﬁek
over de Alpen kwam 16,6% hoger uit en de niet-begeleide niet-transalpijnse traﬁek nam met 28,7% toe. De
Gothard-RoLa liet daarentegen een daling van 17,8% optekenen.
939 (12-08-2006)
Spoorverkeer tussen Duitsland en Nederland in de knoop
Het spoorverkeer tussen Nederland en Duitsland verloopt al enige tijd erg moeizaam. De infrastructuurwerken die tijdens het wereldkampioenschap voetbal onderbroken werden, zijn hervat. Dat is onder meer
het geval tussen Emmerich en Oberhausen, één van de belangrijkste assen, met een forse capaciteitsvermindering tot gevolg. Veel treinen worden dan ook omgeleid via Venlo, maar ook hier zijn er problemen:
bermbranden langs het spoor, blikseminslag op seininstallaties en onlangs overstromingen tussen Venlo en
Moenchengladbach.
940 (12-08-2006)
Overname ABX LOGISTICS door 3i afgerond
Investeringsmaatschappij 3i heeft ABX Logistics Worldwide overgenomen van de NMBS. De ofﬁciele bekendmaking van woensdag volgde op de goedkeuring van de verkoop door de Europese Commissie een dag
eerder. 3i betaalt voor de overname 10 mln euro. Daarenboven belooft het nog eens 80 mln euro te zullen
investeren in ABX Logistics. De verkoop heeft enkel betrekking op de internationale activiteiten van en naar
België. Alleen het internationale wegtransport, de lucht- en zeevrachtexpeditie en de contractlogistiek maken
deel uit van de overgenomen activa. De lokale distributieactiviteiten in Belgie (Road Domestic)daarentegen,
die goed zijn voor ongeveer 3% van de totale groepsomzet, blijven vooralsnog in handen van de NMBS.
941 (30-08-2006)
Slang raakt zoek in trein
In Zwitserland is een regionale trein onmiddellijk uit dienst genomen nadat de slang van een passagier in de
bekleding van het plafond was gegleden. “De experten slaagden er tot nog toe niet in de slang te lokaliseren. Hoewel ze niet giftig is, betekent ze toch een bedreiging voor de passagiers”, aldus de manager van het
Regionaal Transport van Neuchâtel. Reptielexperten probeerden de slang al uit haar schuilplaats te lokken
door ratten en muizen als lokaas in te zetten. De Zwitsere spoorwegen onderzoeken nu nog verschillende
andere opsporingsmethodes zoals scanners, aangezien infrarood systemen niet werken bij koudbloedige
dieren. (bron: Vrt nieuws)
942 (03-09-2006)
Stoomrit Denderleeuw-Schellebelle
Op 10 september kon je meerijden met een echte stoomtrein tussen Denderleeuw en Schellebelle. De NMBS
groep en de gemeente Denderleeuw organiseerden die dag 4 stoomritten naar aanleiding van de 150ste verjaardag van de spoorlijn 50. Het station Denderleeuw heeft een speciale band met stoomtreinen. In 1966
had stoomlocomotief 29013 de eer de allerlaatste reizigerstrein in normale dienst te slepen. Nu, 40 jaar
later kreeg iedereen de kans om opnieuw een rit met deze legendarische stoomlocomotief te maken.
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nieuws modelbouw
tekst: Gert Mussels

283 (23-06-2006)
TSD nieuws - CFL Dispolok, ECoS, MKB
Train Service Danckaert wist ons te vertellen dat het prototype van de Hobby Trade CFL Dispolok is aangekomen. In de volgende weken worden de eerste afgewerkte modellen reeds verwacht. Ook het prototype
van de ESU ECoS ligt op de testbank bij TSD. De deﬁnitieve versie wordt eind deze maand in de winkel verwacht!
Het Belgisch/Frans seinhuis van MKB-Modelle is leverbaar.
284 (08-07-2006)
Piko - uitleveringen juli
Piko heeft zijn ﬂyer met de uitleveringen voor juli beschikbaar gesteld, en brengt tevens een aparte folder uit
voor het Taurus G model.
285 (08-07-2006)
Wiking - nieuwigheden
Nog een laat bericht van Wiking dat zijn nieuwigheden voor mei nog bekend wenst te maken.
286 (01-08-2006)
Märklin - exclusiviteiten
De club van 22 Belgische en Luxemburgse vakhandelaren die zich hebben verenigd om bij Märklin exclusieve modellen te laten fabriceren (of herspuiten) laat wederom van zich horen. Zo mogen we een set van
3 M2 wagens verwachten (gelijkaardig aan de reeds enkele jaren geleden uitgebrachte set van 4), en een
E-loc type 123 in tweekleurig groen met donker uitgevoerde panto’s. Prijzen schommelen om en bij respectievelijk 160 en 275 euro.
287 (01-08-2006)
Viessmann wisselaandrijving
Viessmann brengt een nieuwe wisselaandrijving op de markt, gebaseerd op geheugendraad. Deze draad zet
uit als je er stroom doorlaat en krimpt terug zonder. De aandrijving is beschikbaar onder de naam MemoTec,
is slechts 5.5 mm hoog en wordt standaard met enkele adapters geleverd om aan te sluiten op de diverse
wisselmerken. De nieuwe aandrijving is beschikbaar vanaf september.
288 (16-08-2006)
Piko - uitleveringen augustus
Piko heeft zijn ﬂyer met de uitleveringen voor augustus beschikbaar gesteld.
289 (16-07-2006)
Wiking - nieuwigheden
Wiking maakt zijn nieuwigheden bekend voor juli.
290 (16-08-2006)
Rietze: uitleveringen augustus
Bij de uitleveringen voor augustus zit het service Ford Transit model van TEC Charleroi.
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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

03 en 06/10
13 - 15/10

Rijavond voor zover rijden mogelijk is.
Rail 2006
Grote modelspoorexpo, Brabanthallen, ‘s Hertogenbosch (NL).
Inkom 11 euro, kinderen t.e.m. 11j 5 euro. Meer info op http://www.rail.nl
Deelname MSCM De-Pijl met de 0-baan ‘Chinnor’.
3de grote modelspoorexpo, Nekkerhallen Mechelen. 8 000m2, 10 belgische
banen, diorama’s, ruilbeurs, workshops.
Deelname van MSCM De-Pijl met de modulebaan met nieuwe modules in
primeur voor het publiek.
26ste expo ‘De trein in ‘t klein’, in de clublokalen, vormingsstation Muizen
(wegbeschrijving)
Vrijdag 3 november van 20 tot 23:30 uur, zaterdag 4 en zondag 5 november
telkens van 10 tot 18 uur.
Tentoonstelling - Roeselare
Exp-0-Forum, Centrum Licht en Ruimte, Oostnieuwkerksesteenweg 51, Roeselare
Info: http://www.0-forum.be/
Kerstfeest

21 - 22/10

(03) - 04 - 05/11

18 - 19/11

15/12

Erratum
In ons vorig nummer werd een foutieve persoon omcirkelt in het artikel “Ten huize van...” Paul Vergucht is
de tweede van links ipv van rechts. Sorry Paul.
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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

22-24/09

Massembre - treinenweekend
Volledig georganiseerd weekend, met o.a. bezoek CF3V, stoomlocparade,
stoomrit, modeltreinclub TMHM, railbike, etc...
Meer info op http://www.massembre.be/main.aspx?l=02.40
Expo - Mortsel
MTD, Van Peborglei 15 bis, 10 - 18 uur
info: http://users.pandora.be/hobby/mtd/index.htm
Museumrit TSP
Museumrit met 1ste klas K-rijtuigen getrokken door de 6077 en de 5941. Vertrek Brussel-Zuid 8.15 uur, terug 20.10 uur. Meer info en tickets op http://
www.pfttsp.be/ritten/Les_trois_frontieres_NL.htm
Le petit train a vapeur de forest - Vorst
Aﬂsuitfeest. Info: http://www.ptvf.be
25ste treinweekend Oostende
Ingericht door de Oudleerlingenbond KTA 1 - Oostende en de MSKK in de hotelschool Oostende (ingang t.o.v. het NMBS station). Workshops, binnen- en
buitenlandse banen. Meer info op http://www.mskk.be
Ruilbeurs - Houten (NL)
Info: http://www.modelspoorbeurs.nl. Van 10 tot 15 uur, inkom 5 euro.
Tentoonstelling “De Zwitserse treinclub” in het stationsgebouw van Sinaai,
telkens van 10 tot 18 uur.
Info: http://users.skynet.be/zwitsersetreinclub
GRA - opendeurweekend
Ghent Railroad Association houdt opendeur van 10 tot 18 uur. Peter Benoitlaan 178, Gentbrugge. Inkom 2,50 euro, gratis tot 12 jaar.
MOBOV Tentoonstelling
Tentoonstelling MOBOV modelspoorvereniging met eigen clubbanen in HO,
N, 0e, TT, 0, LGB en I, resp. van 10 tot 18 uur en van 10 tot 17 uur. Inkom 2,5
euro, incl. drankbonnetje.
Schutterslokaal VSL - Houtstraat 4C - 2960 Sint-Lenaarts
Open deur van de Lierse modelspoorvereniging De Geit. Adres: Bril 6 te Lier
Info: 0478 445 617 of mgullent@busmail.net
Eurospoor, Utrecht (NL)
60 modelspoorbanen, modelspoormarkt, ... Inkom 13 euro, kinderen t.e.m. 11
jaar 7 euro, info: www.eurospoor.nl
Ruilbeurs - St Niklaas
Modeltreinclub Het Spoor, zaal Den Hof, Hendrik Heymanplein (Grote Markt).
9 tot 13 uur. Info: http://www.hetspoor.nunaar.be
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vader gaat op stap...
tekst: mevr. Polﬂiet - foto’s: Rudy Van Doren

Verslag daguitstap naar Frankrijk
Op zondag 27 augustus was het weer zover: de eendagsuitstap van De Pijl.
We trokken deze keer naar Frankrijk. 29 personen hebben uiteindelijk aan
de reis deelgenomen. Alhoewel er geen damesprogramma voorzien was,
hadden toch een viertal dames ingeschreven, waaronder de vrouw van ons
nieuw lid: Marc Polﬂiet. Hierna volgt het relaas van onze reis gezien door de
ogen van de vrouw van Marc.
08:00: Vertrek vanuit Muizen met de bus richting Rijsel te Frankrijk met
een bende treinfanaten, uitgerust met fototoestellen en videocamera’s.
Tijdens de busreis worden we verwend met heerlijke kofﬁekoeken en
dampende kofﬁe.
10:15: Aankomst te Saint-Amand-les-Eaux in de buurt van Rijsel. In afwachting van onze stoomrit om 11 uur besluiten we met enkele clubleden een plaatselijk cafeetje te bezoeken om onze kelen te smeren.
11:00: Een blauw diesellocomotiefje leidt ons langs een smalspoor vlak
naast het water naar een klein depot, waar we een grote rookwolk, of
moet ik zeggen “stoomwolk”, waarnemen. Al gauw zien we de oorzaak
ervan. Een prachtig stoomlocomotiefje wordt daar in gereedheid gebracht om ons straks weer naar de bus te brengen.
Als je dan te weten komt dat in die locomotief gedurende enkele uren
gestookt moet worden met kolen om dat ding rijklaar te krijgen, dan
word je daar toch wel even stil van.
Een duidelijk overenthousiaste en geanimeerde machinist laat ons nog
enkele andere prachtige locs zien. Hij weet ons haarﬁjn uit te leggen
hoe die dingen werken en vooral hoe je ze aan de praat moet krijgen.
Een tijdje later is het stoomlocomotiefje rijklaar en worden we vriendelijk uitgenodigd om plaats te nemen.
Via hetzelfde traject van daarnet vertrekken we weer richting bus.
12:00: Tijd voor het middagmaal en dat mag er wezen: grote kraakverse
pistolets, keuze uit beleg gaande van kaas, hesp, salami tot choco, uitgestald op een grote klaptafel. En Roland heeft echt aan alles gedacht
want een begeleidende drank hoort er ook nog bij volgens hem.
We hebben echt geluk met het weer, af en toe de zon, een beetje wind
maar vooral geen regen, zodat we onze pistolets in de gezonde buitenlucht kunnen opsmullen.
13:00: We stappen terug de bus op en vertrekken naar Oignies.
13:45: Aankomst te Oignies in het “Centre De la Mine et du Chemin
de Fer” waar het “Festival de la Vapeur” dit weekend plaatsheeft. Daar
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mogen we vrij rondlopen tot 18 uur. En geloof me, je hebt die tijd nodig
om echt alles te kunnen bezichtigen. Buiten, op het oude mijnterrein,
staan de echte mastodonten. Verschillende soorten locs van vroeger
die prachtig gerestaureerd werden.
In de hangar treffen we verschillende standjes aan waar je iets van modelbouw kunt kopen. Zoonlief vindt daar natuurlijk weeral een Shellwagonnetje dat nog in zijn collectie ontbrak.
Achteraan op het terrein vind je locomotieven en wagons van de post.
In die wagons is voor een heus postmuseum gezorgd. Je kan er zien op
welke wijze de post, al rijdende, gesorteerd werd.
Daarnaast vind je een museum van “Les amis de la mine“. Hier ontdek
je hoe en welke locs gebruikt werden om de kolen naar boven te halen.
Je kan er ook meerijden met een oud mijntreintje.
In de grote tuin treffen we allerhande kleine, prachtige stoomlocomotiefjes aan die vrolijk rondrijden en waar je plaats kunt op nemen. Daarnaast vinden we een bassin met verschillende soorten bootjes.
In het grote gebouw van de CMCF dat drie verdiepingen hoog telt, vinden we van alles over modelbouw. We ontdekken er kleine en grote
modules in verschillende schalen zoals HO, N, TT, Z, O en schaal 1. Een
goede manier om ideeën op te doen voor onze eigen modelspoorbaan
in aanbouw.
18:10: Na de zoektocht naar drie verloren clubleden vertrekken we dan
toch richting Sailly-sur-la-Lys waar ons een warm avondmaal staat te
wachten.
19:00: Aankomst te Sailly-sur-la-Lys in het vroegere stationnetje BacSaint-Maur of “La gare des Années Folles” dat nu omgetoverd is tot een
klein gezellig restaurantje. Na een aperitiefje volgt een lekker driegangenmenu voorzien van de nodige ﬂessen wijn… Alhoewel, voor sommigen onder ons bleek dit niet voldoende te zijn daar zij aan andere tafels
nog wat wijn moesten gaan bedelen. We noemen geen namen maar
wellicht gaat er wel een belletje rinkelen.
21:00: Vertrek naar België.
Op de terugreis was het natuurlijk weeral ambiance want er zijn bepaalde clubleden die nogal komisch uit de hoek durven komen. Onze
lachspieren werden dus goed getraind.
23:15: Aankomst clubhuis Muizen.
Langs deze weg wil ik de schrijfster bedanken voor het openhartige relaas
van de reis, want uit ervaring weet ik dat zelfs doorwinterde leden niet staan
te springen om een artikeltje te schrijven over de jaarlijkse eendagsreis.
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