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Gesticht in 1974 door een groep enthousiasten die een paar jaar later met de bouw van 
een clubbaan begonnen. 1985 was één van de hoogtepunten in het bestaan van onze 
club met een bezoek van het MOROP-congres. De maquette met als thema: ”Mobiliteit 
in Vlaanderen” op de wereldtentoonstelling in Sevilla ‘92 werd door de MSCM DE PIJL 
vervaardigd.  Reeds enkele jaren zijn wij bezig met de afwerking van een digitale modu-
lebaan op een 400 m2 grote zolder. Naast een Märklinbaan en schaal 0 is hier eveneens 
plaats 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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3191 Hever

Heb je zelf een idee, enkele mooie foto’s of een leuk weetje voor de “Gazet”, aarzel dan 
niet om contact op te nemen met Marc Van Nieuwenhove (cmp@telenet.be).  Teksten 
worden best aangeleverd in Word of Notepad.  Foto’s in jpg, raw of tif. 
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EDITORIAAL 

Mondiaal

Onze club staat de laatste tijd weer aardig in de boekjes. 

Het begon met een publicatie in het ledenblad van “Le Cercle de Zero”. 
Etienne Josse, de Belgische vertegenwoordiger van CdZ, heeft een bezoek 
gebracht aan een bijeenkomst van onze 0-sectie en er een verslag over 
geschreven. Hij heeft het artikel voorzien van enkele foto’s waar Jan, Eric 
en ikzelf gezellig rond de tafel een paar modellen monteren, terwijl Roland  
druk bezig is met zijn brugmodule. Dit tijdschrift wordt thuis gestuurd bij 
alle leden van de CdZ. De leden van de CdZ zijn vooral te vinden in Frankrijk 
maar ook in Zwitserland, Spanje, Italië, België en Nederland. Mogelijk ver-
geet ik er nog een paar die zich in Duitsland en of Groot-Britannië verscho-
len houden. Dit is wel een mooie Europese spreiding. 

Maar het wordt nog mooier. In het februarinummer van de “Gauge O Guild 
Gazette” verscheen een artikel over “Chinnor “. Jan Coeckelbergh heeft een 
tekst geschreven waarin de geschiedenis van De Pijl in het kort wordt ver-
teld. Hij doet ook het verhaal hoe enkele van ons met schaal nul gestart zijn. 
Het artikel is met een paar mooie foto’s opgesmukt. Dit tijdschrift gaat ook 
naar alle GOG-leden. Maar hier wonen de leden iets meer verspreid over de 
wereld. Het gros woont in Groot-Britannië. De rest is verdeeld over: Australië, Nieuw Zeeland, Canada, Zuid en Noord 
Amerika, Zuid Afrika, Europa en de rest van de wereld. We hebben dus een wereldbekendheid verworven. Als je nu met 
een Eskimo praat en hem vraagt of hij De Pijl kent antwoordt hij vast met: “Dat is die treinclub in Muizen bij Mechelen” 
(nvdr dit is de vertaling uit het Eskimoos). De kans dat je die kerel gaat vinden is natuurlijk zeer klein. Maar dichter bij 
huis gaan we in de nabije toekomst wel veel meer mensen vinden die onze modulebaan zullen kennen. 

Het is dan toch gelukt om deel te nemen aan de tentoonstelling in Dortmund. Het project dat reeds vorig jaar startte met 
de bouw van een eigen bloksysteem kan nu aan het publiek getoond worden. De mensen die er al zolang mee begaan zijn 
zullen eindelijk de voldoening krijgen hun werk op een internationale expo voor te stellen. Zij reizen op 14 april af naar 
Dortmund vergezeld van een ploeg van vier extra werkkrachten voor één dag. De zes die voor gans de periode blijven 
komen op 21 april terug naar huis. De modules staan nu in Walem. Daar is een zolder gevonden die voldoende ruimte 
biedt om de baan in zijn geheel op te stellen. Dat geeft ook de mogelijkheid om de laatste probleempjes op te lossen. Het 
bloksysteem heeft wel zeer goed gewerkt tijdens onze laatste expo maar dat was met een beperkte opstelling. Nu gans 
de baan daar staat is het de finale test. Ik heb al gehoord dat er enkele leden er bijna hun bed hebben staan. 

Ik wens ze veel succes daar in Dortmund en zou zeggen tegen alle leden: Allen daar heen.

René

Nvdr: Wegens het overlijden van mijn echtgenote Linda verschijnt deze Gazet met een vertraging van twee maanden. 
Hierdoor is de tekst van onze voorzitter achterhaald. Mijn excuses hiervoor. Marc Van Nieuwenhove

Het woord van 
de voorzitter

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



Spoorwegen 
anders bekeken

FOTOGRAFIE
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Les locomotives diesel de ligne. Les decorations du materiel moteurs de la SNCB. Deel 1

Door Jean-Luc Vanderhaegen. Uitg. PFT-TSP Mons, 288 blz., formaat A4, meer dan 500 foto’s waarvan de meeste in 
kleur aangevuld met plans en kleurenschema’s,  gebonden met harde kaft, geen ISBN nummer, prijs € 59,00.

Jean-Luc Vanderhaegen is één van de stichtende leden van de vereniging voor het behoud van het Toeristisch Spoorpa-
trimonium in België. Als spoorwegliefhebber en fotograaf is hij meer dan 40 jaar actief met het vastleggen van alle mo-
gelijke treinschilderingen van het Belgische spoormateriaal. Zopas is van zijn hand het eerste boek over dit onderwerp 
verschenen. Voor de samenstelling heeft hij kunnen rekenen op de medewerking van talrijke spoorenthousiastelingen. 
Het eerste deel beschrijft in detail de livreien van de lijndiesels vanaf de NMBS reeks 50/51 (vroeger type 200) tot de 
reeks 66 (vroeger type 222). Het boek is verdeeld in vijf hoofdstukken waarin achtereenvolgens de originele schilderin-
gen, de groene livrei uit de jaren ’60, de groene livrei 1970, de gele en tot slot de blauwe kleurschikking worden bespro-
ken. In het laatste hoofdstuk wordt de schildering van elke locomotief 
tijdens zijn levensloop schematisch voorgesteld. De kleurschema’s die 
worden gebruikt, zijn eerder al in het tweemaandelijkse tijdschrift van 
het TSP aan bod gekomen. Ze worden aangevuld met originele NMBS 
tekeningen. In het boek vinden we talrijke foto’s die nog nooit eerder ge-
publiceerd zijn. Zowel de tekst als de fotobijschriften zijn eentalig Frans. 
Nochtans mag dit niemand afschrikken om dit schitterende fotoboek in 
huis te halen. 

Peter Embrechts

© Tim Haesevoets
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25.000 euro boete
Onlangs werd een zwartrijder beboet voor niet minder dan 25.00 euro. Hij had dan ook al 48 keer geen geldig vervoers-
bewijs op zak. Ook het aantal zwartrijders blijft stijgen. goed voor 3.6 miljoen euro, waarvan 1.4 kan gerecupereerd wor-
den via het innen van de boetes.

Brand Centraal Station
Op Paasmaandag heeft het gebrand in het centraal Station in Antwerpen. De oorzaak is nog onbekend. De schade is 
aanzienlijk en loopt in de honderdduizenden. In de technische ruimte waar het gebrand heeft moeten alle batterijen voor 
de noodvoeding vernieuwd worden. Ook de controlekamer is tijdelijk buiten gebruik.

Fusie
Het Franse Veolia Cargo neemt het Duitse Rail4Chem over. Veolia Cargo is de logistieke en spoordochter van Veolia 
Transport, de vervoersdivisie van het Franse Veolia Environnement. Het bedrijf beschikt over ruim 190 locomotieven. Het 
rijdt op het Franse, het Duitse en het Nederlandse net en heeft een aanvraag lopen om ook actief te worden in Italië en 
ons land. In België wacht Veolia op een homologatie voor zijn rollend materieel en op een veiligheidscertificaat.

AGV
Alstom heeft zijn nieuwe TGV voorgesteld zonder locomotief. Deze heet voortaan AGV of Automotrice Grand Vitesse. 
Dit is een hogesnelheidstrein met eigen aandrijving die  geplaatst is aan de onderkant van het treinstel. De trein is daar-
door lichter en zuiniger met energie. Zij verbruikt volgens Alstom tot 15 procent minder energie. Voorlopig heeft alleen 
Italië een bestelling geplaatst. Hoogst waarschijnlijk gaat het hier over de maatschappij NTV die tussen Rome en Napels 
een Hoge Snelheidslijn wil opzetten.

GEN-bestelling
De NMBS praat verdere met Siemens over een order van 300 treinstellen voor het Gewestelijk Expresnet rond Brussel. 
Hiermee valt het Brugse Bombardier uit de boot dat 10% duurder zou zijn dan Siemens. Bij de beoordeling speelde de 
prijs voor 60% mee, 40% ging naar de beoordeling van de kwaliteit. Het totale order zou een bestelling betekenen van 
meer dan 1.4 miljard euro, of 4,6 miljoen per treinstel of 186 miljoen oude Belgische franken. Bombardier hoopt nu als 
onderaannemer aan de realisatie te kunnen meewerken.

Xpedys
Xpedys is een nieuwe dochtermaatschappij van de NMBS voor het vervoer van staal en bulk. Zij start in april ter ver-
vanging van het mislukte Sideros met de SNCF. Alle transporten die nu voor B-Cargo en IFB plaatsvinden gaan in de 
toekomst naar Xpedys. Xpedys krijgt daardoor 6.000 goederenwagens in bezit. De fransen zijn niet tevreden met dit 
initiatief va de NMBS en denken aan een boycot.

Seinhuis Brugge
Brugge heeft een splinternieuw seinhuis voor de bediening van de stations van Brugge, Knokke, De Panne, Oostende 
en Oostkamp. Daarna volgt later nog Torhout, Beernem, Zedelgem en Lichtervelde en nog later (20011) worden ook 
Diksmuide, Dudzele en Blankenberge er bij genomen. Infrabel wil het aantal seinhuizen terugbrengen van 386 vroeger 
naar 274 nu om tegen 2012 nog 31 seinhuizen over te houden. Dit is alleen maar mogelijk door ver doorgedreven infor-
matisering.

Nieuws
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Opleidingscentrum
Er is nu een KB dat bepaald wie een opleiding mag geven aan machinisten, nadat de NMBS het alleenrecht daartoe 
verloren had. Elke maatschappij met voldoende activiteit en een zetel in België en met een vergunning en voldoende 
didactische middelen mag daartoe gemachtigd worden. Nu nog bepalen wat ‘voldoende’ betekent.

Mechelen station
De NMBS-Holding, het Vlaams Gewest, Infrabel, De Lijn en de stad Mechelen gaan samen het station en de stationsom-
geving van Mechelen renoveren en aanpassen. Aan het vernieuwde station komen een nieuw busstation, uitgebreide 
fietsenstallingen en parkeermogelijkheden. De werken starten in 2010 en zullen acht jaar duren. 

Dryport Muizen
Sinds de containertrafiek naar Engeland is weggevallen, is het aantal containers dat verzet wordt in Muizen met de helft 
teruggelopen sinds 2005. De hoge prijs voor de kanaaltunnel en het Britse spoorwegnet heeft deze trafiek doen stopzet-
ten. Men hoopt nu op nieuwe verbindingen. Eén is er alvast gerealiseerd met Italië voor de Gruppo Spinelli.

Belgorail 
In navolging van onze buurlanden beschikt ons land sinds kort ook over een zelfstandige certificeerder voor de spoor-
wegen. Belgorail is sinds begin dit jaar gemachtigd om spoorwegmaterieel en spoorwegsystemen te controleren en ze 
vervolgens op basis van Belgische en Europese normen goed te keuren, waarna ze op de spoorwegen in ons land gebruikt 
mogen worden. Dit geldt ook voor locomotieven  Belgorail behoort toe tot de NMBS-dochter Transurb Technirail, de 
industriefederatie Agoria en de technische controlegroep Vinçotte. 

Vertragingen
De schuld van de meeste vertragingen zijn de reizigers, zegt de NMBS.  Het is echter al te gemakkelijk om de reizigers 
de schuld te geven van de vertragingen bij het spoor. Dat zegt dan weer het Raadgevend Comité van de Gebruikers van 
de NMBS in zijn jaarrapport 2007. Volgens dit comité moet men de zwartepiet niet doorspelen naar de reizigers, maar 
moet gezocht worden naar oplossingen om de stiptheid te verbeteren, zoals bredere treindeuren, hogere perrons en 
betere signalisatie. 

Bombardier te koop
De kans is reëel dat de Canadese groep Bombardier haar spoordivisie van de hand doet. Het zou kunnen dat Bombardier 
Transportation kan worden verkocht aan de Russische groep Transmashholding of aan Siemens of Alstom. Dat laatste 
zou wel eens op verzet kunnen stuiten van de antikarteloverheden. 

Belgische enclave in Duitsland
In het recente nummer van HOV Railnieuws lezen we “De opbraak van de Vennbahn leidde begin januari bijna tot een 
conflict met België. Als gevolg van het verdrag van Versailles, waarmee in 1919 een einde kwam aan de Eerste Wereld-
oorlog, verkreeg België het eigendom van de gehele Vennbahn. Afgesproken is nu dat de gronden en gebouwen rondom 
de lijn ook na de opbraak en de aanleg van een (Duits) fietspad een Belgische enclave blijven.”

MIVB
De Brusselse vervoermaatschappij gaat haar museum in Woluwe renoveren en terug brengen in de toestand net na de 
tweede wereldoorlog. Het museum gaat pas in 2009 terug open.
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Entre luxe et grande vitesse
La légende des Trans-Europ-Express.

Door Maurice Mertens en Jean-Pierre Malaspina. Uitg.: Loco Revue Presse, 411 blz., talrijke met foto’s en tekeningen, 
formaat A4, gebonden, ISBN 978-2-903651-45-9, prijs € 49,50.

De legende van de Trans Europe-Express is een heruitgave van het gelijknamige boek van Maurice Mertens uit 1985. 
Maurice Mertens is enkele jaren geleden overleden. Zijn goede vriend Jean-Pierre Malaspina heeft de draad terug op-
gepikt en naar aanleiding van 50 jaar TEE het oorspronkelijke werk in een nieuw kleedje gestoken. Ook de inhoud is bij-
geschaafd. Naast talrijke nieuwe kleurenfoto’s is ook de tekst grondig aangepakt en aangevuld met belangrijke gegevens 
en verbeteringen. Het boek bestaat uit twee delen. In deel 1 worden de geschiedenis van de TEE, het tractiemateriaal 
en het reizigersmateriaal uitvoering bespro-
ken. In deel 2 komen alle TEE-treinen die 
ooit hebben gereden aan bod. Veel aandacht 
gaat naar de juiste treinsamenstellingen. Dit 
wordt uitvoerig geïllustreerd met duidelijke 
tekeningen en tabellen. Elke beschrijving 
wordt ingeleid met een fiche met de belang-
rijkste kenmerken van de TEE verbinding. Na 
de recessie van de jaren ’70, de toenemende 
autosnelwegen en de goedkope vluchten, 
kende de TEE een geleidelijke terugloop. Eind 
jaren ’80 en begin ’90 zagen we de opkomst 
van de Euro City verbindingen en de realisa-
tie van de eerste hoge snelheidslijnen tussen 
Parijs en Lyon. Uiteindelijk werd op 26 mei 
1995 het TEE hoofdstuk definitief afgesloten 
met de laatste rit van de TEE Watteau tus-
sen Brussel en Parijs. De herwerkte uitgave 
is een degelijk en vernieuwend basiswerk 
over de geschiedenis van de TEE. Naast be-
langrijke aanvullingen en enkele essentiële 
verbeteringen is dit een opmerkelijk boek 
over het TEE tijdperk. Een aanrader voor ie-
dereen die geïnteresseerd is in TEE-treinen. 
Slechts één minpuntje. Het oorspronkelijke 
werk was zowel in het Frans als het Duits 
verkrijgbaar. Nu moet je het doen met een 
eentalig Franse uitgave. 

Peter Embrechts



MODELBOUW

10 gazet

Märklinboys
1 2 3

Onze andere Marc, dacht op 1 avondje een paar M1-wa-
gons in mekaar te vlammen. ‘t Schijnt dat hij met dezelfde 
hoeveelheid en in dezelfde toestand terug naar huis is 
gegaan. Niet omdat het niet vlot ging als verwacht, maar 
door plaatsgebrek aan tafel. 

De nieuwe aanwinsten van Gert (die alles al heeft en alles 
bijna dubbel) heeft zijn oog laten vallen op een stoomloc. 
Hij kon niet kiezen en heeft ze dan alle 2 gekocht. En “veu e 
preiske”! Ge moet niet schoon zijn om geluk te hebben.

Onze zelfgemaakte en geweatherde wagonnetjes. Wie kan 
reden wie de schepper hiervan is? Op onze Märklinbaan 
staan ze het schoonst. Ik kan ze moeilijk gaan fotograferen 
op een “gelijkstroombaan“, hé! Zeg nu zelf.

1 Zoals er elke maand op de vergadering wordt ver-
meld door de Märklinverantwoordelijke: “Er wordt 
aan gewerkt”.

Okee, als er werkzaamheden zijn aan de spoorwe-
gen, behelpen we ons op deze manier. We moeten 
onze nieuwe aanwinsten toch laten bollen onder 
bewonderende blikken. En als er niemand komt zien 
zetten we het in de Gazet!!! Als Märklinisten zijn we 
in de minderheid en moeten we onze plan trekken.     

Onze Mark is al weken sneeuw aan het maken met 
plasticcard. Ik heb den overschot gevraagd en gekre-
gen. En kijk, ‘t is een prachtige muur en met de juiste 
maten voor mijn baan!!! Hij laat niks verloren gaan!

tekst & foto’s: Rudy Van Doren
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Heb je zelf een goede tip die je met anderen wil delen, aarzel niet en vertrouw hem toe aan de Gazet.

Tip 046: Verf verwijderen
Zoals iedereen intussen al weet kun je meestal de verf van een model verwijderen door het onder te dompelen in een 
oplossing van vloeibare SUN dat gebruikt wordt in een vaatmachine (zo’n ding waarmee je automatisch de afwas kunt 
doen). SUN is een witte crèmeachtige vloeistof. Maak een verdunning van één deel vloeibare Sun en 9 delen water. Het 
is een agressief product. Dus moet je zeker contact met de ogen vermijden. Ook op kleding en op je huid kan het inwer-
ken. Gebruik daarom steeds water om te spoelen indien dit nodig zou zijn.

Tip 047 Verf verwijderen
Verf verwijderen van een model kan je ook met ovenreiniger. Leg het model in een doorschijnende plasticzak. Spuit het  
goed in met ovenreiniger (bijvoorbeeld met BREF of Mussle) en sluit de zak goed af. Na één dag draai je het model en 
probeer je alle verfkanten terug in aanraking te laten komen met de ovenreiniger. Herhaal dit elke dag tot de verf loskomt. 
Spoelen met water en schrapen met een oude tandenborstel. Wat we zeggen over de agressiviteit van vloeibare SUN (zie 
tip 046), geldt nog meer voor ovenreiniger. Uiterst voorzichtig zijn en in elk geval zeker contact met de ogen vermijden. 
Lees de richtlijnen op de spuitbus. Gebruik wegwerphandschoenen. Niet alle verf gaat even gemakkelijk af (bijvoorbeeld 
verven zoals Humbrol). Anderen soorten zijn zeer snel verwijderbaar (bijvoorbeeld waterverven zoals Tamiya, Valleyo)

Tip 048 Verf verwijderen
Lukt de tip met vloeibare SUN (zie tip 046) of met ovenreiniger (zie tip 047) niet, dan kan je alles nog eens proberen 
met remolie. Let op, want ook remolie is een bijtend product. Giet de olie in een fles of bokaal waarin ook je model past. 
Dompel je model onder in de olie en laat rusten. Na enkele dagen zal de verf loskomen. Remolie werkt ook in op sommige 
kunststoffen waardoor deze broos worden. Daarom mag je een model geen weken of maanden in deze olie laten liggen. 
Daarna afwassen met water en de verf met een tandenborstel verwijderen. Remolie is meermaals herbruikbaar.

Tip 049 Draad aan rails solderen
Maak eerst het oppervlak zuiver op de plaats waar je gaat solderen, zeker wanneer het spoor een laagje oxidatie ver-
toond. Gebruik bij oude rails een stukje fijn schuurpapier. Reinig het daarna met een wattenstafje, gedrenkt in een pro-
duct waarmee je het oppervlak kunt ontvetten. Oude M-rails van Märklin kun je moeilijk of niet solderen. De andere rails 
van nikkelzilver of koper vormen geen probleem. Gebruik een bout van 15 tot 25 watt met een zuivere punt die je met een 
nat soldeersponsje kunt proper houden. Daarnaast heb je harskernsoldeer 50/50 en Purine als extra vloeimiddel nodig. 
Dit vind je allemaal in de elektronicahandel. Vertin het uiteinde van de draad met een beetje soldeer. Plooi 3 mm van het 
uiteinde van de draad in een hoek. Maak de plaats op de rail warm met de soldeerbout en vertin deze plaats met een 
beetje soldeer (eventueel met toevoeging van purine). Laat niet afkoelen.  Hou de draad tegen rail op het soldeer. Voeg 
nog eens extra soldeer toe laat het soldeer vloeien op de verbinding. Trek de bout terug en houdt alles enkele seconden 
stil tot het soldeer is uitgehard. Lukt het niet de eerste keer, dan mag je niet opgeven. Blijven oefenen.

Tip 050 Neusverstuiver
Gooi na een verkoudheid nooit zomaar je neusverstuivers weg. Ze komen nog goed van pas voor het verstuiven van 
water. Verwijder eerst alle restanten van het genezend spul en vul daarna de verstuiver met water. Ideaal als toevoeging 
bij het gladschuren van je geplamuurde modellen met bijvoorbeeld Holts plamuurmiddel. Als dat niet lukt, dan kan er 
natuurlijk ook je planten mee besproeien.

tekst: Peter Embrechts

MODELBOUW
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Onlangs had ik de gelegenheid een “Bolle Neus”, de 204008 van Mârklin aan te schaffen. Het was oorspronkelijk de 
bedoeling de kast van dit toestel te gebruiken om op de nieuwe uitgave (de 5404) aan te brengen. Ik rijd met de meeste 
van mijn machines in de periode 50-60 en dus was de oude machine meer geschikt.

Allereerst werd het motortje uit elkaar 
genomen en gereinigd. Op zich geen pro-
bleem, uitgezonderd van de borging van 
de rotoras, die niet onmiddellijk terug op 
zijn plaats wou en een uitstapje wel zag 
zitten. Dat kleine ding kon ik wel verge-
ten, want het verstopte zich ergens in 
het kamerbreed tapijt, tot ik het lumi-
neus idee kreeg de stofzuiger ter hulp 
te roepen. Na een nieuwe zak te hebben 
aangebracht, kon ik aan  het werk: gans 
de kamer stofzuigen! De nieuwe man 
was geboren! Even later de stofzuiger-
zak leegmaken op een krant en hopen 
dat dat kleinood erin zat en er nog uit 
wou ook… Wonder boven wonder: na 
enkele hernemingen liet het kleine ding 

zich verrassen en viel tussen allerlei steentjes en kruimels op mijn krant. Het was ondertussen kraaknet geworden in 
de woonkamer!

Een tweede keer liet ik mij niet meer verrassen: de loc werd in een sigarendoos gelegd en het klipje werd uiterst voor-
zichtig aangebracht, zodat het alleen kon ontsnappen in de richting van het deksel. Dat gebeurde echter deze keer niet 
en men kon me dan ook een zucht van verlichting horen slaken als alles weer op zijn plaats zat. 

Toevallig had ik nog een decoder liggen van Märklin die geschikt is voor de oude motortjes. Het was dan ook een ideale 
gelegenheid om eens een analoge machine om te bouwen voor digitaal regime. Ik gebruikte hiervoor decoder nr. 66032 
van Märklin voor DELTA-systeem.

Aangezien ik nogal wat slechte erva-
ringen heb met het soort decoders 
waarvan de aansluitdraden met fijne 
laspunten besvestigd zijn, liet ik onmid-
dellijk wat fijne contactlijm vloeien over 
de bevestigingspunten en de uiteinden 
van de draden (A) om afbreken ervan 
te vermijden bij het manipuleren. Een 
knoop van de draden (B) fixeert ze 
nog eens extra. De decoder werd met 
tweezijdige kleefband op het chassis 
bevestigd.

Na aansluiting van alle draden werd een 
testrit gehouden. Daaruit bleek dat de 

Het ombouwen van een “Bolle Neus”
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loc nogal wat stroom opslorpt om vanuit stilstand op te trekken. Waarschijnlijk is het soort decoder in combinatie met de 
3-polige motor de oorzaak. Aangezien de lampjes met het chassis verbonden zijn, kregen we het verschijnsel waarvoor 
men me al verwittigd had: een storend flikkerende verlichting. Om dit te vermijden dient elk contact van de lampjes met 
het chassis te worden opgeheven, en dient een extra retourdraad te worden gebruikt.

Na dagen piekeren over de oplossing van dit probleem, kwam ik met volgende oplossing: Verwijder het metalen gedeelte 
dat op het chassis bevestigd is en waarmee het lampje wordt vastgehouden.

Breng dit deel aan in de kap van de loc, en lijm twee reepjes 
plasticard vast in de kast. De lamphouders worden hierdoor vast-
gehouden en kunnen schuivend in en uit de kap om de lampjes 
te vervangen. 

 

Om contact van dit gedeelte met de kast te vermijden, wor-
den de contactstroken extra in de verf gezet als isolatie. 
Rode verf voldoet hier best omdat je op deze manier een 
visuele controle hebt over de dekking.

 

Ook werd de retourdraad gesoldeerd aan het metalen gedeelte. 
Vergeet hierbij het lampje niet te verwijderen!

Om bij kortsluiting een defect aan de digitale baan te vermijden 
werd een  test op een analoge baan gehouden. Een digitale baan 
zou veel kwetsbaarder zijn en dus werden alle digitale elementen 
van de baan afgekoppeld en verwijderd. Zonder de kast op het 
chassis te bevestigen werd het geheel in beweging gebracht en 
nagekeken of de lichten het deden. Na omschakeling van de rij-
richting bleek alles naar behoren te functioneren en was de eerste 
test geslaagd.Toch bleek het systeem van isolatie met de verf niet 
te voldoen, want het geheel gaf geen kik van zodra de kast op het 
chassis werd aangebracht. Kortsluiting? In elk geval zonder erg, 
want na demontage van de kast bleek alles opnieuw te werken 
naar behoren. Spoedig werd duidelijk dat er wel wat druk werd 
uitgeoefend op sommige punten bij het assembleren van de loc, 
zodat toch nog wat  isolerende kleefband werd aangebracht tus-
sen deze raakvlakken.
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En inderdaad: de loc rijd nu vrolijk zijn rondjes op de baan. Op de 
digitale baan was het ook geen probleem, al moet ik toegeven dat zij 
beter voldoet in een analoog milieu.

Alles bleek toch nog niet in orde, 
want in de ene rijrichting ging 
hij vlotter dan in de andere. Na 
enkele testen bleek de oorzaak 
te liggen in het opnieuw assem-
bleren van het motortje na zijn 
revisie. De veldmagneet dient 
daarbij goed gecentreerd te wor-
den in het geheel van de motor, 
zoniet kan het zelfs gebeuren dat 
er in één van beide rijrichtingen geen beweging meer te krijgen is als het veldspoeltje bekrachtigd wordt, zelfs indien 
het motortje wel via de wielen in beweging kan worden gebracht.
 
Na wat gepruts bleek alles naar behoren te werken en zo 
werden op zondag 10 februari  2008 de eerste homologa-
tieritten gereden op mijn baan, in gezelschap van enkele 
vrienden uit het stoomtijdperk.

Eind goed, al goed. Toch denk ik dat het mogelijk is nog meer 
uit deze machine te halen door de motor om te bouwen naar 
een 5-polige gelijkstroommotor en een modernere decoder 
met mogelijkheid tot instellen van maximum snelheid en 
regelbare optrek- en afremvertraging.

Maar dat is voor een volgende keer.

Roel 
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Nieuws
Verhuis
Modeltrein Paradise verhuist. Maar dat wisten de meesten onder ons blijkbaar al. Hij gaat zijn winkel inplanten op de 
grens van Beveren en Sint Niklaas, maar wel op het grondgebeid van Sint Niklaas. Zijn winkel gaat in april al open. Ook 
Treinshop Olaerts verhuist. Dus om een bezoekje te brengen aan zijn winkel of an zijn dochter moet je ergens in septem-
ber niet meer in Gruitrode zijn, maar wel in Genk

Roco - reeks 29 en 20
De speciale reeksen van Roco, meer bepaald de reeks 20 in blauwe uitvoering met trapeziumvlak op fronten en de 
reeks 29 in volledig groene uitvoering die vorig jaar aangekondigd werden en in beperkte oplage voor Van Biervliet en 
Treinshop Olaerts, komen er niet. 

Mehano - Container Sggmrss ‘90 (HO)
Alle beloofde containerwagens type Sggmrss ‘90 liggen in de winkel. Ook de andere varianten die niet direct voor de 
Belgische markt bestemd zijn, zijn beschikbaar.

B-Models - E wagens met zand (HO)
De nieuwe serie van E-wagentjes met lading is beschikbaar bij Van Biervliet en tegelijk ook al uitverkocht. Ze worden nu 
wel gemaakt onder de nieuwe merknaam B-Models. De volgende keer moet je er sneller bij zijn.

Henckens - Seinen (HO)
Bij het Spoor in Leuven vonden we twee nieuwigheden die gebruikt kunnen worden in combinatie met de gekende Henc-
kens seinen. Namelijk een lichtcijfer voor de snelheidsbeperking 40 km/uur en een V-Balk voor de aankondiging van het 
rijden op tegenspoor. 

Mistral Trains - Type Uay (HO)
Vorig jaar hebben we reeds kunnen melden dat Mistral Trains met een onderlosser type Uay voor steenslag komt. Intus-
sen kunnen we op hun website een exemplaar vinden van het toekomstige model. Veel meer informatie dan een foto van 
de ballastwagen vinden we er niet terug. Wel worden twee nummervarianten voorzien. 

Kibri - Gottwald kraan (HO)
Bij het Duitse merk vinden we een Gottwald NMBS telescopische kraan. Deze kraan bestaat al enige tijd in het aanbod 
van Kibri, maar het is de eerste keer dat ze als NMBS model wordt aangeboden. Dit betekent dat aan de kraan enkele 
aanpassingen moeten gebeuren. Wij vrezen dat dit niet het geval is. Het belangrijkste is wel de schildering. Hopelijk 
heeft Kibri hiermee rekening gehouden 

LSM - reeks 18 (HO)
De versie van de reeks 18 van LSM in gele uitvoering met het nummer 1802 is beschikbaar. Het gaat om de experimen-
tele kleurenvariant met donkerblauwe banden.  Zowel een gelijkstroom als een wisselstroomuitvoering zijn in voorraad. 

Vitrains - sporen van Peco (HO)
Vitrains werkt verder aan haar plan om de treinenwereld te veroveren. In haar folder voor 2008 zien we achteraan dat 
ze ook sporen zullen aanbieden. Dit doen ze echter niet in eigen beheer, maar in samenwerking met haar Britse partner 
Peco. 
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Mehano versus LSM reeks 27 (HO)
Onze voorspelling in de vorige Gazet gaat niet uitkomen. Het duurt immers al heel lang dat Mehano in haar kaarten laat 
kijken over haar ontwikkeling van de aangekondigde reeks 27 (21-11-12 en 21) die besteld zijn door onze Belgische invoer-
der Rocky Rail. We beginnen terecht te vrezen of er dit jaar nog wel iets gaat komen. Intussen doet LSM rustig verder aan 
de realisatie van haar ontwerp en hebben zij een eerste prototype van de toekomstige kast laten zien.

B-Models – Containerwagen Sgns (HO)
In de folder van Van Biervliet lezen we dat dit jaar gewerkt wordt aan de uitgave van een Belgisch goederenwagen type 
Sgns voor het vervoer van containers. Er worden ook eigen containers onder het merknaam B-Models gemaakt. 

B-Models – Belgische seinen (HO)
Dit jaar komt B-Models (Van Biervliet) met eigen Belgische lichtseinen. Alle soorten worden voorzien, inclusief seinen 
voor het tegenspoor en de seinen met een V-Balk bovenaan en een snelheidsbeperking onderaan. Er worden geen licht-
geleiders gebruikt, maar wel ledjes. De sturing gebeurt achter de seinplaat en het sein kan gebruikt worden voor alle 
systemen: wisselstroom, gelijkstroom, digitaal en analoog. Er is geen extra decoder nodig. 

Fleischmann – 4 maal Fals (HO)
Dit jaar brengt Fleischmann opnieuw enkele series uit met de gekende onderlossers type Fals  in groene B-Cargo kleuren. 
Er worden niet minder dan vier sets Fals uitgebracht. Twee sets bevatten het Sea Rail Logo (ref: 5523.01/02 – € 77.10). 
Daarnaast zal Fleischmann twee sets Fals wagens van een verschillend serietypes F5 en F7 uitbrengen.

Fleischmann - Fals (N)
Na het succes van het voorbije jaar met de verschillende series Fals wagens brengt Fleischmann in 2008 een Belgische 
Fals in schaal N. Het model dat Fleischmann maakt van deze zelflosser is de versie die ook aan Duistland is verhuurd en 
dus ook interessant is voor DB-liefhebbers in periode V. 

Tillig - ketelwagen (TT)
Het Duitse merk Tillig komt dit jaar voor het eerst een ketelwagen van Armita ingeschreven bij de NMBS bedrukt worden 
in HO. Deze tankwagens type Zans zijn dagelijks te zien in de haven van Antwerpen. 

LSM - rijtuigen (N)
LSM komt in N met een WLAB30 ligwagen,  Mistral 69 TEE rijtuigen, I4 en I5 wagens. 

Hobbytrain Lemke - AFB Dieselloc (N)
Deze Duitse handelaar en invoerder van ondermeer Kato brengt dit jaar een Nohab dieselloc. Wie Nohab zegt, denkt 
daarbij onmiddellijk ook aan AFB of aan onze reeksen 52-53-54. 

Vitrains - Budd AM56 (HO)
Vitrains brengt dit jaar het treinstel type Budd. Dit treinstel AM56 is een Inox tweetje heeft een gekende golfbekleding in 
roestvrij staal. Later volgt een groene versie AM54 waarvan de zogenoemde Budd is afgeleid. Het model zou koppelbaar 
zijn met het tweetje van Jocadis.

tekst: Peter Embrechts
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Tolk gezocht
Soms staat in onze Gazet wel eens een spelfout. Ook kom je in modelspoorcatalogussen en -websites bizarre teksten en 
vertalingen tegen. Onderstaande vertaling uit de taal van Molière spant echter wel de kroon.

Art. 1001 - Electrische Treinstel Alsthom - Trenitalia “Minuetto” met 3 ele-
menten.
Met ingevoegde beglazingen, roeien volkomen gearticuleerd, individuele 
eenheden te koppelen, vuren met LEDs aangesloten per micro-aansluiters, 
vuren die volgens de richting van het verloop veranderen, elektrische micro-
aansluiters tussen elk element van de roeispaan, voorzien voor de veran-
dering in 3 rails alternatief, voorzien voor de aanpassing van een digitale 
decoder met plaatsing van een geluidsinstallatie, pantografen Sommerfeldt, 
opvangen van de stroom door de rails of de bovenleiding, motor 5 polen, 
overdracht door cardanassen, metalen raamwerk, bogies op schaal, afwer-
king van hoge kwaliteit, geleverd met set van realistische super-details stuk-
ken.

Trenitalia Bombardier E. 464.177 van FS in nieuw XPMR uitvoering. Vuren 
met LEDS aangesloten per micro-aansluiters. Vuren die volgens de richting 
van verloop veranderen, werkt het stopcontact op alle assen, voorzien voor 
de alternatieve stroom, in opvangen van stroom per het spoor of door de 
pantograaf, uitgerust met pantografen FS 52/92, voor-uitgerust voor digi-
tale decoder + geluid, motor 5 polen, overdracht door twee cardanassen, 
hoofdlijnen en wielen in gebruind messing, metalen chassis, bogies op 
schaal, afwerking op hoge kwaliteit, set van realistische super-details stuk-
ken geleverd.

Alles begrepen?



Barmannen 
van dienst
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30/05 Marc Van Eylen
06/06 Leo Van Loon
13/06 Louis Willems
20/06 Pierre Wouters
27/06 Wim Janssen
04/07 Johan Thierie
11/07 Marc Van Eylen

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 barver-
antwoordelijke.
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Engels in het beroepsonderwijs!

“Schrijf een kort toneelstuk over een 
gezinsdrama in het engels”. Dit was de 
opdracht van de leraar en leest u wat een 
leerling er van maakte. Probeer dit zelf 
maar eens te lezen. 

Ann sits in the hook of the chamber.She 
is striking Burts brook. The radio stands 
on.
Suddenly she hears a lawight in the gang. 
The door goes open. There stud Burt.
Ann: ”Ha, there are you. It is becans tide. 
From where come you flierefloyter.”
Burt: ”That goes you not on!”
Ann is up her toot getrapped. She thinks 
she will fall fromherself, so she goes lying 
longout on the sofa and begins to snick.
Burt: ”Stop, hold up off i shall give you a 
vige on your smool.”
That is too much for Ann. She flies right 
from the sofa and balls her fist.
Ann: ”I can no longer stand you out! I will 
take another man.”
Burt: ”Pfoe, thet shall me not spite. I have 
raids another leaf.”
White like a like Ann falls fourover on the 
tapite. Burt wrives in his hands from joy. 
He does the door open and smites her 
after him too.
She seat her very bad out and she thinks 
lout up: ”Ann, i will make my-self from 
side.”
She goes in the kitchen, takes a mess 
from the shoyf, but when she thinks of the 
blood and the pain, she has twayfels.
Ann:” I make my not from cant for a type 
like Burt! I will leaver stay an old vrayster 
the rest of my life and will never merry 
again.”
The public can see Ann go and sit on 
the stool and take her strikework in her 
hands.
The lights go out and the gordines go 
too...”

CLUBLEVEN

Mag er gelachen worden...
Een stomdronken man verlaat de bar en op de parking gekomen stopt hij bij 
de eerste wagen, en betast het dak: “Da’s de mijne niet .”
Bij de volgende wagen begint hij terug het dak te betasten en bralt: “Dat is 
em oek nie “. 
De parkingwachter bekijkt het schouwspel en vraagt tenslotte aan de man: 
“Waarom  betast  je het dak van die wagens, denk je zo je wagen te herken-
nen?”
Waarop de man  antwoord: “Da zal wel zijn,  op de mijne staat een blauw 
zwaailicht “.

Een man komt bij de VDAB te Leuven en ziet daar een kaart waarop een 
assistent voor een vrouwenarts wordt gevraagd.
Hij is geïnteresseerd en wil meer weten.
“Kun je me meer details geven over deze vacature?”: vraagt hij aan de man 
achter de balie.
De medewerker van de VDAB zoekt in zijn dossiers en antwoordt: “Uuuh... 
even kijken, hier is het. Het werk bestaat eruit patiënten gereed te maken 
voor onderzoek door de gynaecoloog. Dat houdt in: helpen met uitkleden, 
op de rug leggen en even wassen. Dan scheerschuim aanbrengen, het 
schaamhaar afscheren en alles even inwrijven met verzachtende olie zodat 
ze gereed zijn voor de gynaecoloog. Het jaarsalaris is ¤ 60.000, maar ik 
ben bang dat u naar Tienen zult moeten.”
“Oh, is daar de vacature?”
“Nee die is in Gasthuisberg in Leuven, maar in Tienen kunt u aansluiten 
achter aan de rij!!!”

Wie er als eerste uitspringt is verloren!!!



Te koop 
Gezocht
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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 
1) Roco 69966, NMBS reeks 52, 
Vlottende cabine, nummer 5217, 
wisselstroom digitaal. Nieuwe 
staat, enkel testgereden. Vraag-
prijs 149 €.
 
2) Roco 69963, NMBS reeks 53, 
bolle neus, nummer 5307, wis-
selstroom digitaal met LokSound. 
Staat nieuw, enkel testgereden, 
Vraagprijs 169 €.
 
3) Roco NMBS reeks 53, bolle 
neus, nummer 5307, wisselstroom 
digitaal. Staat nieuw, enkel testge-
reden, Vraagprijs 110 €
 
4) Mehano 2222:  type 200.058 
AC digitaal: 159€

5) Marklin 3459: reeks 8002: AC 
Digitaal Delta: 83€

 Gert Mussels

Te koop 
Märklin NMBS Dieselloc reeks 
5408 - gelijkstroom – 100,00 euro 

Märklin NMBS Dieselloc reeks 
204008  - wisselstroom – 100,00 
euro

Fleischmann Dieselloc reeks 
202016 – 100,00 euro
 
Fleischmann Dieselloc reeks 
204006  -   100,00 euro

Roco Rangeerloc reeks 80 – 50,00 
euro 

OVB M1 Rijtuig – Gebouwd – 30,00 
euro

OVB K1 Rijtuig – Gebouwd – 30,00 
euro

Liliput Pakwagen 4-assen NMBS – 
10,00 euro 

Lima M2 Rijtuig 2de klasse NMBS 
– 10,00 euro 

Lima M2 Rijtuig 1/2de klasse 
NMBS – 10,00 euro 

Liliput Rijtuig NMBS 1ste klasse – 
10,00 euro

Liliput Rijtuig NMBS 2de klasse – 
10,00 euro 

Info: 015 34 07 25 - Peter Em-
brechts 

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

Te koop 
LS Models 40103 TEE Grand Con-
fort A8u - grijs/rood - 45 euro
cmp@telenet.be of
0474 976 651

Te koop 
Roco Stoomloc BR80 – 50 € 
Roco Stoomloc SBB C 5/6 – 65 € 
Roco Eloc SBB EE 3/3 – 65 € 
Roco Rijtuigen SBB Seethal (set 
met 6 rijtuigen) – 60 € 
Lima Rijtuigen SBB (set met 6 rij-
tuigen) – 60 €
Lima TEN Rijtuig SBB 309614 KS – 
10 € 
Roco TEN DB Rijtuig 4234A – 10 € 
Roco SBB Rijtuig 44300 2de kl 
44300 – 10 € 
Roco BLS Rijtuig 44201B  – 10 € 
Roco SBB Rijtuig 44300 2de kl 
44324 – 10 € 
Roco Slaapwagen SBB 718571 
709135 – 10 € 
Roco DSG Slaapwagen  – 10 € 
Roco BLS 1ste kl 4239A – 10 € 
Roco BLS 2de kl 4239B – 10 € 
Roco BLS Lötschbergbahn 2de kl 
4237B – 10 € 
Roco Bagagerijtuig 4205S – 10 € 
Lima (in Rocodoos) 2X Cement-
wagen SBB – 10 € 
Info: 015 34 07 25 Peter Em-
brechts 
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Interne keuken

Happy birthday

In het eerste kwartaal mogen volgende leden een 
kaarsje meer uitblazen op hun verjaardagstaart:
 
 10/05/1964 Roger Goovaerts 
 11/05/1960 Luc Peeters
 21/05/1965 Leo Van Loon
 23/05/1968 Gert Mussels
 3/06/1964 Wouter De Weerdt
 8/06/1960 Luc Haesevoets
 19/06/1950 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.

Nieuwe leden

Geen

Overlijdens

Langs deze weg wens ik iedereen te bedanken voor de 
welgemeende betuigingen na het overlijden van Linda.  
Jullie steun heeft mij en de familie enorm gesterkt in 
ons verlies.

Geboorten

Geen

Hebben de club verlaten

Geen 

Doel en gebruik van de barbonnen

Misschien komt het door het feit dat ik al wat jaartjes 
ouder aan het worden ben, maar ik begin me soms te 
ergeren aan het feit dat sommige leden hun barver-
bruik laten opschrijven, maar dat een paar maanden 
later die rekeningen nog steeds ontbetaald zijn. Daar-
om nog eens de bedoeling van de barbonnen.

Vooreerst is het een hulp voor de barmannen om be-
stellingen te noteren, vooral bij een “tournee générale”. 
De barman die twintig of meer bestellingen kan ont-
houden zonder te noteren moet ik nog tegenkomen.

In de tweede plaats kan een barbon van pas komen 
wanneer een clublid enkele consumpties besteld maar 
niet over het nodige kleingeld beschikt om deze te 
betalen en ook niet het nodige wisselgeld in de kassa 
aanwezig is om bvb. op een briefje van 50 euro terug 
te geven. In deze context zou ik nog eens willen be-
nadrukken om zomin mogelijk met 50 euro te komen 
aandraven. Bovendien wordt, om veiligheidsredenen, 
nooit veel wisselgeld in de kas achtergelaten. Het zou 
een goede gewoonte moeten zijn om, als je naar de 
club komt, na te zien of je wat klein geld op zak hebt 
voor uw verbruik. Vergeet niet dat je nog steeds aan 
zeer sociale tarieven kan genieten van je consumatie.

Voor clubleden die regelmatig naar de club komen is 
het uiteraard geen enkel probleem dat zij hun con-
sumpties gedurende een 4-tal weken laten noteren, 
om dan éénmaal per maand af te rekenen. Maar laat 
dat afrekenen dan niet altijd over aan de barmannen. 
Wees zelf ook zo attent om geregeld te vragen naar uw 
afrekening. Wij zitten niet graag achter uw veren aan 
om achterstallige schulden te ontvangen. Het getuigt 
bovendien ook van respect voor de barmannen.

In naam van de barmannen dank ik jullie voor uw be-
grip en medewerking terzake.

De barverantwoordelijke.  



ten huize van... 
Marc Coesens
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In deze rubriek gaat de redactie op stap naar de leden 
thuis.  In dit nummer leg ik Marc Coesens op de vragen-
rooster.

Wanneer ben je met je treinhobby gestart?
Mijn verhaal is er een uit de 99 op honderd. Degene die 
het verhaal niet kent mag zijn vinger opsteken. Bijna 60 
jaar geleden bracht de brave Sint mij een treintje. Versle-
ten is dat nooit geraakt door een ziekte, waardoor ik op 
logement moest bij een verpleegster. Het treintje is toen 
achtergebleven en daarna door de vele verhuizingen zoek-
geraakt. En dan het verhaal dat we bij ieder horen; trou-
wen, huisje tuintje, kindjes. Voor de 5de verjaardag van 
onze zoon, was de Sint er opnieuw met “een treintje”. Dit-
maal de startset 2930 van Marklin met M rails. Het jaar 
daarna had de Piet een dieselloc type 204 in zijn zak zit-
ten. Iets later, in 1982, kwam de eloc type 16 in huis (dank 
u Sint). Zo ben ik samen met mijn zoon op een opendeur-
dag van “De Pijl” terechtgekomen. De belangstelling voor 
treinen van de zoon was niet dezelfde als van de papa. Ik 

ben dan verder blijven kopen daar de Sint voor mij niet 
kwam. Ik was nochtans altijd braaf. Tot nu toe ligt alles 
mooi opgetapeld in opbergboxen. Door beurzen en ten-
toonstellingen af te schuimen, kwam de voorliefde voor 
Belgisch materiaal op steken. Tijdens een klusje bij familie 
kwam ik onze Roger (nvdr Roger Goovaerts) tegen en het 
hek was van de dam.

Wat was je eerste model.
Het was een stoomloc van Duitse makelij in blik. Ik denk in 
schaal 0. Dat spel reed op 3 rails en had van die koperen 
borstels als stroomafnemers. Het merk ben ik ondertus-
sen al lang vergeten. Dat zal waarschijnlijk te wijten zijn 
aan het begin van Alzheimer (‘t Schijnt wel een plezante 
ziekte te zijn. Alleen horen wat je wilt en vergeten als het 
past). 
 
Hoelang ben je al lid van de club?
Door Roger te leren kennen zijn we samen op verkenning 
gegaan naar talrijke beurzen en tentoonstellingen. Zo ben 
ik terecht gekomen bij “De Pijl” waar Roger reeds lid was. 
Omdat mijn maat zijn materiaal liever niet wilde laten rij-
den op Jos zijn gebrekkig en gevaarlijk baantje, vertelde 
hij mij dat hij iemand zocht om samen een deftige baan te 
maken. Zo ben ik in 2002 lid geworden van “De Pijl”. 
 
Wat zou je voor de club willen wensen?
Zoals iedereen, hoop ik dat we mogen blijven op onze 
vertrouwde zolder en clublokaal en dat we misschien een 
beetje ruimte bij krijgen. Dat het betaalbaar blijft en dat 
iedereen zijn ding mag en kan verwezenlijken. En vooral 
dat de bar open blijft.
 
Wat zijn je toekomstplannen in de modelbouwhobby?
Dat is in eerste instantie tijd en plaats  om mijn eigen trein-
baan te maken thuis in mijn werkplaats achter de garage. 
De plannen zijn nog maar een 5 a 6 maal hertekend. Het 
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Kan je ons een tip geven op modelbouwgebied? Hoe 
loste je ooit een probleem op?
Weet je, ik sta altijd klaar om ergens over een probleem 
na te denken. Maar gewoonlijk eindigt dat bij de persoon 
thuis met het afbreken van de reeds moeizaam gelegde 
rails. Vraag dit maar aan Patrick en Rudy. Het is plezant 
om opgedane ervaring de delen met “lotgenoten”. De mo-
deltreinenhobby? Is dat nu een ziekte, een passie of een 
obsessie? Ik weet het niet, maar plezant is het zeker.

Bedankt voor het interview Marc en nog veel succes en 
geluk in je hobby en persoonlijk leven.

tekst    foto’s
Marc Coesens  Rudy Van Doren

probleem is dat mijn werkplaats vol steekt met materialen 
die ik nodig heb om de baan te maken. Tweede probleem 
is “tijd”. Alhoewel men zegt dat ik normaal veel tijd zou 
moeten hebben nu ik op pensioen ben en blijkt het tegen-
overgestelde waar te zijn. Er is dan ook de Märklinbaan in 
onze club waar ik met volle goesting de dinsdag- en vrij-
dagavond aan verder werk. Ook steek ik graag een handje 
toe om iemand uit de nood te helpen. Waar het eigenlijk 
om gaat is het samen zijn onder treinliefhebbers.

Wat stoort je stoort aan de hobby?
Dat de fabrikanten  denken dat we allemaal rijke mensen 
zijn en zoveel Belgisch materiaal gelijktijdig op de markt 
brengen. Doordat we graag al die modellen in ons bezit 
hebben, moeten we dikwijls met pijn in het hart keuzes 
maken  omdat, zoals ze in de volksmond zeggen, ”mijnen 
bruine dat niet kan trekken”.
 
Wat is je meest geliefde model?
Da’s mijn Agneske. Ze kan soms stomen gelijk een echte 
stomer. Probleem is dat ge ze niet kunt afzetten. Op de 
tweede plaats gaat mijn voorkeur naar de Belgische sto-
mers. Onder andere de type 12. Olaerts brengt hem einde-
lijk betaalbaar uit in HO. Ik heb even niet aan mijn “bruine” 
gedacht en heb er als eerste een exemplaar van besteld.

Heb je nog andere hobby’s?
De moestuin en ons huisje in orde houden! En de “kerk” 
in het midden houden. De meesten onder ons zullen wel 
weten wat dat ik daar mee bedoel.
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foto’s: Jeanine Buyle, Hans Valkenaers, Marc Symons, Marc Van Nieuwenhove
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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

Elke 1ste  woensdag van de 
maand

Dagelijks Bestuur

Elke dinsdag en vrijdag Werkvergaderingen en clubavond

31 mei - 1 juni
Tentoonstelling - Leuven - 0-Forum, Zaal Gemeenschapscentrum Don Bosco Orto-
lanenstraat 6, Kessel-Lo (Leuven) 
Info: http://www.0-forum.be

14 juni Plakjes namiddag schaal 0

12 juli Plakjes namiddag schaal 0

9 augustus Plakjes namiddag schaal 0

13 september Plakjes namiddag schaal 0

11 oktober Plakjes namiddag schaal 0

8 tem 11 november
Expo Tentoonstelling  - Muizen (Mechelen)
MSCM De Pijl - Vormingsstation Muizen



AGENDA
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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

1 juni
Ruilbeurs - Treinclub Hoeselt, Cultureel Centrum Ter Kommen, Europalaan 2, Hoeselt
info: http://www.hoeseltsetreinclub.be/

1 juni
Ruilbeurs - Namen - Rail Miniature Mosan, Place de l’Ecole des Cadets 4, 10 - 16 uur
info: http://www.club-rmm.be 

8 juni
Ruilbeurs - Mechelen - Wijkzaal Tervuursestwg, Mahatma Ghandistraat 25, 9 -13 uur
info: louis.goovaerts@skynet.be - users.skynet.be/msl 

8 juni Ruilbeurs - Sint Niklaas - Modeltreinclub Het Spoor, zaal Den Hof, Hendrik Heymanplein

8 juni
tentoonstelling - Aarlen - Train Model Sud, Parc des expositions, 10 - 18 uur
info: http://membres.lycos.fr/csamyn/ 

15 juni
Ruilbeurs - Woluwe - Woluwe Shoppingcenter 
info: http://www.boursedescollectionneurs.be 

22 juni
Ruilbeurs - Antwerpen - Veilingen Vercautereren - Sporthal, 9 -14 uur
info: www.veilingenvercauteren.be 

28 - 29 juni
Veiling - Antwerpen - Veilingen Vercauteren, Verlatstraat 18-22, Antwerpen
info: www.veilingenvercauteren.be 

20 juli
Ruilbeurs - Woluwe - Woluwe Shoppingcenter 
info: http://www.boursedescollectionneurs.be 

15 tem 17 augustus
Stoomdagen - Turnhout - Stoomgroep Turnhout - opening seizoen, Stadspark, 10 - 18 uur
Info: http://www.stoomgroep.be 

16 augustus
Ruilbeurs - Houten Nl - Euretco-Expo-Center
info: http://www.modelspoorbeurs.nl 

17 augustus
Ruilbeurs - Woluwe - Woluwe Shoppingcenter 
info: http://www.boursedescollectionneurs.be 

29 augustus tem 7 
september

Veiling - Wilrijk
Collectorsbank- online veiling via internet met kijkdagen
info: http://www.collectorsbank.be/

7 september
Ruilbeurs - Treinclub Hoeselt, Cultureel Centrum Ter Kommen, Europalaan 2, Hoeselt
info: http://www.hoeseltsetreinclub.be/

6 tot 7 september
Tentoonstelling - Telford (UK) - Gauge 0 Guild, International Centre St.Quentin Gate 10 - 17 
uur (16.00) 
info: http://www.gauge0guild.com/ 

12 tem 14 september
Open deur - Sint Niklaas - Het Spoor, Noordlmaan 32
info: http://www.msc-hetspoor.be/index.html 

13 september
Beurs - Chimay - Compagnons du Chemin de Fer de Chimay, oud station, 10 - 18 uur 
info: standart_be@hotmail.com 
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