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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.

EDITORIAAL

Het woord van
de voorzitter
Dit is de laatste Gazet van het jaar en dus tijd om eens te kijken hoe
het jaar verlopen is. Wij waren te zien in Dortmund. Daar ging wel
een hele verhuis aan vooraf. Eerst naar Walem waar een goede ziel
ons een ruimte ter beschikking stelde om de modulebaan in zijn geheel op te stellen, want dit lukt niet meer op onze zolder. Er is daar
aardig tegen stof gevochten en er kon het door Jan ontworpen bloksysteem op de volledige samenstelling getest worden. Het landschap
werd nog wat bijgewerkt en dan was men klaar voor de grote show.
Een ploeg van acht man trok een week naar Dortmund, aangevuld
met een paar helpende handen voor de eerste dag van de opbouw.
Deze verliep goed, al moet er wel opgemerkt worden dat niet alles
100% was. Het defect aan het Uhlenbrock-systeem gooide roet in
het eten, zoadat de eerste dag manueel gereden moest worden tot
er een nieuwe gekocht en aangesloten werd. Onze aanwezigheid in Dortmund is niet onopgemerkt gebleven.
Onze mensen hebben daar goede contacten kunnen leggen, zodat er nog andere expo’s in het verschiet liggen.
Niet enkel de modulebaan is op stap geweest. De Chinnorbaan was te gast op de expo van MSM in de Nekker.
Hier was wel wat minder voorbereiding voor nodig, maar deze uitstap heeft er wel voor gezorgd dat er nu ook
friezen en verlichting aanwezig zijn en dat maakt het geheel nog beter aangekleed.
Dankzij Johan en Louis heeft de clubbaan een stuwdam gekregen. Luc maakte een segmentschijf voor zijn Ibaan. Samen met Peter werd er op het laatste nippertje nog wat gekiezeld zodat er tijdens de expo veel heen
en weer gereden werd met veel diesellicht en -lawaai. Al moet ik toegeven dat de stomers het wel goed deden.
Op de Märklinbaan kan er een pint gedronken worden. Marc (een van de vele) heeft zijn herberg een plaats gegeven boven op de berg. Ge moet eens naar het brugje gaan kijken. De moeite waard. Zijn dennen zijn volgens
hetzelfde procédé gemaakt als die van de modulebaan, maar met een aangepaste stam. Dit maakt ze meer
boom. De Amerikaanse baan is nog niet klaar voor een expo en werd dan ook vakkundig in het magazijn gestapeld. De expo was een succes. De bezoeker konden er dan ook niet meer naast kijken. Nieuwe spandoeken
en wimpels om de ingang te wijzen. En nog waren er die moeite hadden om de deur te vinden. Er is maar één
deur in de gevel, en ze dan nog niet vinden? Ik begrijp die mensen niet! De leden die aanschoven voor de paella
hebben de twee pannen wel heel grondig leeg geschept. Er bleef niets meer over om mee naar huis te nemen.
Het klaarmaken is echter niet zonder hindernissen verlopen. De nieuwe gasfles bleek niet dezelfde koppeling
te hebben als zijn voorganger. Gelukkig kende Luc wel iemand die ons uit de nood kon helpen. Na de expo werd
er overal wat rond gereden. Behalve op de nulbaan want die moest ingepakt worden om deel te nemen aan de
bijeenkomst van 0-Forum. We hebben ons Kerstfeest gehad en dat was weer af zoals we dat van Marc (een
van de vele) gewoon zijn. Het is een goed gevuld jaar geweest en ik ben tevreden. 2009 staat voor de deur
met een bestuursverkiezing. Louis heeft besloten voorlopig een stapje opzij te zetten. De samenstelling van de
raad van bestuur gaat dus veranderen. Wat het jaar verder gaat brengen kan ik moeilijk voorspellen. Daarvoor
is het wachten tot eind 2009. Dan schrijf ik mogelijk weer een overzicht. Ik wil jullie nog prettige feesten toewensen een goede gezondheid voor u en uw familie, veel plezier met je hobby en een goede samenwerking in
de club.
René
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.
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Nieuws
Meer reizigers
De NMBS heeft in het eerste halfjaar op haar binnenlandse lijnen 4,6 procent meer reizigers vervoerd. Het vrachtverkeer
kende in volume een status-quo, waardoor de nationale spoorwegmaatschappij daar opnieuw marktaandeel verliest.
De twee indexsprongen, een groeiend aantal werknemers en het sociaal akkoord zorgden ervoor dat het hogere aantal
passagiers niet volledig vertaald wordt in de financiële cijfers.
Toiletten
Het gaat beter met het onderhoud van de stationstoiletten in Herentals. Een poetsploeg neemt de wc’s minstens één
keer per dag onder handen. Bijna 4 maanden geleden ondervond minister Inge Vervotte hoe vuil het toilet was.
Antigraffiti
Het tunnelletje in Kapellen was een vies en stinkend hoekje vol graffiti dat nu is opgefrist. Voor 33.000 euro, waarvan
20.000 euro voor het verwijderen van de graffiti en het aanbrengen van een antigraffitilaag. Dat wil niet zeggen dat er
geen graffiti meer kan worden aangebracht, maar de verf dringt nu wel niet meer door in de muur en is dus makkelijker
te verwijderen.
Rolstoelgebruikers
25 jongeren zullen hun uitstap naar Gent nog lang herinneren. In het station van Ieper konden ze de trein niet op, omdat
de conducteur niet wachtte tot de twee rolstoelgebruikers van het gezelschap ingestapt waren. De trein vertrok voor de
neus van de groep.
AAA+ bij S&P
Doordat de schulden van de NMBS sinds vorig jaar niet meer stijgen, en steeds meer mensen met de trein reizen en de
NMBS groep een overheidsbedrijf is, zorgen ervoor dat de spoorgroep op korte termijn niet moet vrezen voor zijn hoge
kredietwaardigheid. Zij hebben hiervoor een AAA+ bij S&P verworven. Mocht de Belgische staat een lagere rating krijgen, dan verandert de toestand uiteraard. Gemiddeld betaalt de NMBS 4,3 procent rente op zijn leningen.
The Train Company
De NMBS ligt overhoop met de Nederlandse spoorwegmaatschappijen NS en The Train Company (TTC). In het eerste
geval weigeren de Belgische spoorwegen de komst van een hogesnelheidstrein van Brussel naar Breda en Den Haag, in
het tweede weren ze de skitrein naar Oostenrijk.
Kanaaltunnel
Een zware brand verlamde de trafiek onder het Kanaal tussen 11 september en de ochtend van 13 september. De daling van de inkomsten tot eind september die toegeschreven kan worden aan het incident, wordt geschat op ongeveer
22miljoen euro. Na de brand daalde plots ook het treinverkeer in vergelijking met 2007. De vrachtwagen-trafiek ging in
het derde trimester met 14% achteruit, de wagentrafiek daalde met 12% en de trafiek van autobussen leverde 22% in.
Geweld
Er is een vijfde meer agressie tegenover NMBS-treinbegeleiders dan vorig jaar. De slachtoffers raken ook almaar zwaarder gewond. In 2007 werden 918 treinbegeleiders het slachtoffer van agressie, in 2006 waren dat er nog maar 762. De
agressie wordt ook scherper. Ook waren er meer mensen die de treinbegeleiders duwden of beledigden.

6

gazet

GROOTBEDRIJF

Vracht HST
Carex of Cargo Rail Express is een initiatief van de luchthaven van Luik en de luchthaven van Charles-de-Gaulle, dat
via Aéroports de Paris een belang heeft in Bierset. Het is de bedoeling van speciaal voor vracht ingerichte hst-treinen
producten met hoge toegevoegde waarde te vervoeren tussen Luik, Parijs, Lyon, Schiphol, Londen en Frankfurt. Enkel ‘s
nachts. In een latere fase zijn ook aansluitingen met Bordeaux, Keulen, Barcelona, Madrid, Milaan en Berlijn mogelijk.
Package Deal
De NMBS en Toerisme Brugge zullen vanaf 15 november een nieuw reserveringssysteem uittesten Wie via internet een
hotelkamer boekt in Brugge, kan tegelijk ook een treinticket boeken. In de prijs is ook nog een busticket begrepen. Het
nieuwe product kreeg de naam Package Deal Brugse hotelsector en zal mogelijk later uitgebreid worden naar andere
toeristische steden.
Noord-Zuid verbinding
Om de huidige Noord-Zuid verbinding te ontlasten moet er een nieuwe tunnel komen onder of naast de bestaande verbinding. Lallemand van de NMBS nodigt de stad, het gewest, de NMBS, de NMBS-Holding, de MIVB en andere instanties
uit om te praten. Volgend jaar zou er een keuze gemaakt moeten zijn. Maar blijkbaar is de keuze al gemaakt. Er moet een
tunnel komen om het flessenhalsprobleem op te lossen.
Klappen
Een bewaker van Securail van de NMBS, heeft enkele rake klappen moeten incasseren van een agressieve zwartrijder.
De gewonde man kon samen met een collega zijn belager wel nog in de boeien slaan. Securail was opgeroepen door een
treinwachten op de Benluxtrein voor en reiziger die niet had betaald en zich niet wou identificeren.
Ratten
Op de lijn Aarschot Leuven was er hinder voor het treinverkeer tussen door een beschadigde elektrische kabel. De kabel
was stukgebeten door ratten, zegt Infrabel. De spoorlijn ligt immers vlak bij de Demer waar de ratten thuis zijn.
HST
Nederland wil graag een hogesnelheidsverbinding over het spoor van Brussel via Breda naar Den Haag. Maar bij de
NMBS willen ze niet weten van zo’n verlieslatend plan dat ruim 20 miljoen gaat kosten. De ministers zoeken een uitweg.
Sapsan
Siemens stelde in Berlijn de eerste Russische hogesnelheidstrein voor. De ‘Sapsan’ zal eind volgend jaar worden ingezet
tussen Sint-Petersburg en Moskou en zal snelheden halen van 250 km/u. Later volgt een lijn tussen Moskou en Nizhny
Novgorod. De trein is min of meer een kopie van de Velaro van de Spaanse spoorwegen. Siemens zal tegen 2010 acht
Sapsans leveren en staat ook in voor het onderhoud.(uit De Tijd)
800.000
Dat is de waarde in manuren van het onderaannemingscontract dat Bombardier Brugge met Siemens heeft afgesloten.
Per trein die aan de NMBS geleverd wordt, zal voor 4.000 manuren werk zijn. Dit geldt voor de voor de Desiro MLtreinen die de NMBS bestelde bij Siemens.
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Hoogste spoorlijn ter wereld
Hoe is dat, om op 5 km hoogte in de trein te zitten? En wat zijn de klimatologische omstandigheden die de bouwers van
het spoor moesten verduren? Hoe is dat gegaan, een spoorbaan bouwen over de onherbergzame maar ook prachtige
hoogvlakte van Tibet? We nemen u mee in de trein van Lhasa, via Golmud, naar de Chinese stad Xining.
De Tibet spoorlijn, een technisch hoogstandje van buitengewoon formaat, werd in amper 5 jaar gebouwd. De treinverbinding tussen Xining en Golmud bestond al wel, maar men durfde het tot eind vorige eeuw niet aan om de verbinding
door te trekken naar Lhasa. Dat stuk gaat namelijk 1 142 kilometer lang over het Tibetaans plateau, met een gemiddelde
hoogte van 4 300 meter. Deze streek wordt ook wel de ‘derde pool’ genoemd. Waarmee al gelijk duidelijk wordt welke
zware weersomstandigheden hier heersen. In de zomermaanden kan het nog wel opwarmen tot +10 graden, maar in de
winter daalt de temperatuur geregeld tot -30 of -40°. Tel daarbij op het uiterst wispelturige weer, de vele sneeuwstormen en een gehalveerd zuurstofgehalte in vergelijking met gebieden op zeeniveau, en het is niet verwonderlijk dat de
spoorlijn jarenlang dit gebied heeft gemeden.
Ontberingen voor de bouwers
Maar in juni 2001, toen was het zover. De bouw van het spoor startte. De ontberingen begonnen voor de 227 000 arbeiders. Ontberingen die vijf jaar duurden en waarbij als door een wonder niemand is overleden (nvdr volgens de Chinese
berichtgeving). Alles werd dan ook uit de kast gehaald om de werknemers overeind te houden in dit barre klimaat. De
ontberingen bestonden vooral uit het gebrek aan zuurstof en de lage luchtdruk, wat vervolgens ook nog eens kan leiden tot hoogteziekte. Hier werd een aantal oplossingen voor gevonden. Ten eerste waren er constant 2 000 verplegers
aanwezig bij de bouw van de spoorlijn. Deze hadden de beschikking over in totaal 144 ziekenhuizen die speciaal op de
locaties werden gebouwd. Ook waren daar hogedrukzuurstofkamers om hoogteziekte op precaire momenten terug te
kunnen dringen. Om de werknemers sowieso goed in vorm te houden, werden alleen de fitste arbeiders ingehuurd,
moesten die een week acclimatiseren alvorens zijn werkzaamheden konden beginnen en droegen ze overal zuurstofflessen bij zich. In de tunnels bleek het meedragen van zuurstofapparatuur te zwaar en koos de projectleiding ervoor om
zuurstof in de tunnel te blazen en de diensten te verkorten.
Klimatologische uitdagingen
Het maken van alle sporen, de 10 tunnels en de 675 bruggen bracht z’n eigen problemen met zich mee. Een hoofdprobleem betrof de permafrost. In de winter is de grond bevroren, in de zomermaanden ontdooit het bovenste laagje en
wordt een moeras. En dat betekent inzakking van grond, waardoor ook de spoorlijn mee zou zakken. Er moest dus een
oplossing worden bedacht om de treinrails stabiel op de onstabiele grond te plaatsen. Zonder deze specifieke gronden
aan te tasten. De technische oplossing daarvoor werd gevonden in het plaatsen van speciale taluds. Deze taluds bestaan
aan de onderkant uit rotsblokken. In de warme periode zal de warme lucht in de holtes tussen de stenen opstijgen en
via de zijkanten van het talud verdwijnen. Dit, terwijl de koude lucht die ’s nachts tussen de stenen terechtkomt, naar
beneden zakt en de bodem daaronder afkoelt. Op deze wijze wordt de permafrost in stand gehouden onder het talud.
Deze manier van koelen wordt op de hoogvlakte in de huizenbouw al eeuwen toegepast om funderingen op hun plek te
houden. Voor de fragiele spoorgebieden werden radiators ingezet met vloeibare ammoniak. Dit ook ter koeling en ter
voorkoming van verzakkingen.
Als passagier in de trein
De reis verttrekt in Lhasa, de hoofdstad van Tibet waar ongeveer 257 000 mensen wonen en die zich bevindt op een
hoogte van ongeveer 3 650 m. De reis zal gaan naar Xining in China waar we zo’n 24 uur over gaan doen. Het in Chinese
stijl gebouwde station, met wat Tibetaanse invloeden ligt net buiten de stad. Het is een zeer groot station met gigan-
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tische wachtkamers waar je lekker wegzakt in lederen banken. Ook alle smetteloze perrons zijn op een grote stroom
treinen voorbereid. Waarom weten we niet, want er arriveren maar een paar treinen per dag en 1 perron zou dus meer
dan voldoende zijn.”
Precies op tijd worden de deuren gesloten door de stewardessen die bij elke deuropening staan. Deze in een soort legeruniformen uitgedoste dames staan in de houding de trein uit te kijken. Zuurstofslangen worden uitgedeeld, deze kunnen
als het nodig is ingeplugd worden in de wand zodat er een hoop zuurstof rechtstreeks in je neus geblazen word. Tevens
zou er een arts moeten rondlopen voor (hoogteziekte) noodgevallen.
In elke trein is inderdaad een arts aanwezig. Ook bevindt zich altijd een verpleegster aan boord. Deze monitoren de
conditie van de reizigers. En zij kunnen ook de zuurstoftoevoer in de wagons regelen. Want zonder algehele zuurstofbijmenging zou het niet goed gaan. Bovendien is op 5 kilometer hoogte het UV licht 3 keer feller dan op zeeniveau. Vandaar
dat de wagons speciale ramen hebben die het UV licht filteren.
Snel word het landschap desolater en zijner nog maar enkele herders die met hun yak-kuddes rondtrekken over deze
hoogvlakte. De trein raast met ongeveer 90 tot 100 km per uur over de permafrost. Op 5 000 meter wordt het erg leeg
en desolaat. Aan beide zijden van de trein is het uitzicht prachtig en wisselen heuvels, zoutmeren, duinen en bergen
elkaar af. Hier groeit nauwelijks meer wat.
Bronnen: Rense Spannenburg, Discovery Channel (man made marvels), Meteo Consult
Tekst: Peter Embrechts

De trein staat klaar op het station in Lhasa.

Extra zuurstof is beschikbaar voor de passagiers. Sowieso wordt
er extra zuurstof in de cabines geblazen. Wie zich desondanks
wat wankel voelt, kan deze buisjes in de neus steken.
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Turkmenistan Railways
Een gunstige wind deed deze foto’s van de Turkmenistaanse spoorwegen deze week in mijn mailbox belanden. Volgens
de info zouden deze locomotieven van Chineese makelij zijn. Wat zeer opmerkelijk is, is de netheid aan de buitenkant
van deze locomotieven.
Edmond van den Hauwe

10

gazet

GROOTBEDRIJF

Train Town
In augustus 2006 hebben we onze
huwelijksreis overgedaan. Dit was
naar aanleiding van onze 20ste
huwelijksverjaardag en daar hoorde
het treinmuseum van Sacramento
bij, zoals ook op onze huwelijksreis in
1986.
Op weg van San Francisco, Ca. naar
Sacramento, Ca. hebben we ook een
ommetje gemaakt naar Train Town in
Sonoma, Ca.. Train Town is een commercieel uitgebate miniatuur “live
steam”-attractie in een park met vijvers en wandelwegen en een aantal
pretparkattracties op kindermaat.
Het stadje Sonoma ligt in de Sonomavallei ten noorden van San Francisco
en daarnaast ligt ook de Nappavallei;
deze beide valleien zijn bekende wijngebieden in de USA.
De algemene toegang tot het park en de parking zijn gratis maar voor het treinritje van 20 minuten en de andere attracties moet men betalen. Train Town ligt
in een bebost privé park van 4 hectare
(10 acre) met een meer. De trein en de
open kolen- en goederenwagons zijn
op 1/4 schaal, evenals de gebouwen
en bruggen, met uitzondering van het
station dat op mensenmaat is en waar
de treinrit begint. Het gebouw heeft
een toren van waaruit men een overzicht heeft op het park. De maximum
bezetting is 90 passagiers per trein.
Het pronkstuk van Train Town is, buiten de locomotieven, de draaitafel met
bijhorende “Roundhouse”. In de week
wordt er enkel met een diesellocomotief gereden en enkel op zondag worden de stoomlocomotieven van stal
gehaald. In Lakeview, zoals de naam
al laat vermoeden ligt dit aan het cen-
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trale meer van het park, wordt er halt
gehouden. Hier staan gebouwen zoals een “saloon”, kerk, bank, enz,… allemaal op 1/4 schaal, tevens is er hier
een houten watertoren (zoals in de
western films) om de stoomlocomotieven van water te voorzien.
Stanley Frank had een drukkerij in
Oakland aan de andere zijde van de
baai van San Francisco. “The Oakland Mole” was tevens het begin- of
eindstation voor vele treinen van de
Southern Pacific waaronder de San
Joaquin Daylight. Van hieruit was er
een ferry-verbinding voor de treinpassagiers naar San Francisco. In 1950
kwam Stanley tot de conclusie dat
zijn modelspoorbaan (waarschijnlijk
O schaal, dit was een populaire schaal rond die tijdsperiode) hem geen voldoening schonk. Hij kocht dan het huidige
stukje land in Sonama en begon aan zijn droom-modelspoorweg. Stanley bouwde alles zelf, huizen, bruggen, wagons en
zelfs de 2 stoomlocomotieven. Het bouwen van dit alles nam 11 jaar in beslag.
Stanley Frank overleed in 1977 en Train Town wordt nu nog steeds door de familie van Stanley uitgebaad.

Edmond van den Hauwe
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Kerstboomtreintje
Treintjes, je vindt ze wel bijna overal. Bij de clubleden en
ex-clubleden, in de kelder, op zolder, bij sommigen zelfs
tot tegen de gootsteen. Je heb ze ook in alle maten, half
nul, nul, schaal I. De poes rijdt ook graag mee met schaal I.
Onder de kerstboom heb ik ook al vele soorten, maten en
modellen tegengekomen. Maar IN de kerstboom had ik er
nog nooit gevonden.
Het verhaal begon in 1992 toen ik rond de kerstperiode
bij een vriend op bezoek ging. Die vertelde me dat hij een
treintje had, dat ik nog nooit had gezien en zeker niet had.
Als treintjesfanaat dat ik was, wou ik dit in eerste instantie natuurlijk niet geloven. Maar toen ik zijn treintje in de
kerstboom zag, moest ik natuurlijk wel toegeven dat hij
gelijk had.
Elk jaar had hij er wel erg veel werk aan, want het was een
model dat je letterlijk in de takken moest vastmaken. Bij
een natuurlijke boom is dat niet altijd van zelfsprekend,
zeker niet omdat dit treintje ook nog moest rondrijden. Bovendien had je ook nog een keuze uit verschillende kerstliedjes dat dit treintje speelde als het rondreed. Zijn kinderen hoorde en zagen dit natuurlijk heel graag, zodoende
kon papa zich elk jaar uitsloven om een gepaste boom te
vinden en om technisch ingenieur te spelen. Een van de jaren later informeerde hij dat het treintje begon te verslijten,
maar hij geen nieuwe meer vond.

Op 26 december stond Taxipost voor mijn deur met het
bewuste pakje uit de “Junaaited Steets”.
Hoi, hoi, mijn treintje. De chauffeur van Taxipost had er
ook nog nooit van een treintje in de kerstboom gehoord.
De bezoekers bij ons thuis konden er hartelijk mee lachen.
De installatie van de Amerikaanse versie was vrij simpel.
Je hebt een klem die je rond de stam van de boom bevestigt. Hierop zijn dwarsliggers die je op de klem vastklikt.
Op de dwarsliggers heb je dan de sporen. De doorsnede
van de sporen is 77 cm. En zoals veel in Amerika is het
treintje niet aan de kleine kant. Het wordt aangedreven
met 4 AA baterijen, maakt geen muziek, maar er komt wel
rook uit de schouw.
De bijgevoegde foto is slechts een proefopstelling. Het volgende jaar moet het treintje lager in de boom komen en
zijn rondjes rijden.
Patrick Meul

Jaren achter elkaar heb ik er ook naar gezocht op de vele
kerstmarkten. Na het bezoek van de kerstmarkt in Keulen
in december 2007, waar ik het weer niet vond, besloot ik
maar eens op Ebay te gaan rondsnollen. Nergens te vinden
in België, Nederland en Duitsland. Raar, want als je het op
Ebay.de niet vind, vind je het nergens.
Ik besloot maar eens te gaan kijken op de Amerikaanse
Ebay.com. Daar had ik gelukkig meer succes. Een eerste
aanbieding liep natuurlijk voor ons ’s nachts af. En ja, er
was een lastig manneke die het laatste moment over mijn
bod was gegaan. Een paar dagen later vond ik een zelfde
exemplaar. En nu had ik meer geluk. Voor 30$ heb ik het
toen gekocht. Met de verzendingskosten erbij betaalde ik
wel 75$, maar dit was het me waard.
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Märklinboys
1

2

3

Junior geeft een demonstratie van hoe ge een probleem
oplost. Ha ja, hij is een stuk dak kwijt en gaat het oplossen
met de gevel in de steigers te zetten en een “bache” over
het gat te leggen. Dat manneke gaat het ver schoppen.

De drukte voor de opendeurdagen neemt toe. Onze Marc
heeft werk om zijn ”lange treinen” op te stellen.
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Ons “klein” Märklinbaantje staat naast de modulebaan en die grote ”bakken” van de “apotheker”, een
beetje verloren. We hebben dan maar een bescheiden spandoek van Märklin opgehangen. De Gert
controleert nog maar eens of onze rangeerbundel
werkt.
Ook het varkentje mocht af en toe een toerke doen,
tot groot jolijt van de kleintjes. Zelfs aan de kassa
werd het onder de kinderen doorgebriefd; “Er rijdt
boven een varken!” Gelukkig wisten de meesten onder ons direct waarover het ging.
Ergens in een klein hoekje achter gesloten deur zat
er iemand eenzaam (soms met 2) een heel groot
werk te doen. De voorbereidingen om de hongerige
te spijzen. En zijt er maar zeker van dat rond de middag haar schuilplaats werd ontdekt.

Ze zeggen wel is dat er bij opruimingen “lijken “ uit de kast
kunnen vallen. Awel ,wij hebben een haas of konijn gevonden achter de rommel op ons rommelzolderke. Was dat
verschieten. Da’s allemaal niet waar hoor. ‘t Is nog een fototje van de “Schoen” met Pasen,
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Cabbott Cove
Cabbott Cove, Friday 8 november 1957
Hal en Bob zitten rustig in het najaarszonnetje te vissen
onder de palmbomen, niet ver van de West Point vuurtoren. Achter hen davert een EMC Doodlebug voorbij met de
gemengde middagtrein.

in de reefers van de Pacific Fruit Express te kunnen laden
en deze aan de volgende voorbijkomende goederentrein te
koppelen met bestemming Chicago of New York.

In het lokale haventje manoeuvreert Al zijn vissersschuit
tegen de laadkaai van Wu Tan’s Seefoods Inc.

Downtown is het de normale gezellige middagdrukte in het
White Tower restaurant en in de bioscoop ‘The Palace’ doet
men de laatste testen met de nieuwe neon-reclame. Deze
avond is het er de première van Elvis derde langspeelfilm
‘Jailhouse Rock’ .
Tekst & foto’s: Edmond Van den Hauwe en Germund Van
Acker
Iets verderop aan de andere kant van de spoorlijn is het
een drukte van jewelste in de Sunkist Citrus Exchange.
Het is immers oogstseizoen. Iedereen werkt met man en
macht om de sinaasappelen zo snel mogelijk netjes gekist

Nvdr: Meer foto’s verschijnen binnenkort op de website
(www.de-pijl.info/sectie_nieuws/Amerikaans/Amerikaans.htm)
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Nieuws
LSM - Ertswagens
De nieuwe ertswagens van LSM zouden rond deze tijd in de winkel moeten liggen. We hebben ze nog niet gezien en
weten dus ook niet wat ons te wachten staat. Het is een type dat momenteel niet meer bij de NMBS in dienst is en ook
niet door andere maatschappijen op het Belgische net wordt ingezet. Het gaat wel om een type dat tot ver in de tachtiger
jaren werd ingezet voor het vervoer van steenkool en ijzererts door diverse maatschappijen die ook in België actief waren. Reden waarom in Antwerpen vaak ook Franse versies aanwezig waren. LSM brengt tegelijk vier setjes van dezelfde
wagens met verschillende opschriften.
Artitec - Benelux Plan W
De volledige realisatie van een Benlux saùenstelling wordt realiteit. Artitec brengt zijn Plan W rijtuigen uit waarmee ook
de stam Benelux van de tachtiger jaren was uitgerust. Samen met de NMBS I4 rijtuigen (LSM) en een stuurstand restaurantrijtuig (Kleinspoor ). De foto’s op de website van Artitec spreken boekdelen. Ze mogen gerust gezien worden.
LSM - Reeks 21 en 27
Gelijktijdig met de reeks 60 zien we bij LSM de levering van de reeksen 21 en 27 van LSM. Er worden van elke reeks 2
nummers uitgebracht 2703 + 2748 en 2103 + 2135. Beide in de originele uitvoering. Zoals we reeds eerder konden vaststellen is elke vergelijking met de vroegere versie van Lima uitgesloten. Het gaat om een supermodel met ongelofelijk
veel en mooie details. Alleen is het ons onbegrijpelijk waarom de reeks 15 van LSM tegen 169 euro en de reeks 21 en 27
tegen 199 euro worden aangeboden. Waar zit het verschil? Zeker onbegrijpelijk als je weet dat van de reeks 15 slechts
beperkte aantallen worden gemaakt aangezien velen de reeks 15 van Treinschop Olaerts reeds hebben aangeschaft.
(12060/64/71/75 - € 199.00)
Van Biervliet - Reeks 60
Ook de reeks 60 van Van Biervliet is nu verkrijgbaar. Dit is het eerste model van een locomotief dat door van Biervliet
in eigen beheer wordt uitgebracht. Er zijn momenteel twee nummers geleverd. Beiden hebben ze dezelfde schildring.
De reeks 60 met het nummer 6020 en het type 210 met nummer 210019. Tussen beide modellen zijn er enkele kleine
verschillen die nauwelijks merkbaar zijn. Onder andere met of zonder lampje naast de deuren, met of zonder sproeiers
op het front. Klein detail, de onderdelen op de schort zijn aan één zijde standaard aangebracht. Ook zit er in elk model
een luidspreker ook wanneer je niet digitaal of met geluid wilt rijden. Voor een digitale en Märklinversie betaal je meer.
(VB1001 en VB1002 - € 169.00)
Märklin - reeks 59 Expo
In het jaar van de 50 jaar Wereldtentoonstelling in België mag de Belgische diesel reeks 59 in de expo kleuren niet ontbreken. Daar zorgt Märklin voor op basis van haar bestand model. De schildering is niet eenvoudig en moet met veel
zorg worden uitgevoerd. Tevens moet Märklin gebruik maken van het model met enkele koplampen. Opvallend is dat het
catalogusnummer 37273 nergens op de site van Märklin terug te vinden is. Naar het schijnt zou Märklin het volgende
jaar haar eerste kleurvariant met dubbele koplampen uitbrengen. Hetzelfde model komt voor dezelfde prijs ook bij Trix
onder nummer 22337.1 Het gaat om een beperkte oplage die bij een beperkt aantal handelaars verkrijgbaar is. (ref:
37273 - € 279.00)
Roco - Silowagens
Bij Roco worden momenteel 2 silowagens aangeboden. De wagens zijn ingezet in de NMBS periode III. Waarvoor deze
wagens dienden is ons onbekend. Waarschijnlijk voor het vervoer van kalk. Gelijkaardige wagens waren te zien in de
kalkfabrieken. De wagens worden per twee verkocht in een eenmalige serie. (ref: 66021 - € )
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Fleischmann - Sea Rail Fal
Momenteel zijn van Fleischmann 2 sets met telkens 2 Fal wagens beschikbaar. De wagens dragen de opdruk Sea Rail.
Ze worden momenteel ondermeer ingezet naar de haven van Antwerpen voor het ophalen van steenkool. Deze wagens
rijden zeer goed. De Belgische versie van Fleischmann is gebaseerd op het Duitse type Fal. Ze zijn een aanvaarbare kopie
van deze wagens die in België worden gebruikt, maar vertonen toch enkele verschillen. (ref B5523.02 en 03 - € 81.70)
Mehano - containerwagen
Op de website van Het Spoor lezen we dat alle containerwagens van Mehano terug in voorraad zijn. Wij weten echt
niet wat we hieruit moeten afleiden. Is Mehano goed bezig en is de productie opnieuw opgestart met is zij bezig met de
massale stockverkoop om zo nog wat te recupereren van haar sluiting in Slovenië. Een derde mogelijkheid is de aanwezigheid van een ruime stock bij sommige handelaars in binnen- en buitenland die nu dringend de deur uit moet. Het zijn
veronderstellingen, de toekomst zal uitwijzen hoe het verder verloopt.
LSM - TA60 / TA260
De nieuwe website van LSM is blijkbaar niet meer voor dit jaar. Waarschijnlijk was men vergeten het jaartal te vermelden
en werden we daardoor op een verkeerd been gezet. Maar toch is er alweer enige verandering merkbaar en worden de
volgende nieuwe realisaties aangekondigd. Vooral voor de Franse markt, die tienmaal groter is dan de Belgische. Opvallend is de autotransportwagen TA60 en TA260 die blijkbaar kant en klaar is voor verzending. Nog even wachten en dan
ligt hij in de winkels. Verder enkele Franse locomotieven BB9400/9600, BB1500 en BB7003.
B-Models - Belgische seinen
De nieuwe Belgische seinen in HO van B-Models die verdeeld worden door Van Biervliet kennen blijkbaar een groot
succes. Onmiddellijk nadat de officiële verkoop gestart is blijken er al leveringsproblemen te zijn. Nieuwe bestellingen
worden pas in de tweede helft van januari uitgevoerd. Reden hiervoor is dat de meeste seinen nog moeten klaargemaakt
worden voor de verkoop. Ze zijn dan wel gemonteerd in China, maar kleine aanpassingen en verpakken zijn nog nodig.
De seintjes worden met de hand gemaakt en verder afgewerkt in België. Het is geen massaproductie maar een artisanaal
product. Er is wel voldoende voorraad zodat we ons niet moeten haasten.
ESU - binnenverlichting
Op de website van ESU lezen we dat zij in de toekomst ook actief gaan zijn in het leveren van binnenverlichting voor
rijtuigen. ESU voorziet ook cabineverlichting. Voor rijtuigen gebruiken ze lange strips met meerdere leds. De realisatie
gebeurt met warmwitte leds. Deze verlichtingssets vertonen nogal veel gelijkenis met de bestaande stripjes die je ook bij
andere leveranciers ziet. De cabineverlichting is dan weer nieuw. Ook de sluitverlichting met twee rode leds is voorzien.
Voor de digitale bediening van de binnenverlichting moet je op de decoder een vrije functie uitgang gebruiken. Afzonderlijk is een powerpak met spanningsregelaar verkrijgbaar zodat je ook met analoog rijden aan uw trekken komt. Meer
info vind je ook bij de Belgische invoerder van ESU.
Mehano - reeks 77
Het zou dan toch weer niet volledig afgelopen zijn met Mehano, maar dat het huidige personeelsbestand ernstig afgeslankt wordt. tevens zouden in de toekomst de modellen allemaal opnieuw leverbaar zijn. Dit wil zeggen dat de matrijzen
en gietvormen gerecupereerd worden zodat men elders opnieuw kan produceren. Intussen is volop de uitverkoop bezig
en kunnen er ondanks de schaarste aan modellen superkoopjes gedaan worden. Wij ontdekten op het net bij Paradise
een aanbieding voor de reeks 77 voor net geen 90.00 euro voor meerdere locnummer. Zo goedkoop hebben wij dit model nooit kunnen vinden.
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Treinshop Olaerts - Type 12 (HO)
De nieuwe stoomloc type 12 is deze week toegekomen bij Treinshop Olaerts. Wij hebben de loc tijdens onze opendeur
begin november uitvoering op onze modulebaan kunnen testen. De rijeigenschappen zijn alvast prima, want tijdens deze
dagen heeft hij het op geen enkel moment laten afweten. Ook niet op de korte bogen. De wisselstroomversie voor de
Märklinisten hebben we nog niet geprobeerd. Deze wielen hebben iets grotere flenzen. Van het model zijn niet minder
dan 18 varianten beschikbaar, inclusief de versies met afwijkende stoomverdeling. Wie niet vooraf een model besteld
heeft, betaalt minimum 495.00 euro voor een model.
Roco - Schuifwandwagen (HO)
Nieuw bij Roco is de schuifwandwagen van de firma Sobetra die ingeschreven is bij de NMBS. De wagens met rode huif
is geschikt voor periode V. Soortgelijke wagens zijn vaak op ons net te zien. meestal gaat het om Franse wagens. (ref:
66320 - € 29.00)
Modeltech - Lichtgevende gordijnen
Je kunt het zo zot niet bedenken of het bestaat. Wie zou ooit gedacht hebben dat er lichtgevende gordijnen zouden
bestaan. Modeltech kwam op het idee en maakte er werk van. Het enige wat je moet doen is de stripjes uitknippen en
achter de ramen plakken. Daarna vangen de gordijnen het aanwezige licht op en geven de opgevangen energie ‘s avonds
terug af. Daarna is het net alsof de lampen in de huisjes branden. Je hebt geen draden nodig of je moet de knop niet
omschakelen. € 5.95 voor een strookje van 2 x 10 cm in de betere hobbyzaken.
Tillig - Ketelwagen type Zans (HO)
Het allereerste model dat Tillig dat bestemd is voor de Belgische markt is een feit. Het exemplaar was reeds te zien op
de modeltreintentoonstelling in de Nekkerhal in Mechelen. Nu ligt het in de winkel. Deze ketelwagen is eigendom van
de verhuurfirma Armita en is uitzonderlijk voor ketelwagens ingeschreven bij de NMBS. Hij is van het type Zans. Het
initiatief voor deze productie ligt bij de Belgische verdeler Train Technology. (ref: 76487 - € 33.55)
Ecos Update
In januari 2009 zal ESU een gratis update voor de ECoS ter beschikking stellen. Dit lezen we op de site van de Belgsiche
invoerder Patrick Danckaert. Op dat moment zal de ECoS ook het Mfx protocol;ondersteunen en kunnen alle mfx-locs
zich automatisch aanmelden. ESU stelt ook een seintableau ter beschikking waardoor volgens Ecos de PC overbodig
wordt. Op dat moment zijn ECoS en CS1 broers van elkaar.
Mehano - reeks 41
Blijkbaar is Mehano aan een inhaalbeweging bezig. Eerder toonden we u de nieuwe kleurvariant van de reeks 26 met
het nummer 2604. Nu vernemen we dat ook de reeks 41 opnieuw verkrijgbaar zal zijn. Deze reeks 41 was al een tijdje
moeilijk te vinden. een goed initiatief van Mehano. Hopelijk komen dan ook de kortkoppelingen voor deze treinstellen
beschikbaar zodat twee stelletjes gemakkelijk gekoppeld kunnen worden.
Fleischmann - Sporenprogramma
Het worden ongelukkige dagen voor fervente Fleischmann aanhangers die al zijn modellen op authentieke Fleischmann
sporen laten rijden. Fleischmann gaat immers zijn sporenprogramma inkorten en alle sporen Modellgleis uit het assortiment nemen op uitzondering van de Profigleiss. Al de rest gaat verdwijnen, of beter gezegd vervangen worden door
Roco sporen. Nogmaals een teken dat beide producenten van plan zijn om in de toekomst nauw met elkaar samen te
werken.
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MKB - Station Nord Belge
Op de website van Treinservice danckaert vinden we de eerste afbeeldingen van het Belgische station van de vroegere
maatschappij Nord Belge. Het station dat als voorbeeld is geklozen is dat van Gedinne dat je vindt op de lijn tussen Namen en Dinant in de Maasvalei. Normaal hadden wij de eerste kartondruk tijdens e expo in Mechelen moeten kunnen
zien. Volgens Patrick Danckaert heeft MKB het laten afweten. Van het station zouden verschillende varianten kunnen
gemaakt worden, waaronder natuurlijk ook de Noord Franse variant.
Fleischmann - Stockverkoop
Fleischmann is gestart met het dumpen van zijn oude dochters. De meeste handelaars in België en elders kunnen deze
modellen aanbieden tegen interessante voorwaarden. Wij ontdekten een compleet treinstel ICE I en II dat bestaat uit 14
of 8 delen met meer dan 30% korting op de normale verkoopprijs. let wel op, deze normale prijzen liggen normaal gaan
al van 600 euro tot 1000 euro. Wat uiteindelijk toch heel veel is voor een model in HO. Interessant alternatief voor wie
nog geen ICE op zijn baan heeft bollen. (ref: 4440.90 en 4452.90)
Märklin - 64.045
Na de Trix versie is nu ook de Märklin variant van de Belgische stoomloc type 64 beschikbaar. het gaat om de museumversie zoals wij hem kennen met het nummer 64.045. Deze loc is bij Märklin ontwikkeld volgens het nieuwe concept
en voorzien van een geluidsmodule. Het model is standaard uitgerust met een mfx decoder en geluidsmodule. de aandrijving gebeurt met een klokankermotor die in de ketel zit ingebouwd. De verlichting gebeurt met warmwitte leds. (ref
37033 - € 330.00)
LSM - Ertswagens
wanneer alles volgens planning verloopt zouden tegen het einde van deze maand de nieuwe ertswagens type Fal van
LSM beschikbaar moeten zijn. De Franse versies zijn intussen uitgeleverd en verkrijgbaar. De Belgische versies worden
momenteel afgewerkt in China en binnen korte termijn geleverd. Het gaat hier wel degelijk om een nieuwe ertswagen die
uiterlijk erg verschilt met de variant die ooit door Dacker en ook Märklin gemaakt is en die nog moeilijk te vinden zijn. Er
zouden eerst drie verschillende kleurvarianten door LSM geleverd worden, daarna volgen nieuwe uitvoeringen.
Fleischmann - Stockverkoop
De Duitse firma Fleischmann die nu samen met Roco onder dezelfde Duitse holding zitten, doet binnenkort nog maar
eens een stockverkoop met talrijke onwaarschijnlijke aanbiedingen. Stoomlocomotieven die eerder tegen 250 euro te
koop staan, gaan nu de deur uit tegen 150 euro inclusief enkele rijtuigen. Hier vallen zaakjes te doen, zeker met het ook
op de komende Sint en Kerst. Een ideaal en degelijk cadeau. De verzending van al deze pakjes naar de lokale handelaars
gebeurt nu vanuit één gezamenlijk distributiecentrum voor Roco en Fleischmann en niet meer vanuit Duitland ligt.
LSM - reeks 13 en 18
Nog voor het einde van dit jaar belooft LSM dat het modellen zal regenen. Niet alleen kondigt zich de volgende variant
aan van de 15 (waarschijnlijk voor januari) maar ook de reeks 21 en de 27 zullen nog voor het jaareinde en allicht tegen
begin december het daglicht zien. Voor wie dan nog centjes over heeft komen er nog drie nummervarianten van de reeks
13 waaronder twee met de zogenoemde kerstdecoratie. Ook van de reks 18 mogen we ons in de nabije toekomst nieuwe
nummer-varianten en schilderingen verwachten.
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Fleischmann - Fals (HO)
Bij Van Biervliet is de set met twee groene Fleischmann zelflossers type Fals verkrijgbaar. Deze wagens worden in een
beperkte oplage gemaakt en zijn als type F5 alleen bij Van Biervliet te koop. Deze wagens hebben het logo van B-Cargo
op de zijkant. Van Biervliet zou nog met een tweede set komen van dezelfde wagens maar dan als type F7. Later volgt
van Fleischmann nog een derde en vierde set die overal verkrijgbaar zal zijn met gelijkaardige Fals wagens maar dan met
de opdruk Sea Rail. Ook komt er een uitvoering in schaal N. (ref: 87 5524 - € nog onbekend)
Van Biervliet - Reeks 60/61 (HO)
Volgens de website van Van Biervliet zou volgens de laatste stand van zaken die hen meegedeeld is door de zaakvoeder
van LS Models (Daniël Piron) eind deze week het eerste model van de reeks 60 met het type nummer 210.019 (VB-1001)
eind deze week klaar zijn en de week daarna met de vlieger verzonden worden. Concreet betekent dit dat het model
binnen de 14 dagen beschikbaar zou zijn. Hiermee komt een einde aan een onzeker periode waarbij niet duidelijk was
wanneer de reeks 60 nu eindelijk verkrijgbaar zou zijn. Blijkbaar heeft LS Models de sleutel in handen en is het voor Van
Biervliet bang afwachten of de beloofde verzenddatum gehaald wordt.
Mehano - reeks 2604 (HO)
Mehano is gestart met de uitlevering van de 2604. De loc met dit nummer heeft een afwijkende schildering in vergelijking met de andere gele versies. De onderste gele band loopt door tot tegen de kast. Het model is mooi. De schildering
is correct. (ref: onbekend - € 165.00)
Trix - RAm of DEIV (HO)
Wie nog op zoek is naar een vierdelig TEE treinstel RAm van de SBB of DEIV van de NS kan nu zijn slag slaan. Niet minder
dan drie fabrikanten bieden dit model aan, maar de meest voordelige voor een vergelijkbaar supermodel vind je deze
dagen bij Trix. Via wat zoekwerk wordt dit model op de markt gegooid voor amper 180 euro zonder decoder en dus ook
zonder geluid. Hierbij moet je vaak nog portkosten betalen tenzij je bereid bent om voor het prijsvoordeel een ritje te
maken. Het Trixmodel mag zeker gezien worden en kan moeiteloos de vergelijking met Roco en LSM doorstaan. Er is
niets verkeerd met het model. Alleen heeft iedereen al zo eentje in zijn vitrine staan en komt Trix 1,5 jaar later met zijn
model dan aanvankelijk was aangekondigd. (ref 22132).
Fleischmann - Containerwagen Sgns
Twee nieuwe containerwagens worden deze dagen aan de winkels geleverd. Deze containerwagens type Sgns(s) zijn
uitgerust met een container van P&O. De eerste met een gele container, de ander met een blauwe. Beide wagens worden
als set verkocht. Ze hebben zeer goede rijeigenschappen. Ze gelijken veel op de wagens die onlangs door B-Models zijn
uitgebracht. Alleen de prijs is verschillend. (ref: 5241.03 - € 94.00)
LSM Reeks 15 en ESU
Wie een reeks 15 van LSM gekocht heeft en deze wil voorzien van een decoder om gebruik te kunnen maken van alle
digitale functies en in het bijzonder de extra lichtfuncties zal tot zijn grote verwondering moeten constateren dat dit alleen mogelijk is met een ESU decoder LocPilot of LokSound. Bovendien moet deze decoder geprogrammeerd zijn om alle
lichtfuncties te kunnen ondersteunen. Is dit niet het geval, dan moet je met de decoder terug naar uw winkel om hem te
laten updaten. Een decoder van een ander merk is alleen zinvol wanneer je wil rijden zonder de vele lichtfuncties. Zimo
heeft al laten verstaan dat zij geen antwoord heeft op deze zet van Esu. Ons lijkt dit nogal op koppelverkoop, en voor
zover wij weten is dit in België strikt gereglementeerd.

20

gazet

MODELBOUW

Tips & Tricks
Heb je zelf een goede tip die je met anderen wil delen, aarzel niet en vertrouw hem toe aan de Gazet.

Tip 051: Lettertype voor stoomloks
Ook op zoek naar het juiste lettertype voor onze Belgische stomers? Natuurlijk bestaat dit lettertype niet meer of is het
in de doolhof van de bestaande lettertype’s nauwelijks terug te vinden. Maar probeer deze eens: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0. Dit lettertype is in de meeste tekstverwerkers terug te vinden als Elephant en komt bij benadering overeen met het
vroeger gebruikte Amerikaanse lettertype voor onze oude Belgen.
Tip 52: Oude Telefoonkaarten of bankkaart
Wist je dat je een oude telefoonkaart of zeg nu maar een moderne bankkaart ideaal geschikt is als plamuurmes? Natuurlijk zijn onze hedendaagse bankkaarten dikker dan de oude vergane telefoonkaarten. Maar wie weet vind je hier en daar
nog wel eentje. Dus denk na voor je een bankkaart of VISA-kaart met de schaar vernietigt. Ze is na haar vervaldatum
nog veel geld waard.
Tip 53: Railbodem
Iedereen weet intussen hoe je ballast moet aanbrengen met een druppelteller op basis van 50/50 met water verdunde
houtlijm en een druppeltje detergent. Wat sommigen niet weten is dat je onder de sporen best nog eerst nog een laag
aanbrengt op basis van kurk die te koop is in elke Brico in tegels van ongeveer 40 x 40 cm en die gebruikt wordt als
wandbekleding. Lijmen doe je met kurklijm. Wat ook handig is is vloerbekleding. Op basis van vinyl. Een laagje van 2 tot
maximum 4 mm is voldoende. En met wat geluk werkt deze basislaag ook geluidsdempend.
Tip 54: Natuurstenen
Sommigen vragen zich af waarmee de natuurstenen van de dubbele spoorwegviaduct op de modulebaan is gemaakt.
Simpel: met Das modelleerklei. Op basis van ervaring met verschillende pakketten modelleerklei hebben we vastgesteld
dat Das de beste klei is. Deze witte klei wordt eerst uitgerold en vervolgens met houtlijm tegen een wand geplakt. Daarna
wordt met een stukje plasticard de steentjes in de klei gedrukt. Eerst worden de brede horizontale lijnen en daarna korte
verticale voegen in de klei gedrukt. Werk goed door, want na ongeveer één uur wordt de klei harder en moeilijk bewerkbaar.
Tip 55: Smeermiddel
Op zoek naar een degelijk smeermiddel voor de tandwielen van je loc. Gebruik bij voorkeur de olie die verkocht wordt
voor de verschillende merkproducten zoals Märklin en Roco. Deze olie heeft de juiste viscositeit. Zij is niet te dik of te
dun. Wil je vet gebruiken, dan raden we je Molybdeen vet (met of zonder grafiet) of Rocovet (10905) aan. Ook Faller teflonolie (170488) is geschikt om assen te smeren. Molybdeen vet kun je bij verdelers van autobenodigdheden vinden.
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Barmannen
van dienst

02/01
09/01
16/01
23/01
30/01
06/02
13/02
20/02
27/02
06/03
13/03
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Johan Thierie
Marc Van Eylen
Leo Van Loon
Louis Willems
Pierre Wouters
Wim Janssen
Johan Thierie
Marc Van Eylen
Leo Van Loon
Louis Willems
Pierre Wouters
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20/03
27/03
03/04
10/04
17/04
24/04

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

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.

CLUBLEVEN

Mag er gelachen worden...
Irritante Nederlander
Een Belg zit te genieten van zijn ontbijt, dat uit koffie, croissants, boter & jam
bestaat, wanneer een Nederlander die kauwgum kauwt naast hem komt zitten
en ongevraagd een gesprek begint.
De Nederlander: “Dus jullie Belgen eten het hele broodje op?”
De Belg: “Ja natuurlijk.”
De Nederlander: (die irritant belletjes zit te blazen met zijn kauwgum): “Wij
niet, in Nederland eten wij alleen de binnenkant op. De korstjes sparen wij op
in een container, recycleren we, bakken er opnieuw broodjes van en verkopen
die weer aan België.”
De Nederlander: “Eten jullie die broodjes met jam?”
De Belg: “Ja natuurlijk.”
De Nederlander (nog irritanter sliertjestrekkend uit zijn mond met de kauwgum): “Wij niet, in Nederland eten we alleen vers fruit, we verzamelen alle
schillen, pitten en restanten in een container, recycleren ze en maken er jam
van, dan verkopen we dat weer aan België.”
De Belg: “Hebben jullie ook sex in Nederland?”
De Nederlander: “Ja, natuurlijk.”
De Belg: “En wat doen jullie na de sex met de condooms?”
De Nederlander: “Ja zeg, die gooien we weg, natuurlijk!!!”
De Belg: ‘Wij niet, in België verzamelen we ze in een container, recycleren ze en
smelten ze om tot kauwgum en verkopen die weer aan Nederland.”
De Louis had de eerste prijs gewonnen met de tombola van de fanfare. Een
rondvlucht met een F 16 van de luchtmacht.
Louis biedt zich aan op Kleine Brogel om zijn prijs in ontvangst te nemen.
Piloot: “Trek dit drukpak aan en zet u achteraan, ik zal de intercom van uw helm
aanzetten zodat je altijd met mij kunt converseren indien je iets wil zeggen.”
Weg zijn ze en de piloot beslist om een kleine demonstratie te geven en stijgt
bijna verticaal op.
Louis: “Dat had ik gedacht!”
De piloot hoort dit maar vliegt verder met een enorme bocht naar links.
Louis: “Dat had ik gedacht!”
De piloot hoort dit ook maar vliegt verder en doet een enorme bocht naar
rechts.
Louis: “Dat had ik gedacht!”
De piloot vindt dit toch raar maar geeft als grote finale een driedubbele looping
ten beste voor Louis.
Louis: “Dat had ik niet gedacht!”
Eens op de grond vraagt de piloot aan Louis waarom hij driemaal zei “Dat had
ik gedacht” en op het laatste “Dat had ik niet gedacht!”
“Awel” zegt Louis: “Dat ik in mijn broek ging schijten dat had ik gedacht, maar
dat het in mijn oren ging lopen had ik niet gedacht!!!”

Hell’s angels
Er komt een man bij Sint-Pieter aan de
hemelpoort. Sint-Pieter vraagt hem of
hij tijdens zijn leven op aarde ooit een
goede daad gedaan heeft, waardoor
hij zonder twijfel in de hemel thuishoort.
‘Ik kan mij wel zoiets herinneren’, zegt
de man.
‘Ik passeerde een parking langs de
autosnelweg waar een groep Hell’s
Angels hadden halt gehouden en bezig waren een paar vrouwen lastig te
vallen.
Ik riep dus dat ze daar moesten mee
ophouden, maar dat hielp niet echt.
Toen ben ik op de grootste Hell’s Angel toe gestapt, heb hem van zijn motor gesleurd, hem op de grond gesmeten, een slag op zijn neus verkocht en
zijn neuspiercing uitgetrokken.
Toen heb ik naar de andere Hell’s Angels geroepen: ‘En nu oprotten jullie,
of ik leg jullie er allemaal naast!’’
Sint-Pieter was onder de indruk en
vroeg: ‘Wanneer was dat precies?’
Antwoordt de man: ‘Een paar minuten
geleden, denk ik.’

Een pintje teveel op?
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Te koop
Gezocht
Te koop
1) Roco 69966, NMBS reeks 52,
Vlottende cabine, nummer 5217,
wisselstroom digitaal. Nieuwe
staat, enkel testgereden. Vraagprijs 149 €.
2) Roco 69963, NMBS reeks 53,
bolle neus, nummer 5307, wisselstroom digitaal met LokSound.
Staat nieuw, enkel testgereden,
Vraagprijs 169 €.
3) Roco NMBS reeks 53, bolle
neus, nummer 5307, wisselstroom
digitaal. Staat nieuw, enkel testgereden, Vraagprijs 110 €
4) Mehano 2222: type 200.058
AC digitaal: 159€
5) Marklin 3459: reeks 8002: AC
Digitaal Delta: 83€

Te koop
LS Models 40103 TEE Grand Confort A8u - grijs/rood - 45 euro
Trix VT858 ~ rood/geel - 125 euro
Roco 62499 CFL 4006 e-lok gelijkstroom - 135 euro
Lima Re4/4 I - wisselstroom - SBB
- groen - 65 euro
Marklin NMBS - elok 2201 - geel/
blauw - wisselstroom - 125 euro
Marklin NMBS - elok 122 lichtgroen/donkergroen - wisselstroom
- 125 euro
Marklin NMBS - diesellok 205
groen - wisselstroom - 125 euro
Marklin NMBS - diesellok 205
groen - wisselstroom - 125 euro

Gert Mussels
Roco BR 112 - DB - gelijkstroom 45 euro
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
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cmp@telenet.be of
0474 976 651

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

CLUBLEVEN

Interne keuken
Happy birthday
In het eerste kwartaal mogen volgende leden een
kaarsje meer uitblazen op hun verjaardagstaart:
4/01/1953
24/01/1946
1/02/1948
2/02/1967
2/02/1979
3/02/1952
11/02/1944
16/02/1946
21/02/1985
22/03/1953
26/03/1948

Herman Van Esbroeck
Jan Rogier
Paul Vergucht
Rob Lockhorst
Wim Janssens
Julien De Meyer
Gaston Vervloesem
Eric Van Hemelrijck
Kurt Peeters
Jan Coeckelbergh
Louis Willems

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

© Roeland Desaeger

Rudy Andries

Hebben de club verlaten
Geen

Geboorten
Geen

Overlijdens
Geen

Huwelijken
Geen
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ten huize van...
Paul Dekeyster & Davy Verboom
In deze rubriek gaat de redactie op stap naar de leden
thuis. In dit nummer leggen we Paul Dekeyster & Davy
Verboom op de vragenrooster.
Wanneer ben je met de treinhobby gestart? Hoe is het
allemaal begonnen?
Ongeveer een 25 jaar geleden kreeg ik als zovelen onder
ons mijn eerste startset van Lima. Daar we toen op een appartement woonden was er voor deze “hobby/ bezigheid”
niet veel plaats. Ik had in de werkkamer van mijn vader op
de grond een ovaaltje met wat wissels, een stationnetje,
wat gras en dat was het ongeveer. Toch heb ik hier vele
uren plezier aan beleefd, tenminste wanneer alles goed
functioneerde want dat liet het al wel eens afweten. Maar
ik was zeker gebeten door het treinvirus. Geregeld ging ik
met mijn grootvader naar het station van Schaarbeek om
naar de “echte” treinen te gaan kijken. Ook tijdens mijn
maandenlange verblijven in Italië gingen we vaak naar de
treinen kijken. Ook aan onze kust was er zo mijn vast plekje, meer bepaald in Wenduine waar een gepassioneerde
man in zijn garage zijn toen voor mij indrukwekkende
treinbaan tentoonstelde.
Rond mijn 7 jaar was de liefde echter wat afgekoeld en
ging alles de doos in. Echter waar het kriebelt moet men
krabben en voor mijn plechtige communie kreeg ik van
mijn grootmoeder een tentoonstellingstafel van Fleischmann van 2 op 1 meter en met een bergspoor kado. De
passie was er weer en alles ging weer een tijdje goed tot
er draden begonnen los te komen, foutjes optraden die ik
niet kon achterhalen en met niemand achter me die me
kon helpen of steunen was ook deze hernieuwde start
geen lang leven geschonken.
Een 6-tal jaren geleden kreeg ik na het zien van een reportage op tv van modeltreinen het virus echter weer goed
te pakken. Ik woonde nu wel alleen maar had geen plaats
voor een baan, zou ook niet geweten hebben hoe er aan
te beginnen en zeker de electronica niet. Ik zocht dus een
club waar ik wel al kon rijden met het materiaal dat ik nog
had en ondertussen wat bijleren, uiteindelijk kwam ik in
Lier (woonde toen in Aarschot) terecht. Vriendelijke mensen dat wel, maar hun baan was alles behalve klaar en
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daar het er niet naar uitzag dat daar snel verandering in
zou komen was ook deze poging niet gelukt.
Maar uiteindelijk kennen de meeste verhalen een happy
end en zo belandden we enkele jaren terug in Aachen
waar mijn vriendin, haar broer (Davy Verboom) en ikke
aan het shoppen waren. Komen we daar toch een gespecialiseerde treinenwinkel tegen. En toen gebeurde het,
Davy vond treinen ook wel leuk en daar hij electronica had
gestudeerd, had ik eindelijk iemand gevonden die me kon
helpen met mijn zwakte. We zijn eerst nog langs Limburg
gepasseerd maar in 2006 zijn we dan bij jullie terecht gekomen en daar we er nog steeds rondhangen, zit dat wel
goed. Momenteel zijn we de laatste afwerkingen aan mijn
zolder aan het doen waarna we tegen de zomer van plan
zijn om te starten met onze eerste gezamenlijke treinbaan.
Dus niet schrikken als we binnen enkele maanden jullie
gaan lastig vallen met heel wat vragen.
Wat was je eerste model?
Een stoomloc van Lima, de tender ben ik doorheen de jaren
wel verloren maar rijden doet het nog na 20 jaren rust!
Hoelang ben je al lid van de club?
We komen dus al sinds einde van 2006, maar daar mijn
vriendin toen een zware operatie moest ondergaan, hebben we gewacht tot 2007 om volwaardig lid te worden.
Wat zou je voor de club willen wensen?
In de eerste plaats dat het een gezellige club blijft waar iedereen die het treinenvirus te pakken heeft terecht kan en
zeker niet op een onderneming begint te lijken. Daar het
me wel opvalt dat de club een beetje te klein wordt voor al
de projecten zou een betere locatie zeker geen overbodige
luxe zijn.
Wat zijn je toekomstplannen in de modelbouwhobby?
Zoals gezegd hopen we om dit jaar aan het echte werk
te kunnen beginnen. De plannen zijn bijna af, enkel nog
eens checken als de laatste werken gedaan zijn. Dan nog
wat praktische info vergaren en op hoop van zege eraan
beginnen.

CLUBLEVEN

Wat stoort je aan de hobby?
Dat een standaard soms zo veraf is. Nemen we nu de
merken Roco, Fleishmann en Marklin/Trix. Allen hanteren
ze andere afmetingen voor hun materiaal. Bij de meeste
locs valt dit met het blote oog nog wel mee maar bij passagierswagons kan je er echt niet naast kijken. Roco doet
het zoals het moet op H0, Marklin 1/100 en Fleishmann er
tussenin. Begin zo maar een treinsamenstelling van verschillende merken te maken!

Kan je ons een tip geven op modelbouwgebied? Hoe
loste je ooit een probleem op?
Een tip waar ouwe rotten niet veel aan zullen hebben maar
beginners misschien wel is, eerst alles goed plannen en
als je het niet weet eerst om hulp vragen voor je alles misschien terug moet afbreken.
Bedankt voor het interview Paul & Davy en nog veel succes en geluk in jullie hobby en persoonlijk leven.

Ook de overuitgave van Belgisch materiaal de twee laatste
jaren mag wel even stoppen. Een merk als Mehano krijgt
van mij echt een pluim voor hun prijs/kwaliteit en goede
producties, maar moeten ze alles op hetzelfde moment
uitbrengen. Ik had 4 versies van de reeks 51 besteld met de
gedachte dat ze die nooit tesamen zouden leveren. Was
me dat een pijnlijke vergissing! Van de reeks 26 heb ik er
maar één besteld, 2 keer hebben ze me niet liggen.
En hoewel de electronica met het digitaal gaan op zich
simpeler is geworden mogen ze voor mij hier ook nog serieus werk van maken om alles nog simpeler te maken.
Wat is je meest geliefde model?
Als we het over Belgisch materiaal hebben hou ik vooral
van onze diesellocs. De reeks 62 is mijn favoriete reeks
maar de speciale versie van de 55 van Van Biervliet vind
ik echt wel mooi. Bij de e-locs denk ik direct aan de reeks
13 van LS Models, hoewel velen het hier misschien niet
mee eens zijn is dit model, voor mij tenminste, echt wel
geslaagd.
Heb je nog andere hobby’s?
Eigenlijk veel te veel waardoor het soms moeilijk is om
voor alles tijd te maken. Meestal hou ik me voor een tijdje
bezig met één hobby, dan met de volgende, ... en waanneer ik dan terug kom bij de eerste; heb ik er altijd weer
volop zin in.
Die hobby’s zijn oa. fotografie, (zeker ook treinen), postzegels, (waaronder natuurlijk ook treinen maar ook andere
onderwerpen), computergames, reizen, ...
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De Nekker
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Onze expo
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Foto’s: Tim Haesevoets & Rudy Van Doren
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CLUBAGENDA

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
Elke 1ste woensdag van de
maand
Elke dinsdag en vrijdag
Elke 2de zaterdag van de
maand
Vrijdag na de eerste dinsdag
van de maand
16 januari

Activiteit
Dagelijks Bestuur
Werkvergaderingen en clubavond
Werkvergadering van de 0 sectie. Iedereen is welkom, maar best op voorhand informeren bij een van de vaste nullers of de vergadering wel degelijk doorgaat
Rijavond (indien de modelbanen het toelaten)
Nieuwjaarsreceptie

31 januari

Statutaire jaarvergadering om 14 uur

13 februari

Programma-avond: Weatheren

30 - 31 mei - 1 juni

Clubreis
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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
11 januari
17 januari
18 januari
24 januari
25 januari
1 februari
5 - 10 februari
8 februari
14 - 15 februari
15 februari
15 februari
21 februari
1 maart
6 - 8 maart
12 - 15 maart
13 - 15 maart
14 maart
15 maart
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Activiteit
Ruilbeurs - Antwerpen - Veilingen Vercautereren - Sporthal, 9 - 14 uur.
info: www.veilingenvercauteren.be
Ruilbeurs - Houten NL - Euretco-Expo-Center - info: http://www.modelspoorbeurs.nl
Ruilbeurs - Woluwe - Woluwe Shoppingcenter
info: http://www.boursedescollectionneurs.be
0-Forum algemene ledenvergadering - Zaal: “Le Préau” - Place Edouard Bantigny - B-7170
Manage - Van 10u tot 18u - Gratis - Info: http://www.0-forum.be/
Ruilbeurs - Treinclub Hoeselt, Cultureel Centrum Ter Kommen, Europalaan 2, Hoeselt
Info: http://www.hoeseltsetreinclub.be/
Ruilbeurs - Antheit Wanze - AMAF, rue de Leumont 118, 9 - 13 uur
Info: http://www.amaf.be/page1.html
Expo - Nürnberg - Internationale speelgoedbeurs
info: http://www.spielwarenmesse.de/
Beurs - Oud Heverlee (Zoet Water) - Leuvense Modeltreinclub, Maurits Noëstraat 15 9 - 13 uur - info: http://www.lmtc.be
Tentoonstelling - Goes Nederland - Inter-Expo Zeelandhallen - 10 - 18 uur
info: http://www.zeelandhallen.nl
Ruilbeurs - Woluwe Shoppingcenter - info: http://www.boursedescollectionneurs.be
Ruilbeurs - Merksem (Antwerpen) - ATA, Fort van Merksem, Fortsteenweg Merksem
info: http://www.ata-train.be/
Ruilbeurs - Houten Nl - Euretco-Expo-Center
info: http://www.modelspoorbeurs.nl
Ruilbeurs - Mechelen - Wijkzaal Tervuursesteenweg, Mahatma Ghandistraat 25, 9 - 13 uur
info: louis.goovaerts@skynet.be - users.skynet.be/msl
Tentoonstelling - Houtem - Rail 2009 - Euretco Expocenter, 10 - 17 uur
info: http://www.rail.nl/
Tentoonstelling - Sinsheim (Duitsland) - Faszination Modellbau, 9 - 17 (18) uur
info: http://www.faszination-modellbau-messe.de/de/faszinationmodellbau
Tentoonstelling - Brussel - Modelma, Heysel Palais 3 - 10 - 18 uur
Info: http://www.modelma.com/
Ruilbeurs - Weert - MSVW, Buurtcentrum Moesel, Christinalaan 25, 10 - 15 uur
info: http://www.msvw.nl/
Ruilbeurs - Woluwe Shoppingcenter - info: http://www.boursedescollectionneurs.be

AGENDA

Datum
22 maart
11 april
11 - 13 april
19 april

Activiteit
Ruilbeurs - Treinclub Hoeselt, Cultureel Centrum Ter Kommen, Europalaan 2, Hoeselt
Info: http://www.hoeseltsetreinclub.be/
Ruilbeurs - Houten Nl - Euretco-Expo-Center
info: http://www.modelspoorbeurs.nl
Tentoonstelling - Blankenberge - Spoorwegen voor Toeristen

21 juni

Ruilbeurs - Woluwe Shoppingcenter - info: http://www.boursedescollectionneurs.be
Ruilbeurs - Treinclub Hoeselt, Cultureel Centrum Ter Kommen, Europalaan 2, Hoeselt
Info: http://www.hoeseltsetreinclub.be/
Ruilbeurs - Woluwe Shoppingcenter - info: http://www.boursedescollectionneurs.be
Ruilbeurs - Merksem (Antwerpen) - ATA, Fort van Merksem, Fortsteenweg Merksem
Info: http://www.ata-train.be/
Ruilbeurs - Houten Nl - Euretco-Expo-Center
info: http://www.modelspoorbeurs.nl
Ruilbeurs - Mechelen - Wijkzaal Tervuursestwg, Mahatma Ghandistraat 25, 9 - 13 uur
info: louis.goovaerts@skynet.be - users.skynet.be/msl
Ruilbeurs - Woluwe Shoppingcenter - info: http://www.boursedescollectionneurs.be

19 juli

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

16 augustus

Ruilbeurs - Woluwe Shoppingcenter - info: http://www.boursedescollectionneurs.be
Ruilbeurs - Treinclub Hoeselt, Cultureel Centrum Ter Kommen, Europalaan 2, Hoeselt
Info: http://www.hoeseltsetreinclub.be/
Ruilbeurs - Mechelen - Wijkzaal Tervuursestwg, Mahatma Ghandistraat 25, 9 - 13 uur
info: louis.goovaerts@skynet.be - users.skynet.be/msl
Ruilbeurs - Treinclub Hoeselt, Cultureel Centrum Ter Kommen, Europalaan 2, Hoeselt
Info: http://www.hoeseltsetreinclub.be/
Ruilbeurs - Woluwe Shoppingcenter - info: http://www.boursedescollectionneurs.be
Ruilbeurs - Treinclub Hoeselt, Cultureel Centrum Ter Kommen, Europalaan 2, Hoeselt
Info: http://www.hoeseltsetreinclub.be/
Ruilbeurs - Woluwe Shoppingcenter - info: http://www.boursedescollectionneurs.be
Beurs - Oud Heverlee (Zoet Water) - Leuvense Modeltreinclub, Maurits Noëstraat 15 9 - 13 uur - info: http://www.lmtc.be
Ruilbeurs - Mechelen - Wijkzaal Tervuursestwg, Mahatma Ghandistraat 25, 9 - 13 uur
info: louis.goovaerts@skynet.be - users.skynet.be/msl
Ruilbeurs - Woluwe Shoppingcenter - info: http://www.boursedescollectionneurs.be
Ruilbeurs - Treinclub Hoeselt, Cultureel Centrum Ter Kommen, Europalaan 2, Hoeselt
Info: http://www.hoeseltsetreinclub.be/
Ruilbeurs - Woluwe Shoppingcenter - info: http://www.boursedescollectionneurs.be
Ruilbeurs - Treinclub Hoeselt, Cultureel Centrum Ter Kommen, Europalaan 2, Hoeselt
Info: http://www.hoeseltsetreinclub.be/

17 mei
17 mei
24 mei
30 mei
7 juni

29 augustus
30 augustus
6 september
16 september
10 oktober
18 oktober
25 oktober
8 november
15 november
6 december
6 december
12 december
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