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EDITORIAAL 

Dit is de Gazet 175 en de laatste in de reeks. Velen hebben een 
lovenswaardige poging ondernomen om op al of niet geregelde 
tijdstippen een Gazet samen te stellen. Maar steeds weer ont-
breekt het de samensteller aan artikels. Het is niet aan iedereen 
gegeven om een artikel te schijven waar anderen iets aan heb-
ben. Daarom geen kwaad woord als de Gazet eens wat later ver-
scheen. Nu is het gebrek aan teksten zo schrijnend geworden dat 
we al bijna aan de volgende editie toe zijn en de vorige is niet eens 
vol geraakt. We staan nu voor een dilemma. De Gazet stoppen 
en verder niets doen of de Gazet stoppen en uitkijken naar een 
andere oplossing. Tijdens de laatste bestuursvergadering is er 
voor de tweede optie gekozen. Het traditionele clubblad zal ver-
der niet meer in de gekende vorm verschijnen. Het wordt vervan-
gen door een soort van “Flash”-bericht. Deze berichten komen 
op het ogenblik dat er nood is aan een mededeling of iemand iets 
interessant te melden heeft. Deze flashberichten worden steeds 
per email verzonden en een papieren versie zal aan het prikbord 
in de bar gehangen worden. Verwacht nu niet dat er wekelijks of 
maandelijks een Flash gaat verschijnen. Marc Van Nieuwenhove blijft deze nieuwe vorm van mededelingen verzorgen 
maar verwacht dat jullie voor de teksten gaan zorgen. Ik weet dat we nog niet veel verder staan als met de Gazet, maar 
omdat de nieuwe vorm niet met een bepaalde frequentie moet verschijnen is de kans reëel dat het nu wel gaat lukken. 
Al is het maar voor een periode. Daarom doe ik hier een oproep aan diegenen die reeds artikels verzorgden en ook aan 
de anderen om verder voor teksten te zorgen. Een verslag van een bezoek aan een expo, iets opmerkelijks gezien bij het 
grootbedrijf, een geslaagde materiaalombouw, … Alle informatie kan in aanmerking komen. 

Voor ik dit korte voorwoord ga afsluiten wil ik Marc en al zijn voorgangers bedanken voor de geleverde prestaties. Het 
was niet altijd gemakkelijk om een Gazet samen te stellen. Zij hebben allemaal hun inspiratievermogen tot op de bodem 
moeten uitputten om steeds weer een geslaagde Gazet te maken. Daarvoor wil ik jullie bedanken. En nu met volle moed 
aan een nieuwe vorm werken!

René  

Nota van de redactie:
Beurs- en tentoonstellingsagenda’s, barlijsten, foto’s van evenementen en de clubagenda blijven steeds te raadplegen 
op onze website.

Het woord van 
de redactie

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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GROOTBEDRIJF

La Compagnie du Nord-Belge et ses locomotives

Bij TSP verscheen in september een nieuw en uitzonderlijk boek : “La 
Compagnie du Nord-Belge et ses locomotives”, dat werd geschreven 
door de heer André Dagant. 

Deze editie is het resultaat van 30 jaar werk en eindeloze opzoekingen 
in diverse archieven.

Het boek omvat 6 hoofdstukken:
I. Avant-propos.
II. Historique du réseau: overzicht van de geschiedenis van het net 
Nord (Frankrijk) en van de Nord-Belge en de belangrijke financiële in-
vloed van de familie Rothschild op deze netten.
III. La Traction - Généralités: in dit hoofdstuk wordt aandacht besteed 
aan de gebruikelijke afkortingen, organisatie van de treindienst, struc-
tuur van de Nord-Belge, beschrijving, indeling en nummering van de 
locomotieven, aanduiding van de machines volgens hun asindeling, li-
vreien en namen van de locomotieven, ...
IV. Période de la traction: dit hoofdstuk geeft een overzicht van de gro-
te tijdperken: van 1854 tot 1871: de invloed van Jules Petiet; van 1872 
tot 1899: de koerswijziging na het verdwijnen van Petiet; van 1900 tot 
1914: ingenieur du Bousquet vernieuwt het locomotievenpark, van 1914 

tot 1918, de Nord-Belge tijdens WO I, van 1919 tot 1927: terugkeer van de naar Frankrijk geëvacueerde locomotieven en 
aankomst van de Wapenstilstandlocomotieven, van 1927 tot 1931 : laatste vernieuwing van het materieel, gevolgd door 
de economische crisis, 10 mei 1940: de Nord Belge wordt administratief overgenomen door de NMBS.
V. Les locomotives: dit hoofdstuk, het belangrijkste uit het boek, beschrijft in detail alle locomotieftypes van de Nord-
Belge;
VI. Listes et tables: alle kenmerken en nummering van het tractiepark.

Het boek is overvloedig geïllustreerd met meer dan 400 (nog nooit gepubliceerde) foto’s, plans en schema’s.
Formaat A4 - 356 pagina’s - ééntalig Frans - harde kartonnen kaft - ingebonden met linnendraad.
Het verkoopprijs van dit boek is 65 euro, verzendingskosten voor binnenland inbegrepen. (voor andere landen, gelieve 
de postkosten vragen aub).

Om het te bestellen volstaat het de som te storten op bankrekening 001-1201789-35 van TSP met mededeling “Nord-
Belge”.

Ontdek de activiteiten en de andere publicaties van TSP op: WWW.PFTTSP.BE

Bron: Jef Van Olmen voor Febelrail

Boekennieuws
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“La Saga des Gares à Dour et en Haut-Pays” 

TSP heeft het genoegen de vierde publicatie van dit jaar aan te kondigen. Het boek werd geschreven door de journalis-
ten Eric Cornu, Jean Deplan et Pierre Lemal. Het telt 106 bladzijden en vertelt in detail de geschiedenis van de vroegere 
spoorlijn 98A tussen Dour, Roisin en Bavay (F).

Naast de geschiedenis worden de installaties, het rollende materieel, de huidige situatie, … besproken. Talrijke anekdotes 
begeleiden de tekst en foto’s.

Formaat: A4 liggend - 70 foto’s en plannen – enkel in het Frans - harde, gekartonneerde kaft, ingebonden met linnen-
draad.

Verkoopprijs : 22 euro.

Voor uw bestelling :
- fax : 065 66 45 41
- mail : pfttsp@gmail.com

GROOTBEDRIJF
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Netebrug
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In “OP DE BAAN” nr. 93 staat een artikel over de nieuwe Netebrug. Ik word dan nieuwsgierig en ben zelf eens gaan 
kijken. Het was een mooie wandeling al had ik het liever iets droger gehad. Dat is ook de reden dat de foto’s een beetje 
somber zijn. De werken zijn al een tijdje aan de gang. Eerst moest men het verbindingskanaal verlengen dat de twee 
waterwinningsvijvers van de Antwerpse Water Werken verbinden. Daar is men nu klaar mee en de werken zijn nu aan 
de gang om de bocht uit de lijnen 25 en 27 te halen. 

Foto 1  gunt je nog een blik op de huidige brug kant Duffel.  Even onder de brug door en we zien de werf tussen Nete en 
Liersesteenweg. 

1

32



De foto’s 2 en 3 geven een beeld van de werf gekeken van op de dijk met de rug naar Walem. 

Op foto 4 en 5 zien we duidelijk dat men nu aan het bruggenhoofd werkt. 
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Van op deze verhoogde plaats kijken we met foto 6 richting Duffel en zien dat de werken op de linker oever ook al aan de 
gang zijn. Gezien het treinverkeer niet onderbroken wordt tijdens de werken heeft men voor goede signalisatie gezorgd. 
Telkens er een trein nadert gaan de zwaailichten aan en is er een geluidsignaal te horen. 

We zien de op foto 7 de zwaailichten branden en de 2836 naderen. Ik ben dan verder naar Duffel gestapt en zag de 
tijdelijke brug over de A. Stocletlaan en de nieuwe berm in de Hermanstraat. Deze zijn nodig omdat de sporen een paar 
meter zijn opgeschoven. Dit om de aansluiting van de komende brug mogelijk te maken. 

Dit zien we op foto’s 8 en 9. Van op perron 2 kijken we op een mooie S-bocht. Uiteraard is hier een snelheidsbeperking 
nodig foto 10. Als laatste toon ik nog graag een spoorvoertuig van de Nederlandse firma “bam” op de achtercover. Bij 
gelegenheid ga ik er nog eens polshoogte nemen en mogelijk maak ik dan weer een fotoverslag.

René
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Modelspoorbeurs “De Kruitmolen” in Middelburg op  5 
en 6 september 2009.

Begin september brachten we onze “jaarlijkse” vakantie 
in Zeeland door. We nemen dan steevast de boot over de 
Westerschelde om een bezoek te brengen aan Walche-
ren.

Tijdens de voorbereiding op het internet kwam ik “toeval-
lig” op de site van de  Stichting Zeeuwse Modelbouw Hob-
byisten (ZSMH) terecht. Wonder boven wonder hielden 
deze hun jaarlijkse modelspoorbeurs in Middelburg. Aan-
gezien ook een bezoek aan de stoomtrein in Goes gepland 
stond moest natuurlijk een keuze worden gemaakt omwille 
van het vrouwtje.

Dus maar snel even Marc Van Nieuwenhove contacteren 
om uit te vissen of hij info had over de beurs, m.a.w. loonde 
het de moeite? “Nooit iets van gehoord”, antwoorde hij en 
dus nam ik maar het risico. Viel het tegen dan kon er even-
tueeel toch nog een artikeltje voor de Gazet vanaf.

Op zaterdag was het dan zover, eerst de boot naar Vlis-
singen en dan met de trein naar Middelburg. “Leuke” ver-
rassing, bij aankomst in het station van Vlissingen bleken 
de automaten niet te werken, zodat geen treinticket kon 
worden gekocht; na een kort gesprek met de treinwachter, 
kon iedereen gratis mee op de trein.

De modelspoorbeurs van Middelburg is vooral een ten-

toonstellingsbeurs. De verkoop van nieuw en tweede-
handsmateriaal is eerder beperkt. Enkele verkopers (waar-
onder de Modelbahnshop uit Koblenz) vind je trouwens 
geregeld terug in België. De modelbanen omvatten een 
ruim palet, gaande van Z, N, over HO en 0 tot I. De af-
werking laat wel iets te wensen over. Iemand, wie was het 
ook al weer, sprak mij ooit eens over een afwerking op zijn 
Hollands. ik weet nu wat hij bedoelde. Een modulebaan in 
spoor HO gaf dan wel weer een waarheidsgetrouw beeld 
van een Hollands polderlandschap in tijdperk III weer.

Is de beurs een aanrader? Indien je in de buurt bent en je 
hebt niet echt andere plannen is het een alternatief; voor 
een verre verplaatsing loont het echt de moeite niet.

Chris De Bruyn

MODELBOUW

Modelspoorbeurs Middelburg

 september2009 11



12 gazet

Eind vorig jaar werden de reeksen 21 en 27 van LS-models aan de “treinenwinkels” uitgeleverd.  Diegenen die hun ge-
liefde lok onmiddellijk met een ingebouwde ESU-decoder (al dan niet met sound) aankochten, konden zonder enig 
probleem direct genieten van het klank-en lichtspel  dat hun door ESU aangeboden werd: cabineverlichting, knipperende 
noodverlichting, afzonderlijke bediening van de front- en sluitlichten. De innovatie van deze features kwam van de eerder 
uitgebrachte reeks 15 van Treinshop Olaerts waar je voor een kleine meersprijs deze leuke gadgets aangeboden kreeg. 
LS-Models ging bij het ontwerpen van de reeks 27 en 21 te rade bij ESU en deze laatste zorgde voor een nieuwe printplaat 
samen met  een 21-pin decoder die op een bijzondere wijze geprogrammeerd was. 

Zij die een model kochten zonder decoder en die naderhand thuis wilden voorzien van een (ESU)decoder kwamen be-
drogen uit. Inderdaad, de ESU 21-pin decoder moest omgeprogrammeerd worden om de lichtfuncties correct te laten 
werken. Door middel van de ESU-lokprogrammer bij uw vertrouwde winkelier of bij u thuis werden in “Function map-
ping” (het toekennen van een functieuitgang aan een toets op het regelkastje) enkele CV’s (Configuratie Variabelen) 
gewijzigd. Deze waarden zijn eenvoudig terug te vinden op de website van ESU.

Maar er zijn ook modeltreinliefhebbers die niet vertrouwd zijn met ESU of die liever een LENZ-decoder of een ZIMO-
decoder gebruiken. Daar nijpt inderdaad het schoentje: niet één enkel lampje ging nog branden. Radeloos waren zij die 
uren en uren spendeerden om toch maar die verlichting aan de klap te krijgen. Het geheim van ESU lag hierin dat zij een 
bijzondere sturing van de verschillende verlichtingspunten stuurden vanuit de voeding, verkregen los van de decoder. De 
decoder leverde enkel de stuurspanning en de printplaat zorgde voor het vermogen om het ledje of ledjes te laten op-
lichten. Zodoende konden er veel meer functies door de decoder aangesproken worden (dan de normaal vier versterkte 
uitgangsfuncties). Goed gezien van LS én ESU: zij waren de enigen die de verlichting van deze reeksen 27, 21 en later de 
reeks 15 konden garanderen.  

Maar daar is verandering in gekomen…

Met de informatie die ik van ZIMO gekregen heb, is het mij gelukt het monopolie van ESU te doorbreken. Wat is er no-
dig? Eerst en vooral gebruiken we de ZIMO-decoder MX64DM.

Verder dienen de CV’s uit onderstaande tabel aangepast te worden. Deze aanpassing kan bij ons in de vereniging gebeu-
ren of bij uw winkelier. (Als hij vertrouwd is met deze materie, natuurlijk).

MX64DM CV-waarden aangepast voor LS-models reeksen 11, 12, 15, 21 en 27. De functietoets F0 of Zimotoets 1 moet 
AAN zijn en aan BLIJVEN om van alle lichtfuncties te kunnen genieten. 

MODELBOUW

Zimo laat nu ook lichtjes branden
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CV-nr F u n c t i e -
toets

Z I M O -
toets

functie D e f a u l t 
waarde

Nieuwe waarde

CV33 (F 0) 1 Lichtfuncties AAN 
(voorwaartse richtingsbit)

MOET 1 2

CV34 (F 0) 1 Lichtfuncties AAN
(achterwaartse richtingsbit)

MOET 2 0

CV35 F 1 2 Frontlichten AAN MOET 4 16

CV36 F 2 3 Cabineverlichting AAN MOET 8 1

CV37 F 3 4 Knipperende noodverlichting MOET 2 12

CV38 F 4 5 Sluitlichten AAN MOET 4 32

CV39 F 5 6 Geen functie MOET 8 0

CV61 Afwijkende function mapping MOET 0 97

CV117 Knipper cyclus MOET 0 55

CV118 Omgekeerde knipper cyclus MOET 0 76

CV2 Eerste rijstap MAG 2 1

CV3 Versnelling MAG 1 20

CV4 Remvertraging MAG 1 3à7 (clubbaan)
10à15(modulebaan)

CV5 Maximumsnelhed MAG 1 160 bij 13volt spoor-
spanning

CV9 Motor-aanstuurfrekwentie MAG 0 82

CV29 Basis instelling MAG 2 10 kort adres
42 lang adres

CV112 Exponentiele versnelling MAG 4 12 (clubbaan)

CV121 MAG 0 11

CV146 1 sec. vertaging bij richtings wissel MAG 0 50

Even in de praktijk wil dit zeggen dat je de met F1 of de Zimo<2>toets de frontlichten aansteekt. De rode sluitlichten 
werken onafhankelijk van de frontlichten met F4 of Zimo<5> zodat je trekduw kan rijden met frontlicht uit en sluitlicht 
aan. De cabineverlichting werkt met F2 of Zimo<3> en werkt richtingsafhankelijk. De knipperende noodverlichting wordt 
met F3 of Zimo<4> aktief. F0 of Zimo<1> moet altijd AAN zijn, zoniet werkt de richtingsafhankelijkheid niet. Deze toets 
heeft nu slechts de functie van “richtingsbit”.
En vergeet niet dat alleen een MX64DM Zimo decoder deze functies kan ondersteunen.

Zo, dat is dan weer eens opgelost…veel plezier ermee !
Evan Ash
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XXL
Onze Kurt Peeters is de laatste tijd de treintjes hobby wat 
breder gaan bekijken, vooral dan in termen van spoorbreed-
te, hij heeft zich namelijk een bouwpakket aangeschaft van 
een Köf II in schaal 5 duim, dat is 127 mm spoorbreedte.  De 
vraag werd dan ook gesteld of hij hierover eens geen stuk-
ske wou schrijven voor De Gazet. Maar Kurt zag dat niet 
zo zitten, hij kan beter een stukske zagen, in hout, dan een 
stukske schrijven dus hebben we hem voorgesteld dat ik, 
Luc Peeters, zijn verhaal zou uitpennen. De documentatie, 
foto’s en tekeningen zijn door Kurt verzorgt. 

Laat ons eerst in het kort naar het groot, nu ja groot…, voor-
beeld kijken  (bron Wikipedia) 
Köf is eigenlijk een Duits letterwoord dat staat voor:
Kleinlok - Öl - Flüssigkeitsgetriebe of in het Nederlands: Kleine locotractor met dieselmotor en hydraulische aandrijving. 
Het cijfer type I-II-III verwijst naar de pk’s die de lok aan boord had/heeft:
Köf I:  tot 40pk later verhoogd tot 50pk
Köf II:  tot 90pk
Köf III:  tot 240pk  
Oorspronkelijk was de remkracht van deze lokjes beperkt tot het gewicht van de machinist en de kracht die hij op het 
rempedaal kon zetten om de lok en last te stoppen, enkel de lok had een rem, de aangekoppelde last werd niet beremd. 
Wanneer het motorvermogen toenam was deze wijze van beremming onvoldoende en werden ze uitgerust met lucht-
drukremmen die tevens de remmen van de aangekoppelde last konden bedienen.

De inzet van deze kleine loks was in kleinere stations en op industrieaansluitingen. Aldus werd vermeden dat de lijnlok 
rangeringen diende uit te voeren en kon men zich beperken tot het afkoppelen van de wagons waarna de lijnlok zijn reis 
kon verder zetten. De lokale rangeringen werden dan afgewikkeld met de Köf die bediend werd door een lokale mede-
werker die opgeleid was om deze kleine 
loks te besturen. De bedoeling was om 
op deze wijze de goederen afwikkeling 
te versnellen en efficiënter te maken. 

Tot daar de ‘echte’ Köf.

Even de steekkaart van het 5 duims 
model:
Lengte: 644mm
Breedte: 315mm
Hoogte: 280mm
Gewicht: 27,963kg
Motorisatie:  12V  -  200W e-motor en 
voorzien van pulssturing
Overbrenging:  via ketting aandrijving 
op de 2  assen
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De aanschaf van het bouwpakket gebeurde voorjaar 2009 
via Internet bij Live Steam Service.
Het betrof een zogenaamd basispakket, namelijk een naak-
te kast zonder detaillering, een gelast chassis, motor met 
overbrenging en wielen. Dus alles waarmee men een naakt 
functioneel model kon maken zonder franjes. Maar dan gaat 
men vergelijken met foto’s en uiteindelijk resulteerde dit in 
de aankoop van een aantal extra onderdelen via de speciaal 
handel en zelfbouw van sommige details. 

Bij het openen van de doos is er eerst de nodige tijd geno-
men om alle onderdelen op te meten, te hermeten en nog 
eens te meten, kwestie van zeker te zijn, en alles uit te teke-
nen via de PC. Vergelijking van wat de bouwdoos aanbood 
met de realiteit en andere reeds gebouwde en met details afgewerkte Köfs, we zijn namelijk ook gaan spieken in Sins-
heim bij het ‘Dampftreffen’, leerde wat er kon verbeterd worden aan de bouwdoos. Dit gehele proces heeft een dikke 2 
maanden in beslag genomen. 

Als we met de eigenlijke samenbouw wilden starten zagen we dat de las 
van het chassis niet van de beste kwaliteit was, eigenlijk was het meer 
plakwerk dan laswerk. Om dit euvel de verhelpen is het gehele chas-
sis via een bevriende machinebouwer volledig herlast. Daarna kon het 
chassis opnieuw gemonteerd worden en kon het koetswerk van de Köf 
voor de eerste maal samengesteld worden, met plakband want dat was 
voorlopig en enkel om na te zien of alles zo een beetje juist uitkwam.
Daar de koetswerkonderdelen reeds voorgeplooid waren stelde een 
plakbandmontage geen probleem. Als deze voorlopige samenbouw 
was goedgekeurd hebben we de plakband verwijderd en zijn we overge-
gaan tot aanbrengen van klinknagels op het koetswerk. Er werd als volgt 
te werk gegaan: 

Iemand aanspreken die een freesmachine met boorkolom heeft, in dit geval JVT1. 
De stukken inspannen en uitmeten met een meetklok tot op 100e mm, neem uw tijd hiervoor !!2. 
Gaatjes boren met de freesmachine volgens het uitgetekende plan3. 
De geboorde gaatjes ontdoen van braam 4. 
Opschuren en ontvetten van het werkstuk5. 
Aanbrengen en vastzetten met Loctite van de klinknagels6. 
Na een droogtijd van 48u de achterzijde van de klinknagel tegen de binnenkant van de plaat afknippen7. 
Met een hamertje aan de achterzijde de klinknagels platslaan en opgelet, zorg dat de voorzijde van de klinknagel en 8. 
in ‘kommetje’ ligt wat het is niet de bedoeling dat de voorzijde mee wordt plat geklopt.
Oh ja dat moet je zo ongeveer 980 keer herhalen, iemand goesting om de kliknagels te tellen…?9. 

Nu gaan we het koetswerk op een meer definitieve wijze monteren door gebruik te maken van de messing hoekprofielen, 
het geheel wordt echter nog niet finaal gemonteerd daar voor het spuitwerk alles nog eens uit mekaar moet kunnen. 
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Het is tijdens deze fase van de bouw dat de ondertussen aangekochte extra details en onderdelen, tijdelijk,  worden 
aangebracht, eventueel aangepast. Voorbeelden hiervan zijn lamp garnituren, waarbij de lampen aan de voorzijde func-
tioneel worden gemaakt, de achterzijde is niet nodig daar die aan die zijde altijd zal gekoppeld zijn met een gesloten 
goederenwagen met daarin de 12V batterij en bovenop de wagon de zitplaats van de bestuurder. Andere details zijn o.a. 
de claxon en de koppelingen die in staat moeten zijn om 500kg te trekken. Handgrepen en handrails zijn het resultaat 
van zelfbouw. 
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Als alles gemonteerd is en past gaan we, jawel… alles opnieuw demonteren een voorbereiden voor het spuitwerk. Dat 
wil zeggen : 
- opschuren om te voorkomen dat er oxidatie onder het schilderwerk zou zitten.          
- ontvetten van de onderdelen 
- inpakken voor transport naar de spuiterij
Als kleur is het klassieke DB (Deutsche Bundesbahn) rood gekozen, dus niet het signaal rood dat de Deutsche Bahn 
tegenwoordig gebruikt. Het chassis is in het zwart. Met deze kleurstelling wordt het machientje gesitueerd in de jaren 
50-60  (periode III)     
  
Nadat de onze onderdelen zijn teruggekomen van de spuiter kunnen we overgaan  tot de definitieve montage van de 
onderdelen. Dan schrijven we oktober 2009. Alle voorgaande stappen zijn in de loop van ongeveer 7 maanden doorlo-
pen.

Wat staat er nu nog op het lijst als ‘te doen’? Aan de lok zelf niet veel meer: enkel nog het maken en aanbrengen van 
de beschrifting. Dit wordt iets van eigen makelij want in de handel zijn deze niet beschikbaar. En dan is er nog de bouw 
van de vaste begeleidingswagon zijnde een gesloten goederenwagen met tondak en daarin de 12V batterij en op het 
dak de zitplaats van de machinist. Streefdatum dat dit alles af moet zijn is Internationale stoomdagen in Turnhout met 
pinksteren 2010.

Kurt Peeters
Ghostwriter: Luc Peeters   
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5183 stilt de honger

Märklinboys
1 2 3

Hé gasten! ‘t Is geen wit vierkantje, hé. Geen vuile filmkes 
voor volwassenen. Dat hebben we niet in de club! Dit is 
gewoon een lege tafel. Een unicum in de club. De plekken 
gaan er wel niet meer af.

Een van onze barmannen staat steeds paraat om de dor-
stigen te voorzien van drank en te zorgen dat alles tijdig 
betaald wordt. En als ze vragen wat drinkt ge van ... Wat 
zeggen we dan, zo veel mogelijk!

Dat iedereen aan het werken is voor de Expo is normaal. 
Maar er zijn er verschillende die omver gevallen zijn van 
het verschieten. Arme Roland, die wordt er weer eens 
goed doorgesleurd.

1 De laatste etappe naar de opendeurdagen is ingezet, 
er worden details aangebracht en als we over details 
spreken, ...  Marc heeft er natte voeten aan overge-
houden bij het opmeten. Het water stond even hoog 
als het gras.
De Gert zijn werf, waar de meeste geweatherde 
wagons vandaan komen. Alleen mag dat voor de 
opendeurdagen niet gezien worden wegens plaats-
gebrek.
Een paar goede zielen hebben zich in de strijd ge-
gooid. Ze zien er redlijk moe, maar gelukkig uit. Het 
resultaat mag er al zijn. Alleen, gaat Gert nog alles 
terug vinden? Hij ging 3 weken niet komen, daarom 
riskeerden ze het om zijn gerief op te ruimen.

2

3
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35 jaar De Pijl in beeld



20 gazet

CLUBLEVEN



 september2009 21

CLUBLEVEN



 
Sprokkels
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Filathelie
Bij De Post werden 10 postzegels uitgegeven 
over miniatuurtreinen (zie bijlage). 

Website
Verschillende leden hebben hun logincode voor 
de ledenpagina’s nog niet aangevraagd. Zij kun-
nen dan ook deze editie van de Gazet niet down-
loaden. Toch interesse? Je kan je wachtwoord 
als volgt genereren.

Ga naar de homepage van onze website • 
(www.de-pijl.be) en scroll tot onderaan de 
pagina. 
Klik op • Login en er opent een nieuw venster. 
Vul in het eerste veld je lidkaartnummer in (opgelet: het eerste karakter • 
moet in hoofdletter staan). 
In het tweede en derde veld vul je het wachtwoord van uw keuze in (opge-• 
let: dit wachtwoord is hoofdlettergevoelig). 
In het vierde veld vul je je emailadres in. • 
Klik daarna op <Verzenden>.  • 

Automatisch ontvang ik een email met een code (32 cijfers en letters) welke ik 
in een database kopieer. Van zodra dit gebeurd is ontvang je een mail en zijn de 
ledenpagina’s toegankelijk. 
Mocht je je wachtwoord vergeten zijn moet je geen email sturen om je het 
wachtwoord terug te bezorgen, want dit lukt niet. Ik kan het door jullie gekozen 
wachtwoord niet zien of traceren. 
Volgende leden hebben nog geen toegang aangevraagd:
Julien De Meyer
Alain Deloof
Koen Feremans
Roger Goovaerts
Luc Haesevoets
Tommy Maeremans

Hans Naets
Roland Paternoster
Gaston Vervloesem
Herman Van Esbroeck
Germund Van Arck
Herman & Hans Valkenaers

James May (bekend van Top Gear) heeft een vervolg gemaakt op zijn afleverin-
gen over speelgoed (Top Toys). De reeks noemt James May Toy Stories waarin 
hij spectaculaire dingen doet met gewoon speelgoed.
Zo maakt hij een Lego huis (schaal 1/1) met maar liefst 3.500.000 blokken, 
loopt hij een tiental meter boven de grond over een Meccanobrug en hoopt in 
het Guinness book of records te komen met het langste miniatuurtreintraject 
(16 km)! De poging met de miniatuurtrein is mislukt doordat vandalen op 2km 
van het einde, muntstukjes op de rails hadden gelegd en er met één van de 
voedingen zijn van door gegaan. Kijk ook even op: http://www.youtube.com/
watch?v=zZ8IjZ3tUas
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Interne keuken

Happy birthday

In het derde kwartaal mogen volgende leden een kaars-
je meer uitblazen op hun verjaardagstaart:
 
 2/10/1942 François Knops 
 17/10/1959 Marc Van Eylen
 19/10/1952 Herman Valkenaers
 23/10/1948 Jan Van Tassel   
 25/10/1958 Rudy Van Doren
 18/11/1976 Germund Van Arck
 17/12/1988 Tommy Maeremans
 29/12/1957 Chris De Bruyn
 
    
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

Huwelijken

Allee, vrijgezellen!!! Tijd voor een feestje.

Geboorten

geen

Hebben de club verlaten

geen

Overlijdens

geen

© Roeland Desaeger

Nieuwe kledij

Op vraag van verschillende leden zal kortelings een bij-
bestelling gebeuren van kledij met het clublogo. Vooral 
de beige hemden en een blauwe T-shirt zijn gewenst. 
Je kan vanaf nu je bestelling plaatsen bij Marc Van 
Nieuwenhove.




