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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 deze 
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 ver-
vaardigd. Reeds enkele jaren zijn wij bezig met de afwerking van een digitale module-
baan op een 400 m2 grote zolder. Naast een Märklinbaan en schaal 0 is hier eveneens 
plaats voor Spoor I en nieuwe initiatieven. Eind 2005 wordt een nieuwe mijlpaal ge-
plaatst in de geschiedenis van de club en zijn we gestart met het digitaliseren van de 
clubbaan.  
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F o t o : Het einde van de clubbaan, leve de clubbaan. Na 30 jaar nemen we afscheid van 
het analoge tijdperk en stappen we de digitale toekomst in. Het afscheid was droevig, 
maar de wedergeboorte werd met vreugde onthaald. 
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HET WOORD VAN DE VOORZITTER 
 
 

 

Beste clubleden,  
 
Het jaar loopt stilaan ten einde en met het kerstfeest sluiten wij dit jaar af. We kunnen 
terugblikken op een succesvol werkjaar. Op vrijdag avond is het aantal aanwezige leden 
mooi opgelopen. Ik heb ook vastgesteld dat er weer aan diverse projecten gewerkt 
wordt. Wat de extras van dit jaar betreffen kunnen we ook tevreden zijn. Zowel de BBQ 
als de clubuitstap kende veel bijval. Voor diegene die ze gemist hebben kunnen we maar 
een ding zeggen; zorg dat je er volgende keer bij bent.  
 
De open deur was een succes. En dit was nodig. Zoals jullie al vermoed hadden, heeft 
onze club inkomsten nodig. Wij hebben een reeks vaste kosten die jaarlijks oplopen. Men 
staat er niet direct bij stil maar onze vaste kosten zijn niet te onderschatten. We hebben 
ook drie peilers waarop we kunnen rekenen om onze kosten te dekken. Als eerste zijn er 
de lidgelden, dit zijn de inkomsten waarmee we het werkingsjaar kunnen starten. De 
tweede bron van inkomsten is onze bar waar we ieder jaar zeer goede cijfers halen. Louis 
heeft zijn handen en vooral zijn auto vol met het aanvoeren van drank en het afvoeren 
van leeggoed. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om de mensen die hun bar-
dienst gedaan hebben te bedanken. De derde peiler van inkomsten is de expo. Als de 
opbrengst goed is staan we safe voor de rest van het jaar. Valt de expo echter tegen, 
dan hebben we een serieus probleem. Om de vaste kosten te kunnen dragen zijn we dan 
ook verplicht om nieuwe inkomsten te zoeken. We kunnen de drank duurder maken of 
het lidgeld verhogen. Dit jaar heeft de expo goed opgebracht en dat wil zeggen dat we 
met de geplande inkomsten ons werkingjaar kunnen rond maken. 
 
Genoeg over geld gepraat. We mogen niet vergeten dat op1 januari een nieuw jaar start 
en er is al aan de planning gewerkt. Via deze Gazet verneem je al wat de programma-
avonden zullen bieden. Chris heeft al een hele werkplanning gemaakt voor de werken 
aan de clubbaan. We hebben binnen het bestuur ons al een eerste idee gevormd van hoe 
de uitstap er zal uit zien, maar daar later meer over.  
 
Ik wil jullie allemaal nog prettige feesten wensen en voor jullie en jullie familie een uit-
stekende gezondheid. Vergeet niet: “Trains are fun” en daar doen we het toch voor niet? 
 
 
 
Nog veel plezier met deze Gazet 
 
 
 
René  
Uw voorzitter 

GAZET 160 december 2005 4 



 

HET ABL IN VIELSALM 
 

Luc Peeters 
 
 
Het zal jullie allicht niet ontgaan zijn dat er sinds enige tijd sprake is van een militaire 
ontplooiing op de module Vielsalm. De idee om zo een scène uit te beelden hebben we te 
danken aan een collega clublid die in een vorige carrière officier was bij het Belgische le-
ger. Het is een anekdote die hij verteld heeft, naast de zovele andere tijdens zijn militaire 
carrière, die de basis vormt van het idee. Bovendien is een militaire aanwezigheid in 
Vielsalm niet zo ongewoon omdat er bovenop de heuvel achter het station in werkelijk-
heid een kazerne is (of was?) gelegen van de Ardeense Jagers.  
 
Het was tijdens een militaire oefening dat onze jonge luitenant de opdracht kreeg om een 
sectie in een vooruitgeschoven positie te ontplooien en die daar de nacht te laten door-
brengen. De sectie werd bijeen getrommeld, de nodige orders gegeven en de onderoffi-
cier vertrok met zijn sectie. Onze luitenant bleef in het commandokamp. Het was onder-
tussen al laat in de avond, stikdonker en de omgeving was heuvelachtig. Onze officier 
was bekaf en had nog slechts één behoefte: maffen. De slaapzak werd uitgerold, kleren 
uitgetrokken en als en blok viel hij in slaap. Het volgende dat hij zich herinnerd is dat hij 
brutaal werd wakker geschud en de indruk had dat hij nog geen vijf minuten had gesla-
pen. Het bleek dat hij er niet ver naast zat hooguit vijftien minuten had hij mogen maf-
fen. Hij werd op de hoogte gebracht van het feit dat zijn sectie niet op de aangegeven 
coördinaten was toegekomen hoewel ze daar reeds lang hadden moeten zijn. Hij moest 
de sectie gaan zoeken. Onze luitenant heeft dan zijn chauffeur wakker gemaakt en sa-
men zijn ze de hele omgeving met de jeep gaan afdweilen, maar waar ze ook zochten ze 
konden ze niet vinden, het was alsof ze van de aardbodem verdwenen waren…. tot het 
daglicht werd. Wat bleek, het commandokamp lag op een heuvelrug, de ‘verloren’ sectie 
was de weg kwijt geraakt en bleek uiteindelijk aan de voet van de heuvel te zitten. En 
wat meer was, ze konden zelfs het lawaai van de generator horen. Echter omgekeerd 
waren ze onvindbaar daar de voet van de heuvel in absolute duisternis was gehuld en 
men steeds verderaf had gezocht in de omgeving van waar ze hadden moeten zijn. Je 
kunt je indenken dat de sectiecommandant zijn confrontatie met de luitenant lang zal 
herinneren ... En de luitenant, dat was Roland . 
 
En nu onze scène,  
 

 

 

 
Op de goederenkoer staat een jeep met chauffeur en officier, de kaart ligt op de motor-
kap, deze kaart is een echte stafkaart van de omgeving van Vielsalm, gescand, verkleind 
en afgedrukt. De chauffeur zoekt de omgeving af met een verrekijker. Aan de andere 
kant van het station in de heuvel staat de colonne, 2 MAN 6T ‘polycarburants’ en 1 Uni-
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mog. Die manschappen zijn in de weer met het plaatsen van hun voertuigen en één 
speurt de omgeving af met een verrekijker. Opmerkelijk detail: de beide groepen kijken 
elk in de verkeerde richting m.a.w. ze kunnen elkaar niet zien… ze zijn elkaar kwijt.  
 

 

 

 
 
 
 

BOOR EENS EEN TUNNEL 
 
 
 
De Zwitserse regering heeft haar fiat gegeven voor een bouwproject dat alle verbeelding 
tart. In het hart van de Alpen zal 800 meter onder de grond het diepste treinstation ter 
wereld ontstaan. De Porta Alpina zal onder meer hst-treinen ontvangen. 's Werelds lang-
ste lift brengt u daarna naar het skigebied bij Sendrun. 
 
Beeldt u zich even in: in 2015 neemt u een hst-trein in Brussel en enkele uren later staat 
u op een Zwitserse bergflank op de skilatten. Het project Porta Alpina, waarvoor de Zwit-
serse regering nog maar net geld heeft vrijgemaakt, moet het mogelijk maken. Het on-
dergrondse station wordt een project van superlatieven. Porta Alpina wordt een station 
langs 's werelds langste treintunnel. De 57 kilometer lange Gotthardbasis-tunnel is mo-
menteel in aanbouw en moet tegen 2015 operationeel zijn.  
 
Met een diepte van 800 meter wordt Porta Alpina meteen ook het diepste station ter we-
reld. Uit die diepe ligging vloeit weer een nieuw record voort: om de uitgang te bereiken 
zullen de treinpassagiers gebruikmaken van de langste lift ter wereld, die ze in enkele 
seconden 800 meter hoger brengt en laat uitstappen in het bergdorp Sendrun. Het idee 
van de Porta Alpina is niet nieuw. In 1947 al opperde een visionaire Zwitserse ingenieur 
het idee van een ondergronds station. Bijna een halve eeuw later stemt de Zwitserse re-
gering voor het eerst in met de financiering van een deel van het project. Aan de volledi-
ge uitbouw van het station zou een prijskaartje hangen van maximum 35 miljoen euro, 
wijst een studie in opdracht van het kanton en de bondsregering uit. Nog altijd volgens 
dezelfde studie is dat een spotprijs voor de meeropbrengst die het station jaarlijks zou 
genereren. Naar schatting 56.000 dagjestoeristen zouden elk jaar goed zijn voor een 
meerwaarde van 2,5 miljoen euro in de regio rond het station.  
 
Het toekomstige station moet niet helemaal van nul starten. De oorspronkelijke plannen 
voor de Gotthardbasistunnel voorzien immers al een noodstation op de plaats waar nu de 
Porta Alpina komt. Vandaag bestaan op die plaats ook al noodschachten, die door de 
tunnelarbeiders worden gebruikt. Op die manier kan op vier plaatsen tegelijk aan de tun-
nel gegraven worden en wordt flink wat tijd bespaard.  
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DE BARMANNEN VAN DIENST 
 

Louis Willems 
NIEUWE BARREGELING VAN 1 JANUARI 2006 
 
Zoals reeds mondeling toegelicht zal de barregeling vanaf 2006 grondig veranderen. 
Vanaf volgend jaar werken we met vijf vaste barmannen, die afwisselend de dienst zullen 
uitmaken. Deze vijf personen zijn: Johan Thierie, Marc van Eylen, Leo Van Loon, Pierre 
Wouters en Louis Willems.  
 
Deze nieuw barregeling zal enkel van toepassing zijn op de clubavonden op VRIJDAG. Op 
de andere clubavonden is het zelfbediening, waarbij erop gerekend word dat alle con-
sumpties onmiddellijk betaald worden of ordentelijk op een barbriefje worden genoteerd, 
zodat de latere inning correct kan gebeuren. 
Door dit systeem zal ook de inning van de openstaande rekeningen korter worden opge-
volgd. In dit verband dringen we er nogmaals op aan om te zorgen dat u steeds wat klei-
ner geld bij u heeft en niet permanent met briefjes van 50 of meer euro komt aandraven, 
wat het teruggeven enkel maar bemoeilijkt en soms tot frustraties leidt. 
 
Moest ge u geroepen voelen, een bijkomend iemand is nog steeds welkom. In dit geval 
volstaat een seintje aan de barverantwoordelijke Louis Willems.  
 
Alvast dank voor uw medewerking, 
De Barverantwoordelijke. 

 
 
  

DE LANGSTE TUNNELS 
 

 

DE LANGSTE TUNNEL IN DE WERELD  

 

• 1 Galleria del Base del San Gottardo Zwi 57.072 m (2010) 

• 2 Seikan (onderzeese tunnel) Jap 53.850 m (1988) 

• 3 Eurotunnel (115 meter onder zee) Eng-Fra 50.450 m (1994) 

• 4 Lötschberg Zwi 34.577 m (2007) 

• 5 Guadarrama (Madrid-Valladolid) Spa 28.377 m (2007) 

• 11 Simplon-I Zwi 19.803 m (1906) 

• 26 St-Gottard-tunnel Zwi 15.003 m (1882) 

 

EN IN BELGIË 

• 1 Soumagne (TGV-lijn Luik-Keulen) Luik 6.530 m (2005) 

• 2 Vörs Limburg 2.130 m - 

• 3 TGV-lijn Antwerpen - Amsterdam Antw. 1.577 m (2006) 

• 4 D'Anvers (lijn Brussel - Berchem) Antw. 1.300 m (2005) 
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WEBSITE DE PIJL - 20.000 bezoekers 
 

Peter 
Naar 20 000 bezoekers 
 
Dit was de titel van de vorige bijdrage. Op 1 december was dit een feit. En dat op minder 
dan twee jaar tijd. De drukste dag van dit jaar was opnieuw de periode van de expo 
opendeurdagen met een piek van 123 bezoekers op 12 november.  
 
Onze toegelaten servertrafiek ging over zijn limiet. Even dreigde de website off-line te 
moeten gaan omdat de maximum maandelijkse bandbreedte door het dak ging. Normaal 
krijgen we 1 gigabite bandbreedte en blijven we daar ruimschoots onder. Gelukkig schoot 
de voorzitter in de clubkas en legde prompt 3,5 euro op tafel om de volgende gigabite 
aan te vatten. Het heeft even gespannen, want 3,5 euro schrijf je niet zomaar op een 
Nederlandse bankrekening in twee dagen tijd. Enfin, we hebben het gehaald en de websi-
te staat er nog steeds. Gelukkig maar. Intussen heeft onze teller het van vermoeidheid 
even laten afweten, en is hij enkele dagen op ‘status quo’ blijven staan. Even schudden 
aan de telefoon en alarm blazen bij onze provider, en het probleem was alweer opgelost. 
En nu? Hop naar onze 30.000 bezoeker. 
 

 
 

Overzicht van het toenemende bandbreedte verbruik in de maand november. Op 12 no-
vember zijn we over de toegelaten limiet gegaan. Op 22/11 begint voor onze site telkens 
een nieuwe maand. 

 
Op de vraag naar een nieuwe ‘look en feel’ voor onze site is geen respons gekomen. 
Blijkbaar zitten er tussen de leden weinig techneuten die iets van webtechnieken en lay-
out afkennen. Het blijft dan maar groen.  
Een andere vraag dan maar. Misschien schuilen er onder ons wel talenten die enkele pa-
gina’s van onze site kunnen vertalen, zodat ook niet Nederlands kundigen kunnen ach-
terhalen waarmee we in Mechelen zoal bezig zijn. 
 
Uw webredacteur 
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AFPLAKTAPE VOOR UW MODELLEN 
 

Peter 
 
Wie zich waagt aan het schilderen van zijn modellen met een airbrush of verfpistool, zal onge-
twijfeld geconfronteerd worden met de keuze van de juiste afplaktape of masking tape voor 
zijn model. Vroeger gebruikte ik hiervoor standaard zwarte rekbare tape van Lettraset die ook 
gebruikt wordt voor het maken van printplaten. Aangezien printbanen nu met een computer 
ontworpen worden is deze tape van de wereld verdwenen. Bijgevolg ben ik de huidige markt 
gaan verkennen en dit leverde het volgende resultaat op. 
 
- Tamiya Masking Tape 6, 10 en 18 mm breed. Deze tape kun je de meeste modelbouw-

zaken kopen waar ook Tamiya producten worden verkocht. Het is volgens mij de beste af-
plaktape voor modeltreinen die je momenteel kunt verkrijgen. Het is zeer dunne papierta-
pe met voldoende lijmkracht over het hele oppervlak. Het trekt de onderliggende verf niet 
los. De zijkanten lopen recht en de tape bezit beperkte veerkracht waardoor het ook over 
kleine oneffenheden kan gelegd worden. De tape moet zeker nog aangedrukt worden en 
desnoods ingesneden worden met een hobbymes. Deze tape is volgens mij momenteel de 
beste masking tape die je kunt verkrijgen. Enige nadeel is dat je deze tape enkel kunt 
krijgen vanaf 6 mm breedte. De tape snijden op een glasplaat om strookjes van 1 tot 3 
mm te krijgen is volgens mij niet aan te raden. Daarvoor gebruik je beter dikkere tape op 
kunststofbasis. 

 
- Super Stripe, Graupner, Oraline en Pectra Masking Tape zijn verkrijgbaar in gespeciali-

seerde modelbouwzaken voor vliegtuigen, boten auto’s. zoals bij Albatros op de Leuvense 
steenweg 
- Oraline is zeer dun en ligt op een drager die je eerst moet verwijderen. Het bezit een 

beperkt rekvermogen en kan gemakkelijk over kleine hindernissen gelegd worden.  
- Pectra is bedoeld als maskeerfilm, maar kan ons niet echt bekoren. De kleefkracht is 

beperkt waardoor verf zeker niet zal loskomen. De tape is niet flexiebel en kan moei-
lijk over kleine oneffenheden in het oppervlak aangedrukt worden. Ideaal voor een 
vlak oppervlak.  

- Super Stripe ligt op een drager die je eerst moet verwijderen. De tape is strak maar 
tegelijk voldoende flexiebel. De tape bezit voldoende lijmkracht zonder de ondergrond 
te beschadigen bij het lostrekken. Je kunt de tape vinden in verschillende breedtes. 
Een aanrader.  

- Graupner  
 
- Scotch Magic tape van 3M en schilderstape: deze tape heeft vaak een te sterke lijm-

kracht. Dit kun je verminderen door de tape eerst op een glasplaat te kleven en deze tape 
enkele keren na elkaar los te trekken. De glasplaat kun je eveneens gebruiken om de tape 
op de juiste breedte te snijden. Met deze twee soorten tape behaal je vaak minder goede 
resultaten. (Te koop in bijna elke winkel met bureelmateriaal) 

- Scotch Fine Line Tape. Deze tape bestaat in twee soorten (Blauw en transparant Licht-
blauw). Ze is dun, flexibel en tegelijkertijd sterk. Verwerking in bogen of over onregelma-
tig oppervlak is geen enkel probleem. Met de doorschijnende tape blijft het zicht op de 
ondergrond behouden. Hierdoor kan zeer secuur afgeplakt worden.3M claimt dat je met 
deze tape geen onderkruipende lak meer hebt.  
Fine Line tape is verkrijgbaar in 3 - 6 - 9 - 12 - 19 en 25 mm. De tape kun je kopen in ge-
specialiseerde zaken voor auto-onderdelen.  

- Schilderstape of afplaktape voor schilderwerken. (te koop in een doe-het-zelfzaak) en 
geen aanrader. 

- Frisket film (Te koop bij Artobi in St. Katelijne Waver of elke winkel met een uitgebreid 
assortiment aan bureelbenodigdheden en tekenmaterialen). Zal zelden door ons gebruikt 
worden, tenzij voor het tijdelijk maskeren van kleine oppervlakken, zoals bij vervuiltech-
nieken 

- Maskol voor het maskeren van ruitjes, gaatjes, spleetjes. (te koop waar men Humbrol 
artikelen verkoopt) 
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TERUGBLIK OP WAT IS GEWEEST … 
 

Luc Peeters  
 
Het is de tijd van het jaar dat men eens over de schouder kijkt naar wat er gedurende 
het voorbije jaar allemaal gebeurd is. Deze gewoonte indachtig gaan we dat hier ook 
doen. Het wordt geen chronologisch geordende terugblik op feiten en activiteiten maar 
eerder wat mij ervan is bijgebleven. Het betreft niet alleen het jaar 2005 maar 20 jaar 
eerder namelijk 1985, het jaar van 150jaar spoorwegen in België… 
 
Het was een jaar met een overvloed aan activiteiten om het feit van 150 jaar spoorwe-
gen in België en op het Europese continent te herdenken. Deze liepen van het voorjaar 
tot het najaar. Er was de rit door ZM Koning Boudewijn met de stoomloc 12.003 van Me-
chelen naar Brussel, en de weekenden daarop de ritten pet stoomtrein getrokken door de 
stomers 12.003 of 29.013 (als men pech had) van Mechelen naar Brussel en terug of met 
het elektrisch stel 35 van Mechelen naar Antwerpen. Later op het jaar werden ook ritten 
op andere lijnen georganiseerd. Er was de opendeur van de centrale werkplaatsen in Me-
chelen, de tentoonstelling van historisch materiaal in het station Brussel Noord, de ritten 
van de 29.013 tussen Trois Ponts en Gouvy, de manifestatie met life steam treintjes op 
de Grote Markt in Brussel, de opendeur van de museum bewaarplaats in Leuven,… enfin 
teveel om op te noemen. We doorlopen hieronder enkele van deze gebeurtenissen.  
 

 

 

 

 
De herdenkingsrit.  
 
Tijdens de dagen die de officiële herdenkingsrit vooraf gingen, werd voor het station van 
Mechelen, aan de Mijlpaal, een replica had gezet op schaal 1/1 van de Olifant (‘l Elep-
hant). Dit is één van de drie locs die op de dag van de inhuldiging in 1835 door Koning 
Leopold I een trein trok tussen Brussel en Mechelen. 
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Voor deze rit had men de stoomloc 12.003 voorzien met een sleep L rijtuigen. Als reser-
ve was er de 29.013 en als lichtere loc een diesel van de reeks 51. Al het materiaal dat 
voor deze koninklijke gebeurtenis zou worden ingezet werd extra onderhanden genomen 
en blonk als nieuw. Men had zelfs de 51, die Teles Borreij diende te besturen, met com-
pound behandeld opdat deze goed zou blinken, en vervolgens afgedekt met een plastiek 
zeil in de stelplaats van Schaarbeek. Volgens Teles moest men naar de machine kijken 
met een straffe zonnebril want anders deed het pijn aan de ogen. Op de bewuste dag 
deed de 12.003 zijn werk correct en mocht de 29.013 in reserve blijven te Muizen. Teles 
reed met zijn 51 op blokafstand achter de stoomtrein met de genodigden. De machinis-
ten van dienst hebben op die rit niet getalmd want ter hoogte van Weerde kon Teles 
geen rook meer zien of ruiken van de 12.003 en moest hij voluit gaan om achter te blij-
ven. De trein met notabelen kwam naar het schijnt enkele minuten vroeger aan in het 
Noord dan voorzien. De stationschef heeft de machinisten van dienst hierover aange-
sproken waarop een van hen heel olijk antwoordde en daarbij wijzend naar de notabelen 
“… A was gepresseerd… “  
 

 

 

 

 
De 3 of 4 weekends volgend op de herdenkingsrit werden voor het publiek ritten georga-
niseerd van Mechelen naar Brussel en terug met de 12.003, met het stel 35 van Me-
chelen naar Antwerpen en de 29.013 zou in Mechelen op spoor 6 heen en weer tsjokken 
voor het publiek. De eerste zaterdag was ondergetekende op post in het station gewa-
pend met fototoestel en de nodige filmrolletjes. De eerste maal dat ik de 12 vanuit de 
richting Leuven zag binnenrijden was gewoon indrukwekkend. En de machinisten zorgden 
ervoor dat men wist dat ze er waren want de stoomfluit werd bij het binnenlopen niet ge-
spaard.  
De rit liep van Mechelen naar Brussel Noord. In Brussel werd de loc afgekoppeld en reed 
zij naar Schaarbeek om te draaien en water te nemen. Van Brussel Noord ging het via 
Weerde, de Prinsenhoek en Muizen naar Mechelen, door dit te doen blijft de machine met 
schouw vooroprijden en moest men enkel in Brussel de loc draaien.  
De tweede dag liep het echter mis. Aangekomen op spoor 6 van het station in Mechelen 
stonden er alleen planten maar geen 29.013. Bleek dat deze de trein trok voor die dag 
en niet de 12.003. Reden was dat de nachtwacht van dienst die nacht het vuur had ge-
trokken van de 12 omdat er water in de vuurhaard liep vanuit de ketel. Wat hij toen had 
moeten doen, volgens Teles toen ook machinist op de 12, was het vuur opstoken zodat 
de dichtingen tussen vuurhaard en keten door de toegenomen druk terug zouden af-
klemmen en sluiten. Dus dat weekend geen type 12 meer, enkel de 29. 
 
Tijdens deze ritten werd er in Brussel Noord tegelijkertijd ook een tentoonstelling geor-
ganiseerd met historisch materiaal dat voor de gelegenheid vanuit de stoffige bewaar-
plaats was gehaald, opgepoetst en op spoor 1 te kijk gezet, ’s Avonds werd dit materiaal 
van het perron weggesleept en op een kopspoor afgesteld om te beletten dat er souve-
nirjagers de locomotieven van stoomfluit, lampen of andere onderdelen zouden ontdoen.  
Later op het jaar was er de rit van de 29.013 tussen Trois Ponts en Gouvy. Dit werd een 
clubuitstap met eigen wagen. 
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De hele dag achter de trein crossen of op strategische plaatsen postvatten en wachten 
tot de vedette langsreed en dan fotografisch onder vuur nemen. Het einde van de dag 
werd toen nog gekruid door een incident in de stelplaats van Gouvy. In tegenstelling met 
alle vorige ritten, waarbij men de loc enkel omreed waardoor deze van Gouvy naar Trois 
Ponts met de tender voorop reed, ging men hem nu draaien op de draaischijf die daar 
ligt. De draai was voor 2/3 gemaakt toen de draaischijf blokkeerde. Daar stond zij dan. 
Iedereen keek reikhalzend uit naar wat er zou gebeuren. Uiteindelijk verscheen een ran-
geerloc uit het depot en reed die naar een van de aanloopsporen van de schijf. Aan de 
koppeling van de rangeerloc werd een stalen kabel vastgemaakt en het andere eind werd 
een de draaischijf bevestigd. Daarna reed de loc achteruit tot de kabel op spanning 
kwam en dan eens flink doorsnokken. Het resultaat was dat de schijf bewoog en met de 
hulp en duwkracht van de nodige omstaanders werd draaibeweging volledig gemaakt en 
kon de machine na zo’n drie kwartier de schijf afrijden. 
 

 

 

 

 
Er was de manifestatie op de Brusselse Grote Markt. Stoomtreintjes trokken rondjes op 
de markt met ladingen joelende kinderen. Tussen de locs waren er echte pareltjes waar-
bij de type 1 met K1 rijtuig de absolute top was. De loc was perfect nagebouwd, ook het 
interieur onder de markies. Zo waren er o.a. 2 deuren aan de vuurhaard (!). En ook de 
wagen was de aandacht meer dan waard. Je kon op het dak zitten maar de voetsteunen 
konden weggenomen worden. Als men het dak wegnam kon men zien dat het rijtuig ook 
aan de binnenkant exact was nagebouwd, deuren gingen open, deurklinken, bagagerek-
ken…. Gewoon subliem. 
 
Dan was er de havenrondrit met vertrek en eindpunt in Antwerpen Centraal, de opendeur 
van de CW te Mechelen, met opnieuw tentoonstelling van historisch en nieuw materiaal, 
de opendeur in de museumbewaarplaats te Leuven en zovele meer.  
Voor een aantal onder de clubleden zal dit relaas een aantal herinneringen oproepen, 
voor de jongere garde, misschien een verre herinnering aan de prille jeugd, of een kwij-
lende bek bij het zien van de beelden van toen. 
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VOOR U GELEZEN 
 
 
Op onze website van De Pijl, verschijnt geregeld actuele informatie over het spoorweggebeu-
ren in België. Zowel het grootbedrijf als het modelbouwgedeelte komen hierbij aan bod. Niet 
iedereen heeft de gelegenheid deze nieuwsberichten te lezen. Voor hen bieden we hier een 
kort overzicht van de belangrijkste nieuwsfeiten van de voorbije periode. Kijk ook geregeld 
eens op onze website. 
 
 
N i e u w s  o v e r  M o d e l b o u w  
 
Fleischmann 
Op de valreep vernemen we het bericht dat de aangekondigde loc type 67.001 verkrijgbaar is.  
 
Mehano - reeks 51 
De levering van de reeks 51 loopt vertraging op. Het prototype vertoonde fouten, onder meer 
wat betreft de afstand tussen de koplampen en de hoek van de voorruiten. Daarom ging het 
model terug naar de fabriek met de vertraging tot gevolg..Hoogst waarschijnlijk wordt het 
maart- april. Liever een correct model dan scheve ramen, verkeerde opstaptreden, te dikke 
handgrepen, verkeerd geplaatste koplampen. Een twintigtal opmerkingen zouden moeten 
verbeterd worden. 
 
L.S.Moderls - reeks 13 
Op het modelspoorforum lezen we : "De reeks 13 wordt verwacht tegen eind januari 2006. Op 
Expometrique heb ik een lang en leerrijk gesprek gehad met Alain Jennes van LSM. De 13 
stond er in een vitrine, samen met een aantal losse onderdelen. Het is ronduit een prachtig 
model. Het enigste probleem dat LS vandaag heeft is een "capaciteitsprobleem". De voorin-
schrijvingen overtreffen ruimschoots de verwachtingen, waardoor de kans bestaat dat ieder-
een niet van de eerste lading zou kunnen bediend worden. Het zelfde euvel doet zich voor 
met de Mistral rijtuigen waar men bij bepaalde referenties bij de inschrijvingen tot 200% van 
de normale verwachte hoeveelheden heeft. Alhoewel ik steeds zeer kritisch ben ten opzichte 
van zulke situaties, moet ik toegeven dat het wachten de moeite zal zijn: LS wenst immers 
perfecte modellen te leveren zelfs al kost dat extra tijd. 
 
L.S.Moderls - Mistral 69 rijtuigen 
De firma L.S.Models breidt zoals gepland zijn internationaal programma verder uit. Het zijn de 
replica's van de TEE Inox Mistral rijtuigen die tot in de jaren ’90 via Brussel tot in Amsterdam 
kwamen. De Mistral rijtuigen behoren tot de tweede serie inox rijtuigen die in de jaren ’60 en 
‘70 werden gebouwd. Zij verschillen met de eerste serie PBA-rijtuigen door hun hogere ramen 
en aangepaste draaistellen. Tussen Brussel en Amsterdam was de inzet van de Inox-rijtuigen 
eerder beperkt tot maximum een zevental rijtuigen.  
 
L.S.Models - reeks 18 
Na Märklin kondigt ook L.S.Models zijn versie aan van de reeks 18. Het gaat om de originele 
versie met donkerblauwe banden en de versie met blauw/geel van de jaren '70. Verder wor-
den aangekondigd in schaal N: de wagens I1 en I2, de Mistral rijtuigen en het slaaprijtuig ty-
pe P , De nieuwe Bar dancing op basis van de I10 en SR3.  
 
Piko - goederenwagens 
Bij Piko zijn twee goederenwagens met Belgische opschriften uitgeleverd aan de handelaars. 
De eerste is een tankwagen TW in periode III - Antwerpen Kiel. Het tweede product is een 
platte containerwagen type Lgnss voor periode V. Tot slot heeft Piko ons ook bedacht met een 
gesloten goederenwagen met CFB/BSM opschriften periode II. 
 
ESU - Dieselgeluid Reeks 55 
Tijdens onze Expo "De Trein in het Klein" kregen we van één van onze bezoekers de gelegen-
heid om het dieselgeluid van de reeks 55 van Märklin te testen. Deze diesel was uitgerust met 
een aangepast ESU Loc Sound decoder. Niet tegenstaande we nog niet de laatste versie van 
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het definitieve geluid te horen kregen was het resultaat reeds verbluffend. Voor meer info 
over deze sound decoders kun je terecht bij Jos Gillard (jos.gillard@skynet.be) of Dirk Achtien 
(achtien@zonnet.nl). 
 
PB Messing Modelbouw - Autotransporter TA52 en Ertswagen 
PB Messing Modelbouw komt binnenkort met een gloednieuw product in schaal HO. Het gaat 
hier meer bepaald om een autotransporter TA52. Het model is gewoontegetrouw volledig in 
messing.  
Eveneens bij PB Messing Modelbouw is een ertswagen in ontwikkeling. Het gaat om een oud 
type zogeheten Cockerill wagen met schuin opstaande wanden.  
 
Heljan - AFB-loc schaal 0 
Op de website van Heljan lezen we dat deze bescheiden firma in Denemarken een Nohab lo-
comotief in schaal 0 zal uitbrengen. Wie Nohab zegt, weet dat van deze loc bij ons ook een 
AFB-versie heeft gereden als reeks 52, 53 en 54. Wij zijn dan ook benieuwd naar het resul-
taat. Temeer omdat een volledig afgewerkte loc ongeveer 740,00 euro zal kosten. Na MNJ zou 
dit de tweede firma zijn die in een jaar tijd een schaalmodel van deze bolle neus in Nul uit-
brengt. 
 
Märklinn- reeks 59  
Eind dit jaar is de nieuwste versie van de aangekondigde loc reeks 59 van Märklin in donker-
groene schildering met zwaluw in de winkel. Er worden slechts 1000 exemplaren van dit mo-
del te koop aangeboden. Wie een 59 wil aankopen, willen we absoluut het model van Märklin 
aanbevelen. Het afmetingen van het model zijn waarheidsgetrouw. Iets wat we van het Roco-
voorbeeld hoegenaamd niet kunnen zeggen. 
 
Type 12 - schaal 0 
Het is zo goed als zeker, onze meest bekende stoomloc type 12 komt in 2007 hoogst waar-
schijnlijk in Schaal 0. Dit hebben we zeer betrouwbare en goed geïnformeerde bron verno-
men. In het totaal zullen 50 exemplaren gebouwd worden. Hiervan zijn er 35 bestemd voor 
de Belgische markt. Zij zullen exclusief door Treinshop Olaerts verdeeld worden. De 15 ande-
re modellen worden door Philotrain met een wereldwijd cliënteel in Nederland aan de man ge-
bracht. Voor de studie van het model kan men beroep doen op de ervaringen van het gelijk-
aardige HO-versie. De vermoedelijk kostprijs zal 4900 Euro bedragen.  
 
Jocadis - AM tweedelig treinstel 
Jocadis is vast besloten om zijn AM-programma uit te voeren, en dit ondanks de geruchten 
van een andere handelaar (met name Guido Olaerts) dat het model niet bij Jocadis zal uitko-
men. Als bewijs publiceert Jocadis op de laatste pagina van Modelspoormagazine (nummer 
42) een CAD-tekening.  
 
Märklin 2380 - Miskleun van het jaar 
Märklin heeft de voor dit jaar aangekondigde versie van de reeks 2380, de zogenoemde py-
jamaversie, op de markt gegooid. "Gegooid" mag je deze keer bijna letterlijk nemen, want 
het model vertoont een miskleun van jewelste. Märklin is erin geslaagd een exemplaar te pro-
duceren waarbij het nummer van de loc op beide zijkanten links en rechts van dezelfde cabine 
zijn geplaatst, in plaats van links van elke stuurpost.  
 
Artitec - Benelux-tweetje 
Via het forum Beneluxrail.net vernemen we dat Artitec de intentie heeft haar plan voor de 
bouw van het tweedelig Benelux-stel (Mat 54) door te zetten. Dit jaar hebben wij in Nürenbeg 
reeds vernomen dat zij deze intentie hadden, maar omdat geruchten nog eerst bewaarheid 
moeten worden, hebben we hierover niets meegedeeld. De bak bestaat uit een tot U vorm 
omgezette messing bak met messing tussenwanden voor een stevig strak geheel. Prijs 599 
euro.  
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N i e u w s  u i t  h e t  G r o o t b e d r i j f  
 
  
NMBS biedt dienstregeling aan via gsm en IDTV  
Treinreizigers kunnen voortaan de dienstregeling van spoorwegmaatschappij NMBS via WAP 
raadplegen op hun gsm. Daarnaast zal die in de loop van het eerste trimester van 2006 via 
interactieve digitale televisie (IDTV) beschikbaar zijn op tv. Het gaat om een lightversie van 
de ARI-cd-rom en de dienstregeling op www.b-rail.be. Vertrek- en eindstation, de datum van 
de reis en het uur van vertrek of aankomst volstaan om de treinen en aansluitingen te vinden 
die het best aan de zoekcriteria beantwoorden. Het gaat daarbij enkel om binnenlands ver-
voer. De dienstregeling is op de gsm via WAP op te roepen, bij digitale televisie werkt ze op 
dezelfde manier als bij andere diensten die je via IDTV kunt bekijken. Beide vormen van 
dienstverlening zijn gratis. Voor een raadpleging via gsm betaalt de klant enkel de WAP-
kosten. 
 
Hartje Parijs krijgt ondergronds hst-station  
Gare de la République moet andere stations ontlasten. De Franse spoorwegmaatschappij 
SNCF is van plan een ondergronds station voor hogesnelheidstreinen te openen onder de Pla-
ce de la République in hartje Parijs. Dat blijkt uit een document over de infrastructuurprojec-
ten voor de Parijse regio tussen nu en 2015 dat de Franse krant Le Figaro afgelopen weekend 
kon inkijken. Het station komt te liggen tussen het Gare du Nord en het Gare de Lyon. Voor 
het station moet een vijf kilometer lange tunnel gegraven worden. De SNCF schat dat ze per 
kilometer tunnel 120 tot 200 miljoen euro moet neertellen. Het station zelf kost naar ver-
wachting zo'n 500 miljoen euro.  
 
Vloot dubbeldekkers groeit met 90 tot 370  
De NMBS bestelt binnenkort bij de tijdelijke vereniging Bombardier-Alstom nog eens negentig 
dubbeldeksrijtuigen van het type M6. De raad van bestuur van de spooroperator keurde de 
investering van 166,2 miljoen euro donderdag goed. Na levering van de negentig M6-rijtuigen 
zal de NMBS beschikken over een vloot van 370 comfortabele dubbeldeksrijtuigen. In 2002 
verschenen de eerste M6'en van een serie van 210 op het spoor. Van de negentig te bestellen 
dubbeldekkers zijn er 18 stuurrijtuigen om het rijden in trekduwformatie (waarbij de locomo-
tief duwt of trekt) mogelijk te maken, 18 multifunctionele rijtuigen (met ruimte voor fietsen 
en rolstoelen), 18 rijtuigen 1ste klas en 36 rijtuigen 2de klas. De NMBS overweegt nog steeds 
de modernisering van de M5'en.  
 
Treinen pak minder stipt  
Er zijn opvallend veel vertragingen op het spoor. In oktober viel de stiptheid terug van het 
normale gemiddelde van 94,1 tot 88,8 procent. «De NMBS had af te rekenen met 14 zelfdo-
dingen en 12 zware ongevallen op overwegen met nog 3 doden», zegt woordvoerder Frederic 
Petit van het spoornet. Er werd ook meer gewerkt dan normaal, onder meer op de lijn Brus-
sel-Gent, en er was de staking van 7 oktober. Ook in november zijn er volgens Petit opvallend 
meer incidenten. Uit De Tijd. 
798 (26-11-2005) 
 
Deutsche Bahn koopt Amerikaanse cargovervoerder  
BERLIJN De Duitse treingigant Deutsche Bahn heeft een Amerikaanse goederenvervoerder 
gekocht. Deutsche Bahn betaalt 1,1 miljard dollar voor BAX Global, een onderdeel van The 
Brink’s Company. Bax Global verzorgt het transport van cargo per spoor in de Verenigde Sta-
ten. Het bedrijf is ook actief in logistiek. Met de koop wil Deutsche Bahn zijn positie verster-
ken in het transport van goederen via de lucht en over zee. Daarnaast wordt Deutsche Bahn 
ook een belangrijke cargovervoerder over het spoor in de Verenigde Staten en in Azië. Deut-
sche Bahn betaalt het overnamebedrag cash.  
 
Infrabel begint vervroegd aan tweede haventoegang  
Infrabel, de eigenaar van de Belgische spoorweginfrastructuur, wil tegen 2011 een deel van 
de tweede toegang naar de haven van Antwerpen realiseren. Dat is vijf jaar vroeger dan ge-
pland. Met een investering van 165 miljoen euro kunnen 30 procent meer goederentreinen in 
en uit het vormingsstation Antwerpen-Noord rijden. Het gaat om een verdubbeling van het 
aantal sporen tussen de zuidelijke toegang van het vormingsstation Antwerpen-Noord en het 
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station Antwerpen-Noorderdokken. Er komt ook een tunnel in het natuurgebied de Oude Lan-
den in Ekeren. Verderop in Mortsel aan de Krijgsbaan is eveneens een ondergrondse kruising 
gepland. De investering kost 165 miljoen euro.  
 
Boer kan auto net op tijd van treinrails trekken  
Dominiek Claerhout (32) uit Aarsele heeft veel te danken aan varkensboer Jean-Pierre Van-
dewege. Claerhout kwam woensdagavond rond 20.45 uur na een bruusk uitwijkmanoeuvre 
voor een tegenligger met zijn wagen vast te zitten tussen de sporen aan de overweg in de 
Houtbulckstraat. De man zag een trein rakelings langs zijn auto voorbijrazen. Jean-Pierre 
Vandewege kon met een tractor de wagen van de sporen trekken en voorkwam zo verder on-
heil.  
 
Legendarische Blue Train botst  
Minstens 19 mensen zijn donderdagochtend gewond geraakt toen de Zuid-Afrikaanse legen-
darische Blue Train frontaal in botsing kwam met een andere trein. Volgens de radio werden 
minstens vijf mensen zwaargewond. Het Zuid-Afrikaanse leger nam aan de reddingswerken 
deel. Het treinongeval vond in de vroege morgen plaats tussen DeAar en Victoria West in de 
noordelijke provincie. Onder de slachtoffers bevinden zich ook enkele toeristen. De Blue Train 
is een luxueuze nostalgische trein, die zowat hetzelfde comfort biedt als de Orient Express.  
 
Eerste IFB-trein naar Deurganckdok  
Inter Ferry Boats (IFB), een dochter van operator NMBS, heeft vorige week een eerste contai-
nertrein van de Main Hub in het rangeerstation Antwerpen-Noord naar de Antwerp Gateway 
van P&O Ports aan het Deurganckdok laten rijden. De containers zijn bestemd voor de Los 
Angeles Express van Hapag-Lloyd die zaterdag of zondag in het Wase getijdendok aanmeert. 
Volgende week dinsdagavond brengt IFB containers van dit schip per trein naar de Main Hub. 
Hier vertrekken de laadkisten dan naar de vier terminals van het Narcon-netwerk: Athus, 
Charleroi, Moeskroen en Kortrijk. IFB verhoogt het aantal treinen tussen beide Schelde-oevers 
van zodra er meer schepen in het Deurganckdok aanmeren. 
 
Enkele rit Lhasa in Tibet: 5.495 euro  
Ongeveer anderhalf jaar voordat het fonkelnieuwe en ruim 1.100 kilometer lange traject van 
Golmud (China) naar Lhasa in Tibet, het dak van de wereld, opengaat voor treinen is de won-
derbaarlijke reis al te boeken. Passagiers moeten wel beschikken over een goedgevulde por-
temonnee, want een reis met de Shangri-La Express kost 5.495 euro. Het hoogste punt van 
de lijn ligt op 5.072 meter en Tanggula is nu met 5.068 meter het hoogste station ter wereld, 
200 meter hoger dan de Peruaanse spoorlijn in het Andes-hooggebergte. Sporen op zo'n 
hoogte veroorzaakt gezondheidsproblemen. De Chinezen hebben dat ondervangen door de 
wagons te bouwen als een vliegtuigcabine. Als alles volgens plan verloopt, maakt de Shangri-
La Express in het voorjaar van 2007 zijn eerste rit.  
 
NMBS krijgt nieuwe concurrenten in België  
Er dreigt zware concurrentie voor de NMBS. Het Franse SNCF, het Nederlandse Railion en het 
Duitse Rail4Chem hebben de nodige vergunningen of staan op het punt die te krijgen om 
goederen te vervoeren over het Belgische spoornet. Totnogtoe moest de nationale spoor-
wegmaatschappij enkel rekening houden met het kleine D&L Cargo. De NMBS zit ook niet stil 
en heeft een veiligheidscertificaat aangevraagd in Nederland en Frankrijk. Om de moeilijke 
homologatieprocedure in Frankrijk te omzeilen, gaat de Belgische spoorgroep vijf Franse lo-
comotieven huren. Het wil daarmee naar de Franse industriebekkens en de Kanaaltunnel rij-
den.  
 
Trein wordt volgend jaar 3,85% duurder  
Reizen per trein wordt op 1 februari 2006 gemiddeld 3,85 procent duurder. Bij de tickets en 
passen (onder meer Go Pass) bedraagt de stijging gemiddeld 4,25%. De prijs van een trein-
kaartje stijgt 3,49%, abonnementen worden 4,05% duurder. Schooltreinkaarten worden niet 
duurder. De raad van bestuur van de NMBS moet de nieuwe treintarieven nog wel goedkeu-
ren.  

GAZET 160 december 2005 16



 

TIPS & TRICKS 
 
 
 
Op deze pagina vind je Tips en Tricks die je kunnen helpen bij de opbouw van je 
modelbaan. De tips zijn verzameld op de clubavonden tijdens de werkzaamheden aan de 
verschillende projecten. Ze zijn vaak niet spectaculair maar wel leerrijk en meestal voor 
de hand liggend. (*) 
 
 
Tip 32 – Lijm verwijdern 
Zopas gezien bij één van onze clubleden thuis. Lijmresten van plakband verwijderen doe 
je met bloem. Eerst maak je het oppervlak nat met white spirit. Na één minuut gooi wat 
bloem op de lijmsporen en dan wrijven maar. Alle lijmresten komen los met de bloem. 
Probeer maar eens. 
 
Tip 33 – Loksound met Nylonkousen 
Luidsprekers van Locsound decoders worden wel onder aan in de loc bevestigd. Tussen 
de twee draaistellen. In de bak die daar hangt worden dan gaatjes geboord om het 
geluid beter weer te geven. Deze luidspreker moet je overtekken met een stukje 
nylonkuis van je vrouw of vriedin. Het mag ook van je moeder zijn. De kleur doet er niet 
toe. Deze nylonkuis verhinderdt dat het fijn metaal dat tussen de sporen ligt (zoals 
ijzervijlsel) en aangetrokken door het magnetisch veld van de luidspreker kortsluiting kan 
veroorzaken. En je decoder de mist in doet gaan. 
 
Tip 34 – Niet te lijmen? 
Eén van onze clubleden heeft onlangs via Ebay enkele goederenwagens type Eaos in 
schaal Nul in bouwdoos gekocht. Niet te lijmen. Niet met secondelijm, niet met twee 
componenetenlijm, niet met … geen enkele lijm komt in aanmerking… behalve met Olba 
Lijmkit. Deze industriële lijm is een professionele lijmkit. Deze lijmkit is verkrijgbaar in 
een koker van 290 ml en een tube van 80 ml. De lijm wordt in een spuitje gespoten en 
daarna op de onderdelen aangebracht. Olba lijmkit is vullend, heeft een snelle aanvangs-
hechting, duurzaam elastisch, transparant en overschilderbaar, zoutwater-bestendig, 
vochtwerend, schimmelwerend en UV-bestendig. 
 
Tip 35 – Gekleurde lichtjes 
Lampen kunnen gemakkelijk,gekleurd worden met een stift. Kwestie van de juiste stift te 
kiezen, want niet alle stiften komen in aanmerking. Wij kregen een tip dat Staedtler 
permanent Lumocolor ideaal is om leds, lichtgeleiders en lampjes te kleuren 
 
Tip 36 - Antisplipbandjes  
De levensduur van antisplipbandjes kun je verlengen door de bandjes binnenste buiten 
draaien. Eerst de bandjes reinigen en ontvetten. Voor stoomlocs moet je eerst het 
stangenstelsel verwijderen.(Gert Meppelink) 
 
Tip 37 - Kromtrekken van plasticard 
Het kromtrekken kan verholpen worden door langs de binnenkant verstevigingstukken te 
lijmen in de vorm van een T-pofiel. Hoe dunner je plasticard, hoe meer kans op krom 
trekken. Leg de afgewerkte stukken niet in het licht of de zon. Wacht niet te lang om alle 
onderdelen tegelijk te lijmen en niet uitstellen. Dan wordt het kromtrekken het 
gemakkelijkst vermeden (Guy). 
 
 
_____________________ 
 
* Heb je zelf een tip, meldt ze aan uw webmaster.  
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OVER DE MARKLINBAAN 
 

Rudy Van Doren 
 

De club kent sinds enkele jaren een aantal enthousiastelingen die elkaar gevonden heb-
ben in de Märklinbaan. De realisaties en de volgende fotoreportage liegen er niet om.  
 

He, zeg mannen, binnen 14 dagen is het expo. Al-
les moet nog in elkaar gezet worden en we moeten 
nog test-rijden. Als, dat maar goed komt. 

 

 
Nog vlug een likje verf, dit alles om onze baan wat 
aan te kleden, want ze is nog lang niet af. ‘t Wordt 
een juweeltje naar het schijnt. 

Jawel het is ons weer eens gelukt. Onze baan 
steekt terug in elkaar. Er is eventjes onrust ge-
weest (ik zeg niet dat er paniek was). Er is veel 
gesoldeerd en nu werkt er niets meer. Geen nood 
er was 1 verbinding verkeerd gesoldeerd. Gezond-
heid, we zijn er klaar voor. 
 

 

Eindelijk "de EXPO". Alles is klaar, alle testen zijn 
goed verlopen en dit onder het waakzame oog van 
onze chef ‘MARK‘. Niets ontsnapt aan zijn waakzame 
blik. 

 
Rampenplan fase 2. Nee, geen panne.  Dit is een 
demonstratie van het kunnen van de "Goliath 
kraan". Het takelen van een "Glaskast" op een 
platte wagen en een rondrit op de Märklinbaan. 

 

 
Hier staan ze dan braaf hun toer af te wachten, om 
zich te laten bewonderen aan het talrijk opgekomen 
publiek. 
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CLUBAGENDA 
 
 
 

2006   

Di  3 en vr 6 januari  Rijavond op de modulebaan voor zowel digitaal als analoog. 
Liefhebbers van het drie-railsysteem kunnen terecht op de 
Märklinbaan. Daar is het altijd analoog en digitaal. 

Wo 4 januari  Vergadering van het dagelijkse bestuur  

Vr 13 januari Programma-avond: DE JAREN TACHTIG 

Wo  1 februari Vergadering van het dagelijkse bestuur  

Di 7 februari Rijavond voor zover rijden mogelijk is 

Vr 10 februari Programma-avond: " FANTASIALAND " 

Wo 1 maart  Vergadering van het dagelijkse bestuur  

Di 7 en Vr 10 maart Rijavond voor zover rijden mogelijk is 

Vr 24 maart Programma-avond: " TECHNO-AVOND" 

Di 4 en Vr 7 april  Rijavond voor zover rijden mogelijk is 

Wo  5 april  Vergadering van het dagelijkse bestuur  

Vr 21 april Programma-avond :Signaaltechniek met Staf Demeester  of  
een Bezoek aan Antwerpen Noord 

Zo 30 april Clubuitstap naar Frankrijk 

(10) - 11-12 november  26ste Expo De Trein in het Klein  
met misschien een nocturne op 10 november 

15 december  Kerstfeestje  
 
Algemene leden vergadering: hiervoor krijgen de leden een schriftelijke uitnodiging. 
 

GRASMASTER IN DE CLUB  

 

 

 

 
Op vrijdag 26 augustus gaf Eric een demo over de nieuwste Grasmaster van Noch en Hans pro-
beerde het meteen al eens uit.  
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OP BEZOEK IN OOSTENDE 
 

Etienne 
 
Op zaterdag 1 oktober heb ik een bezoek gebracht aan de expo van onze 'collega's' aan 
de kust, de MSKK of de Modelspoorklub van de kust te Oostende. Ik denk dat er geen 
enkele modelspoorklub in België is die een zo nauwe band heeft met de NMBS als de 
MSKK. Bij aankomst met de trein werd door de 'omroeper' van dienst de boodschap om-
geroepen dat er dat weekend een expo van miniatuurtreinen plaatsvond in de gebouwen 
van het K.T.A.L. vlakbij het station. Ook op het grote aankondigingsbord van de vertrek-
kende treinen stond dezelfde mededeling vermeld. De NMBS had trouwens op de ex-
po een eigen stand met o.a. een schaalmodel van de AM96. 
 

 

 

 

 
De MSKK heeft haar clublokalen in het stationsgebouw van Oostende maar voor haar 
jaarlijkse expo zoekt zij een onderkomen in de benedenzalen van het technische athene-
um vlakbij het station. De club werkt elk jaar met een thema, dit jaar stonden de (vroe-
gere) internationale treinen in the picture. Dus op al de verschillende banen zag je 
nostalgische, legendarische internationale treinen rijden en natuurlijk ook de Thalys. Een 
spectaculaire blikvanger was zeker de twee vitrine kasten met pareltjes van 'Pulman' res-
taurant- en slaaprijtuigen uit de negentiende en twintigste eeuw van de Compagnie In-
ternationale des Wagons Lits op schaal HO in uitvoering van o.a. Rivarossi, Lima, Jouef... 
een kapitaal aan modelbouw.  
Een uitgebreide stand in schaal O met prachtige Belgische diesellocs reeksen 55 - 62, 
rangeerlocs reeksen 73 en 82 en een stoomloc reeks weet ik niet meer, met locsound en 
een sleep diverse rijtuigen waaronder M4's I10 A's...  
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Diverse HO banen: een modulebaan genaamd 'Oberriedbaan' - een Märklin baan met 
prachtig kopstation, opstelsporen en een carrousel met heel wat interessante bewegin-
gen tussen de opstelsporen en het kopstation. Onze Nederlandse vrienden waren er ook 
met een juweeltje van een digitale schaal N-baan. Onze collega’s  aan het zeetje hadden 
ook aan interactieve treinbeleving gedacht: zij hadden een tiental originele treinen sa-
mengesteld waaronder de TAC (Train Auto Couchette) Ancona - de EC 96 'Vauban' - een 
staaltransporttrein met Dispolok - een B-cargo kolentrein - een goederentrein van weleer 
- een Zwitserse cargotrein - een Ski-express - de IC Oostende - Eupen... Via een bedie-
ningspaneel waarop de betreffende treinen in rij vermeld stonden kon je op een knop 
duwen en enkele ogenblikken later 'daverde' je gekozen lievelingstrein voorbij... 
 
Een mooi verzorgde expo, aangenaam detail, bij de ingang hadden zij een speciale lijst 
liggen van "voorname" bezoekers en daarop werd uiteraard "De Pijl" uit Mechelen in sier-
letters vermeld. Wij dit jaar onze 25ste expo, zij volgend jaar. 
 
 
 
 

PROGRAMMA AVONDEN  
 

Eric 
 
Vrijdag 13 jan: 

Thema-avond: DE JAREN TACHTIG 
• Met film maar vooral dia’s.  
• Van en door de leden: 15 à 20 min per performer. Niet alleen het beeld is 

belangrijk maar vooral het commentaar. 
voorbeelden:  type 51 in de jaren 80, 150 jaar spoorwegen, Chocomasjienen 
van de BLS, Ausserberg anno alberta, de mensen van de pijl aan het werk of    
aan het plezieren.. 

 
Vrijdag 10 febr: 

Thema:  FANTASIALAND 
• Denktank en brain-dreaming over toekomstmuziek in de HO- en de O- wereld  

in het algemeen en van de van de club in het bijzonder. 
• Fantaseren over onze clubbaan, over de lopende Zimotering, over decoratie… 

Fantaseren over onze modulebaan, evolutie en vernieuwing, uitdagingen, op ver-
plaatsing… 
Fantaseren over grote schalen, input van experts… 

• Facultatief of aansluitend: wat brengt Nürnberg 2006 
 

Vrijdag 24 maart: 
Thema: TECHNO-AVOND 
• experimenteren met ESU decoders <> Zimodecoders 
• treinbeveiliging met ZIMO   ( MX9 , STP ) 
• demo’s 
• cab-ride op de modulebaan. 

 

Vrijdag 21 april: 
• Thema: Signaaltechniek met Staf Demeester   

Of   
Bezoek aan Antw.Nrd (aanvraag is lopende) 
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ALGEMENE AGENDA 
 

 
Deze agenda is een beperkte selectie uit het ruime aanbod van activiteiten voor de ko-
mende maanden. De ruilbeurzen zijn niet meer opgenomen in deze lijst. Op uitzonderling 
van Vilvoorde die naast ruilbeurs ook meer en meer lijkt op een vaste ontmoetingsplaats 
voor clubleden en andere hobbyisten. U vindt de volledige lijst (inclusief ruilbeurzen) en 
geactualiseerde informatie steeds op http://www.de-pijl.info/agenda.htm.  
 

 
2006  

 
8 januari Ruilbeurs - Vilvoorde  

Ruilbeurs in zaal 'Star', De Brouwersstraat. 
22 januari Ruilbeurs - Louvain la Neuve (Ottignies)  

Lycée Martin V, avenue des Arts 20, 8.30 - 12.30 uur 
Info : 02 652 21 48 

28 januari Ruilbeurs - Houten  
Info: http://www.modelspoorbeurs.nl  

 
2-7 februari Beurs - Nürnberg (D) 

Spielwarenmesse 
info: http://www.spielwarenmesse.de  

11 en 12 februari tentoonsteling - Hamme 
Spoor I baan, schaal 1/32 ingekleed in een Zwitsers landschap 
Geemstraat 118, 9220 Hamme, 10.00 - 18.00 uur. 
info: http://www.spoor1vrienden.tk  

12 februari tentoonsteling - Antheit - Wanze 
AMAF, CazerneLieutenant Binamé, nouvelle salle des Spiroux, rue de 
Leumont 118, 9 - 13 uur. 
info: http://users.swing.be/rmh  

18- 19 februari Tentoonstelling - Salzinnes - Namen  
CMRN, Institut Saint Aubin, rue Henry Blès 192, 10 - 18 uur 
info : 0486 24 28 55 

19 februari RuilBeurs - Merksem 
ATA, Fort van merksem, Fortsesteenweg, 9 - 13 uur 
info: http://www.ata-train.be  

26 februari Veiling - Edegem 
Collectorsbank - Hotel Ter Elst, Prins Boudewijnlaan, Edegem 
info: http://www.collectorsbank.be 

 
12 maart Ruilbeurs - Vilvoorde  

Ruilbeurs in zaal 'Star', De Brouwersstraat. 
12 maart Ruilbeurs - St Niklaas 

Modeltreinclub Het Spoor, zaal Den Hof, Hendrik Heymanplein (Grote 
Markt) 
9 - 13 uur. 
info: http://www.hetspoor.nunaar.be  

17, 19 en 19 maart tentoonsteling - Brussel 
Modelma - Le salon du modélisme et de la maquette, Brussels Expo 
Parc des Expositions du Heysel, 10 - 18 uur (vrijdag tot 21 uur) 
info : http://www.cpexpo.com/common/modelma/fair_infos.asp  

18 maart Ruilbeurs - Houten  
Info: http://www.modelspoorbeurs.nl  

 
 
Kijk ook op http://www.de-pijl.info/agenda.htm voor de laatste aanpassingen. 
 
 

http://www.de-pijl.info/agenda.htm
http://www.modelspoorbeurs.nl/
http://www.spielwarenmesse.de/
http://www.spoor1vrienden.tk/
http://users.swing.be/rmh/
http://users.swing.be/rmh/
http://www.ata-train.be/
http://www.collectorsbank.be/
http://www.hetspoor.nunaar.be/pageLibre00010001.html?nRedirect=1
http://www.cpexpo.com/common/modelma/fair_infos.asp
http://www.modelspoorbeurs.nl/
http://www.de-pijl.info/agenda.htm


DE CLUB GAAT ZIMO (vervolg) 
 

Chris 
 
Vrijdag 18 november is een historische datum in de geschiedenis van “De Pijl” Stipt om 
23.00 uur hebben we de analoge clubbaan begraven. Tegelijk zijn we een nieuw tijdperk 
ingestapt. De periode van de digitale clubbaan is aangebroken. Twee weken later zijn alle 
voedingspanelen en bloksysteem afgebroken. Een karwei waarbij we konden rekenen op 
de bereidwillige werkkracht van onze voorzitter René.  
 
Tot zover het gemakkelijke gedeelte. Nu komt het ernstige werk. Wat moet er komend 
jaar gebeuren opdat we tegen de volgende expo opnieuw kunnen rijden, digitaal deze 
keer. Aangaande de uit te voeren taken hebben we volgend niet-limitatieve lijst ge-
maakt. 
 

1. Plaatsen van de MX9s (de bloksturingmodule van ZIMO) op de best mogelijk 
plaatsen: wie gaat er planken laten zagen om ze op te monteren en welke moe-
ten de afmetingen zijn? 

2. Indeling maken van de blokken beneden/bovenbaan. 
3. Aansluiten van de secties bovenbaan, het station Haidikon, het hoofdstation, de 

doorgangssporen (Eric). 
4. Rondtrekken voedingskabels en CAN MX9s (Chris). 
5. Aansluiten van de secties van de benedenbaan richting A (Chris). 
6. Aansluiten van de secties van de benedenbaan richting B(Wie?). 
7. Aansluiten van de wisselvoedingen. (Voorlopig kan dit nog niet omdat de voedin-

gen nog moeten gebouwd worden). 
8. Aansluiten van de booster in het hoofdstation (Chris). 
9. Aansluiten van de booster in het doorgangsstation (Wie?). 
10. Aansluiten booster in Liefkenshoek? 

 
Daarnaast zijn vast nog wel enkele neventaken te bedenken. Bvb het plaatsen van de 
CAN stopcontacten en in een latere fase het plaatsen en aansluiten van de signalen. CAN 
is een soort seriële bus die de MX9s verbindt (ook met MX1 centrale). 
Ook moeten er houders gemaakt worden om de MX31 in te plaatsen: dit is iets voor een 
goede houtbewerker. Eerst moeten we echter voorrang geven aan de taken die de baan 
terug rijvaardig maken. 
Intussen gaat Eric starten met de bovenbaan. Misschien dat hij hiervoor nog een helper 
nodig heeft. 
Wat de benedenbaan betreft zijn er nog enkele taken die niet ingevuld  
Zijn: Paul, René en Wim hebben zich al geëngageerd. 
Iedereen die wil meehelpen is van harte welkom, maar om begrijpelijke redenen moet je 
toch de juiste vaardigheden hebben voor sommige specifieke taken. Dus als je kandidaat 
bent om iets te doen, check dan even met jezelf of je dit ook tot een goed einde kunt 
brengen. Het is zeker niet de bedoeling om hautain over te komen, maar iets overnemen 
dat half afgewerkt is, is niet aangenaam en moeten we vermijden. We zouden ook graag 
zien dat een taak door één persoon wordt uitgevoerd. Dit geeft het minste kans op ver-
gissingen en misverstanden.  
 
Het grootste gedeelte van het ZIMO materiaal is toegekomen en we verwachten komen-
de weken de MX9s te plaatsen. Daarna kan het aansluiten van de rijsecties beginnen. 
 
Wie vragen heeft mag zeker niet aarzelen contact te nemen met Chris, baanmanager van 
de clubbaan. 
 
Uw baanmanager van de clubbaan 
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DE KATHEDRAAL VAN CALATRAVA 
 

 
 
Van alle investeringen voor de hogesnelheidstrein in ons land, is het station van Luik on-
getwijfeld een van de duurste, maar straks waarschijnlijk ook een van de meest geslaag-
de. Op anderhalve kilometer van het stadscentrum verrijst een architectonisch juweel, 
dat meteen ook op de autosnelweg is aangesloten. Wat hebben de Luikenaars waar de 
Vlamingen niet aan gedacht hebben? 
 
Maar het echte spektakel is nog in opbouw. 'We hebben voor het hele project een open-
bare aanbesteding gedaan, en daar zijn alle grote namen op afgekomen: Foster, Rogers, 
Rossi, Piano, noem maar op. Maar Santiago Calatrava heeft gewonnen, de Spanjaard die 
in Zwitserland woont. Hij heeft onder meer de stations van Lissabon en Lyon ontworpen, 
en de Stad van de Wetenschap in Valencia. En voor het nieuwe World Trade Center in 
New York zal hij het station uittekenen.' 
 
Calatrava werkt overal met fel gebogen vormen, met staal en wit beton, gemaakt van 
witte grind, witte cement en titaanoxide. En met heel veel licht. De ondergrondse toe-
gang naar de perrons, die ook de doorgang naar Cointe vormt, is aan de bovenkant af-
gedekt met dikke glastegels, waardoor maximaal daglicht in de ondergrond komt. De 
gewelven daaronder zijn van een ongewone elegantie. 
 
Boven de sporen verrijzen inmiddels al 17 van de 39 stalen bogen die als enige overdek-
king zullen dienen, met veel glas tussenin. Het monumentale geheel - dat straks een 
onmiskenbaar merkteken in de stad wordt - rust op een minimumaantal stalen pilaren 
aan de zijkanten, die wel 17 meter diep gaan. Op de perrons zal onder die grote witte 
koepel straks niets staan, zelfs geen kabientje, als om het gevoel dat men zich in open-
lucht bevindt nog te versterken. 
 
Het contrast met het oude, vuile en versleten station van Guillemins vandaag kan niet 
groter zijn. 'Een gedrocht van de jaren rond de Expo, de wereldtentoonstelling van 1958', 
bromt Bourlard. 'Zodra dit af is, ergens begin 2007, gaat het tegen de grond.' 
 
Als straks het oude Guillemins-station gesloopt wordt, verdwijnt een van de iconen van 
de Grote Staking van 1960-'61. Beelden van de protesterende massa voor het station 
zijn decennialang rondgegaan, als het moment waarop Wallonië besliste voor zelfstan-
digheid en socialisme te gaan. Calatrava's kathedraal kan straks het symbool worden van 
een Luik dat stilaan die erfenis begraaft, en uit het economische dal kruipt waar de 
dwaalweg van toen naartoe leidde. 
 
Op de werf hoor je vandaag de arbeiders Spaans spreken. Ze zijn overgebracht van een 
staalfabriek in La Coruña die de aanbesteding voor de levering van de stalen bogen won. 
De immense stalen pijlers waarop de constructie zal rusten, staan ook al klaar en blijken 
door de Spanjaarden in Turkije te zijn besteld. En dat allemaal in de Maasvallei waar al 
aan het einde van de prehistorie metaal bewerkt werd. Rolf FALTER 
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