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Gesticht in 1974 door een groep enthousiasten die een paar jaar later met de bouw van
een clubbaan begonnen. 1985 was één van de hoogtepunten in het bestaan van onze club
met een bezoek van het MOROP-congres. De maquette met als thema: ”Mobiliteit in
Vlaanderen” op de wereldtentoonstelling in Sevilla ‘92 werd door de DE PIJL vervaardigd.
Reeds enkele jaren zijn wij bezig met de afwerking van een digitale modulebaan op een
400 m2 grote zolder. Naast een Märklinbaan en schaal 0 is hier eveneens plaats voor
Spoor I en nieuwe initiatieven. Eind 2005 werd een nieuwe mijlpaal geplaatst in de clubgeschiedenis en zijn we gestart met het digitaliseren van de clubbaan.
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René Ceulemans
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René Ceulemans
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Chris Van Der Auwera
Hans Valkenaers
Marc Polfliet
Jan Coeckelbergh
Luc De Neuter
Louis Willems
Peter Embrechts, Johan Thierie & Marc Van Nieuwenhove
Marc Van Nieuwenhove
Materiaalmeester gezocht
Marc Symons
50 euro
Roland Paternoster
Sleutelbaan 4 - 3130 Begijnendijk
MSCM DE PIJL
Leuvensesteenweg 443 - 2812 Muizen
www.de-pijl.be
iedere dinsdag en vrijdag vanaf 20.30
Marc Van Nieuwenhove
Hogeweg 72 - 2800 Mechelen

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, psd, raw of tif.

EDITORIAAL

Het woord van
de voorzitter
Dit jaar bestaat de club 35 jaar. Voor diegenen die het nog
niet weten, de stichtingsdatum staat op de toog in de bar te
lezen. Kijk maar eens op de tender. Bij een verjaardag horen
natuurlijk feestelijkheden. Hier kunnen jullie een handje bij
helpen. We zijn op zoek naar een paar goede ideeën voor
het verjaardagsfeest en voor een thema voor de jubileumsexpo. Elk idee kan het goede zijn. Dus aarzel niet om jouw
idee door te geven. Dit kan door een mailtje naar Roland
Paternoster te sturen: rgpaternoster@hotmail.com. Roland
doet de coördinatie van alle ingekomen ideetjes. Dat wil
nog niet zeggen dat de secretaris gans de organisatie gaat
doen. Het is uiteraard de bedoeling om de taken te verdelen. Een ploegje van een paar mensen die het verloop van
de expo en de viering in goede banen gaan leiden, dat is wat
we zoeken.
Ja, de expo staat er ook aan te komen. Zoals jullie al vernomen hebben zal dit jaar de expo tijdens twee weekends gehouden worden. Dat is niet meer werk maar wel een andere
manier van werken. Tafels en stoelen moet wel naar boven geraken, maar kunnen wel een week blijven staan. Treinen
zullen er ook rijden maar nu geen vier dagen aan een stuk maar wel twee zaterdagen en twee zondagen.
We zijn ook nog op zoek naar een goede ziel die zich om het atelier wil bekommeren. Ik weet wel dat het een job is waar
behoorlijk wat werk in kruipt. Ik wil bovendien alle leden oproepen om mee te werken aan de orde en netheid van het
atelier. Meermaals komen leden aan mij vragen waar het ene of andere stuk gereedschap ligt! De reden dat gereedschap
niet wordt teruggevonden ligt volledig bij uw medeleden. Iemand die een stuk gereedschap uit het atelier haalt wordt
vriendelijk verzocht om dit ook terug te brengen. Hoe vaak is er al niet gezaagd dat er dringend schroevendraaiers moeten aangeschaft worden. Maar na een tijdje rondkijken en verzamelen komen zij weer te voorschijn en is er zelfs plaats
te kort om ze allemaal aan het bord te hangen. Het is gewoon een zaak van een beetje discipline. Ruim op wat je gebruikt
hebt. Ik verlang niet dat je de schroevendraaier na elke vijs die je indraait terug aan het bord hangt en weer gaat halen
om de volgende in te draaien. Maar hang hem terug op het einde van het werkje en ruim alles op aan het einde van de
clubavond. Als we allen een kleine inspanning leveren is de oplossing in zicht. Wat nu de job van atelierverantwoordelijke
aangaat: die persoon moet niet de boeman gaan spelen, maar een beetje uitkijken dat gereedschappen die ontbreken of
vervangen moeten worden ook aangeschaft worden. Hij is niet de kuisman van de club. De man die het wel zal opkuisen
wat een ander heeft vuil gemaakt. Nee, hij gaat je er wel attent op maken dat je het boeltje nog moet opkuisen dat je
hebt achter gelaten. Op deze manier is er wel eer te halen met deze functie. We zullen het atelier en de gereedschappen
kunnen gebruiken zoals het hoort. Laat de vrijwilliger zich maar aanmelden. We zullen er allemaal voordeel bij hebben.
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.

maart2009

3

FOTOGRAFIE

Spoorwegen
anders bekeken
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Een straf model
Tijdens de Modelspoor Expo van 2008 in de Nekkerhal te Mechelen is ons een model van een wagon opgevallen waar
menig bezoeker is blijven naar kijken. Het betreft een Wagon Lits restauratie rijtuig op schaal 1/10. Het rijtuig is vrucht
van de huisvlijt van wijlen Jean Voets.(*) Deze getalenteerde modelbouwer heeft slechts 2 rijtuigen en 2 stoomlocs
gebouwd maar het waren dan ook stuk voor stuk onovertroffen parels op schaal 1/10. De locs waren de NMBS type 1
Pacific loc en een NMBS tenderloc van het type 53. De rijtuigen waren een I1 en het CIWL restauratie rijtuig. De type 1
loc en het I1 rijtuig waren ooit nog te zien op de Brusselse Grote Markt in 1985 in het kader van een manifestatie rond de
viering ‘150 spoorwegen in Belgie’. (zie foto hieronder met als machinist van dienst wijlen Louis Dhond)
Kenmerkend voor Jean’s gedrevenheid
van modelbouw was een doorgedreven
en zo correct mogelijke detaillering en
dit zowel aan de buiten als aan de binnenzijde. Zo ook dit model van het restauratierijtuig.
Het grote voorbeeld van het rijtuig
maakt deel uit van de reeks rijtuigen
van de CIWL met de nrs 4201 – 4218
gebouwd in 1940 door de constructeur
‘Les Ateliers Métallurgiques S.A. Nivelles en hadden 46 zitplaatsen (1).

Het model heeft het rijtuignummer 4206. Er zijn
wat verschillen merkbaar tussen het model en
de echte rijtuigen van de reeks. Op de foto’s die
ik heb kunnen terugvinden van rijtuigen van die
reeks en van restauratie rijtuigen in het algemeen
staan deze op bogies van het type Pennsylvania.
De bogies onder het model vertonen gelijkenissen met Pennsylvania bogies maar de typische
balk met zwanenhals ontbreekt (2). Vermits we
echter geen foto’s hebben gevonden van het rijtuig met het nr 4206 zelf kunnen we geen uitsluitsel geven of dit nu al dan niet een afwijking is
van de realiteit en het eventueel waarom vermits
de bouwer al een aantal jaar overleden is.
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Uiteindelijk doet dit niets af van de indrukwekkendheid en overtuigingskracht van dit
uniek model, de raamindeling is correct met
de rijtuigen van de reeks en het rijtuig heeft
de uitstraling en grandeur van de echte CIWL
rijtuigen.
Laat u overtuigen door de fotos en merk vooral ook de afwerking van het interieur op, wat
zou er op het menu staan?
Nog een woordje over de maatschappij waar
deze rijtuigen toe behoorden, de CIWL (3).
Ze is het geesteskind van de Luikenaar George Naegelmackers (1845-1905). Geboren als
zoon van bankiers was hij eigenlijk voorbestemd om in de voetsporen van zijn vader te
treden in de Nagelmackers et Fills bank. Echter een speling van Cupido maakte dat hij verliefd werd op een oudere vrouw
die ook nog eens zijn nicht was en om hem hiervan ‘te genezen’ werd hij op 22 jarige leeftijd door zijn ouders op reis
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gestuurd naar de USA. Hij was danig onder
de indruk van de Pullman treinen en bij zijn
terugkomst in Europa begon hij zijn idee uit te
werken om in Europa een netwerk van luxueuze slaaptreinen uit te bouwen. Tussen 1870
en 1876 zijn er verschillende vaak moeilijke
onderhandelingen en eerste afspraken die
voorzichtige stappen waren in de richting van
de latere CIWL. In 1876 kwam het tot de oprichting van de Compagnie Internationale des
Wagon-Lits. In de erop volgende jaren groeide
het succes van de maatschappij en werd men
geconfronteerd met de beperking van tonnage van de bestaande treinen en ziet men
zich genoodzaakt tot het creëren van speciale
treinen. We zijn dan 1881, en men komt tot de
vaststelling dat de gasten niet alleen een bed
nodig hebben maar ook maaltijden en aldus
werd het eerste restauratierijtuig gebouwd en
in gebruik genomen op 10/10/1882 in de allereerste trein die uitsluitend uit rijtuigen van de CIWL bestaat. Het was de voorbode van de beroemde Orient- Express.
Deze beroemde trein zag het levenslicht op 5/6/1883 en vormde een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de
CIWL. Andere beroemde internationale CIWL treinen volgende snel zoals de Nord-Express, Sud-Express, Calais-NiceRome-Express, enz.
In 1884 werd dan ook besloten om de naam aan te
passen tot: Compagnie Internationale des WagonLits et Grands Express Européens. En de maatschappij beperkte zich niet tot Europa. Er werd geparticipeerd in de creatie van de Transsibérien in 1898, er
kwam een vestiging in Egypte (Cairo-Luxor Express
1902) en in Noord Afrika (Tunis-Oran Express 1902).
De maatschappij beschikte nu over luxueuze treinen
en wenste haar klanten ook buiten de trein aan zich
te binden door de creatie van een hele reeks luxe hotels.
En dan kwam de eerste wereldbrand die de CIWL uiteraard niet onberoerd liet. De mogendheden die aan
de zijde van de Duitsers vochten eisten in 1916 het
materiaal van de CIWL op dat op hun grondgebied
was en creëerden ‘Mitropa’. Na de wapenstilstand
van 1918 werd er na veel gepalaver uiteindelijk tot
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een akkoord gekomen waarin de invloedsferen van CIWL en
Mitropa werden vastgelegd. Alles wat er in Rusland aan materiaal en bezittingen was van de CIWL is na de communistische revolutie genationaliseerd geworden door de sovjets en
was aldus verloren. Na een moeilijke naoorlogse periode is
de CIWL toch terug tot bloei gekomen in Europa. Met opkomende tweede wereldbrand trokken er terug donkere wolken
samen boven de CIWL. De Anschluss in 1938 maakte dat de
Oostenrijkse markt in handen kwam van Mitropa en aldus
voor de CIWL verloren ging.
In de periode na ’45 en met de nieuwe geopolitieke verdeling
(Verdrag van Jalta) en de uitbreiding van de communistische
invloedsfeer gingen ook alle verbindingen in Oost Europa
verloren voor de CIWL. Ze heeft nooit meer de grandeur van
voor en na de eerste wereldoorlog kunnen behalen. In 1967
werd besloten om zich terug te plooien tot de kern van haar
activiteiten als reisoperator en de naam aan te passen tot :
Compagnie Internationale des Wagon-Lits et du Tourisme
(CIWLT), en later zelfs gewoon ‘Wagon Lits’.
In 1971 werd duidelijk dat het materiaal van de Wagon Lits
zijn beste tijd had gehad maar de benodigde vervanging behoorde niet meer tot de mogelijkheden van de maatschappij.
De rijtuigen werd verkocht of verhuurd aan de verschillende nationale spoorwegmaatschappijen Een internationale pool
voor slaaprijtuigen genaamd TEN (Trans Euro Night) werd gecreëerd om het beheer waar te nemen van de voormalige
CIWL rijtuigen en deze van de DSG, opvolger van Mitropa, en dit tot 1995. Vandaag blijft er van deze roemrijke CIWL niet
veel over. In Belgie zijn de nachttreinen verdwenen, catering op onze treinen is ook voorbij. Wagon Lits is nog wel actief
in een aantal landen met nachttreinen en in de catering van dagtreinen zoals o.a. Eurostar, TGV.
Bewerking van de artikels en bronnen: Luc Peeters
(*) Jean Voets, wordt samen met Luc Tennstedt en Raf Loosen beschouwd als de pioniers van de tuinbaan in Belgie. De
modellen die Jean gebouwd heeft waren allen op een schaal 1/10 wat afwijkend was van de gangbare Angelsaksische
schalen zoals 3 – 5 en 7.25 inch of duim, die nu als standaard gelden. In die tijd was er weinig contact tussen spoorfanaten wat deze aparte maatvoering en bijhorende spoorbreedte verklaart. Jean Voets leefde in het Brusselse en is reeds
een aantal jaren overleden. Met dank aan Jan Van Tassel die deze info ter beschikking stelde.
Bronnen
1. 50 Jaar reizigersvervoer, De Metalen Rijtuigen van de NMBS. Uitgegeven door de Koninklijke Belgische Vereniging
der Vrienden van het Spoor (KBVVS) deel 1
2. 50 Jaar reizigersvervoer, De Metalen Rijtuigen van de NMBS. Uitgegeven door de GTF Groupement belge pour la
promotion et ‘l exploitation touristique du transport ferroviaire, en KBVVS deel 2
3. Website Wikipedia, onderwerp Compagnie Internationale des Wagon-Lits
En boekwerk 100e anniversaire de la Compagnie Internationale des Wagon-Lits et du Tourisme , 1976
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Terminus voor Koninklijke treinen
De Koninklijke treinen zullen in het toekomstig
spoorwegmuseum tentoongesteld worden, maar
zullen nooit meer rijden voor de Koning. België heeft
twee Koninklijke treinen en zijn ondergebracht in een
geheime stelplaats van de NMBS. Iedere geïnteresseerde weet ondertussen wel al dat deze “geheime
stelplaats” niets anders is dan de WDT (Werkplaats
Diesel Tractie). De eerste trein dateert van het begin van de 20° eeuw (omstreeks 1901), de andere
van 1939. Rijden zullen ze dus niet meer doen, behalve de overbrengingsrit van hun huidige plaats
naar het toekomstig museum. Dit museum zou het
licht moeten zien in 2010 en het is de bedoeling dat
een “vooropening” zou plaatsvinden op 5 mei 2010,
exact 175 jaar na de rit van de eerste trein van Brussel naar Mechelen. Maar dit alles is meer dan hypothetisch, want na het lobbywerk van consultanten en ronkende verklaringen van politici is het meer dan stil rond dit
project. Op het terrein zelf, zijnde het station van Schaarbeek-Reizigers is er nog niets gebeurd wat een opening binnen
14 maand zeer onwaarschijnlijk maakt.
De eerste berline behoorde toe aan Leopold I en is niet bewaard. Het zijn vooral Koning Leopold II en Albert I die gebruik
gemaakt hebben van de trein als transportmiddel. Het monogram van Koning Albert I prijkt nog op een aantal plaatsen
van het restauratierijtuig. De jongste trein van 1939, ook de trein van Leopold III genoemd, werd vooral tot in 1976 door
Koning Boudewijn gebruikt. Vanaf dan geraken deze treinen in de vergeethoek. In 1985 wordt hij ter gelegenheid van 150
jaar spoorwegen nog eens van stal gehaald.
Koning Albert II maakte tot op heden niet veel gebruik van de trein; in september 2001 voor de 75 jaar van de NMBS,
in mei 2002 voor een bezoek aan Brugge in het kader van een staatsbezoek van de Deense Koningin en in 2006 voor
een bezoek aan Luik met de Nederlandse Koningin Beatrix. Sinds 1985 werd er echter geen gebruik gemaakt van de
bestaande Koninklijke treinen, maar van gewone treinen die “aangepast” werden. In 1985 werden L-rijtuigen gebruikt
getrokken door de Stoomolokomotief type 12; in 2001 werden de Koninklijke treinen gewoon statisch te Brussel Zuid
tentoongesteld, in 2001 (onder voorbehoud) en
in 2002 werd er gebruik gemaakt van I11-rijtuigen en AR41.
Het is dus reeds geruime tijd dat deze treinen,
eigendom van de NMBS, niet echt meer gereden
hebben. Algemeen onderhoud krijgen deze treinen ook niet meer, daarom is het ook te gevaarlijk om deze treinen nog op het net toe te laten.
Indien Koning Albert II wenst gebruik te maken
van de trein, dan worden er gewone rijtuigen
aangepast wat veel eenvoudiger en goedkoper is
dan de treinen van zijn voorvaders operationeel
te houden.
Tekst: Roland Paternoster
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Nieuw treinmuseum
Schuiten ontwerpt treinmuseum
in Schaarbeek
10/03/09 - De Brusselse striptekenaar François Schuiten gaat
het treinmuseum in Schaarbeek
ontwerpen. De tekenaar is de laureaat geworden van de wedstrijd
die de NMBS-Holding vorige zomer uitschreef.
Het museum komt op de site van
het station van Schaarbeek. Schuiten ontwierp nog nooit eerder een
gebouw, maar komt uit een architectenfamilie.
Hij restaureerde wel al het Maison
Autrique, het eerste woonhuis van
Victor Horta en ontwierp het interieur voor het metrostation Hallepoort in Brussel.
Ook in zijn tekenwerk focust hij vaak op bouwkunst. Schuiten zal geen opvallend gebouw ontwerpen. “Het station is een
prachtig monument, dat moet je niet aantasten”, zegt hij in De Morgen. “Eigenlijk ben ik vooral gevraagd om de miseen-scène te doen van het terrein.”
Het museum moet klaar zijn tegen 10 mei 2010 en de activiteiten rond 175 jaar spoorwegen in België.
Tekst en foto’s: VRT
Tekening: François Schuiten
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Geïllusteerde Locomotieven
Encyclopedie
Dit boek van de auteurs Mirco De Cet en Alan Kent geeft
een overzicht van het tractiemateriaal dat in een groot
deel van de wereld wordt gebruikt.
Het boek beschrijft de opkomst van stoomkracht tot 1830
daarna heeft men een hoofdstuk gewijd aan Groot-Brittanië van 1830 tot op heden (2006 het jaar van publicatie).
Verdere beschrijvingen van de locomotieven van volgende
landen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Noord-Amerika
Nederland
Frankrijk
Duitsland
Oostenrijk
Hongarije
Canada
Rusland
Tsjechië/Slowakije
Italie
Belgie en Luxemburg
Scandinavië
Bulgarije
Zwitserland
Spanje en Portugal
Slovenie
Polen
Andere Europese lande waaronder: Kroatie, Roemenie, enz..
Baltische staten
Ierland
Nieuw-Zeeland
Australië
Zuid-Amerika
Zuid-Afrika
Noord-Afrika
China
Japan
Indië

Bij elk land wordt er buiten de verklaring bij de foto ook
achtergrondinformatie gegeven over hun spoorweg, soms
is deze informatie summier en soms iets uitgebreider.
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Een apart hoofdstuk van 15 bladzijden is gewijd aan de hogesnelheidstreinen.
Het is lang geleden dat er nog een algemeen overzicht
boek is verschenen waaraan nieuwe en oude treinfanaten
iets hebben, niet te technisch maar ook niet te oppervlakkig, zeker omdat het boek een aantal landen belicht waar
weinig over geweten is.
Het boek (303 blz.) is uitgegeven door Rebo Productions
in A5 formaat. Het bevat naast de informatieve teksten,
honderden mooie foto’s. Dit maakt het boek tot een mooi
naslagwerk tegen een democratische prijs (ik heb 10,95
euro betaald in de Makro).
Tekst: Edmond van den Hauwe

MODELBOUW

Braaaand!
Wat een mens zoal kan meemaken met
zijn hobby…
Op de clubbaan is het al eens meer gebeurd dat schade aan materiaal komt door
onachtzaamheid van de treinbestuurders
of dispatchers.
Er kan een lok onder de lamp blijven staan
(hé, Luc DN?) maar sinds we het Zimosysteem hebben is er al vaker een wagon
of een lok blijven staan op een scheiding
of een wissel. Het Zimo bakje heeft dan
wel grote goesting om te “stoken” met alle
gevolgen van dien. We kennen dit geurtje
ondertussen wel. Smeulend plastiek!
Vermits ik thuis ook met materiaal van
Herr Siegler rij ben ik extra waakzaam. Ik
heb een manueel bediende keerlus en het
systeem slaat onmiddellijk “tilt” als er iets
mis gaat in die keerlus. Maar niet deze keer.
Een sluitwagen type K1 met ingebouwde sluitlichten is met één draaistel blijven staan op de scheiding. Ik vond het al
raar dat mijn treinen wat trager begonnen te bollen maar het duurde even voor ik de bekende geur waarnam. En ja hoor,
de wagen stond werkelijk in brand. Vlug de
wagen op de grond gesmeten en met een
doek geblust. Maar door de K1 van het
spoor te werpen waren er brandende delen
verspreid. Ik kreeg het allemaal wel vrij snel
geblust maar waar was dat draaistel? Weg,
helemaal weg…. en de schade aan de wagon
is onherstelbaar. Ik heb alle bruikbaars gedemonteerd en opgeborgen. En weet je de
clou? De leds zijn nog intact.
Tekst en foto’s: Paul Vergucht
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2

3

Märklinboys
1

2

3

Dat de tijd rap gaat en een mens mee moet laat zich ook
op de Märklinbaan gelden. Er is er ene (de pompier) dat
zijn nieuw speelgoed heeft meegebracht. En weet je wat?
Ze hebben dat direct aangeslagen. Begin van het einde?

Wat stond er weer in het maandelijks verslag... Haja, “Er
wordt aan gewerkt”. En het resultaat mag gezien worden.
Na vele lange avonden geduldig werk, herbeginnen, proberen, worden elk jaar met de opendeurdagen de bezoekers prettig verrast met de geslaagde vooruitgang.
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We zijn is gaan loeren in de fotodoos. Dit was de
Märklinbaan toen ik (de pompier) 5 jaar geleden in
de club terecht kwam. Nog een redelijke ruwbouw
en werd er nog “analoog” gereden.
De ene na de andere wonderbare creatie speelt zich
voor mijn ogen af. Niet uur na uur, maar maand na
maand. De knepen van het vak zijn geen geheimen
meer voor mij (de pompier). Ik koop alles ”fuur a
mesuur“ aan; voor als ik er binnenkort zelf aan beging. De zolder steekt al vol, maar tijd koopt je niet!
Amaai kroket, efkes is mijn goesting over. Er is ergens een draadje los, maar de Roger lost dat wel op
en belooft dat ik mij geen zorgen moet maken. Hij
geeft mij zijn telefoonnummer. Ik mag hem dag en
nacht bellen. Of geef ik hem een bieper?

Na al die jaren dacht ik dat ik wel op de hoogte was van
”veel”. Komt daar een “kleine” (schoen Junior) op de
proppen met een platte zwarte doos. Een laptop begot.
Daarmee kunnen de treinen van A naar Z rijden via X. Ze
botsen niet en rijden vanzelf. Nu moeten we alleen nog
naar de club komen om in de bar te zitten, waar sommigen
bij een Duvel of een Colalight beseffen dat ze niet meer
meekunnen en denken aan lang vervlogen tijden.

MODELBOUW

Treintjes rijden
voor kleinbehuisden
Een bijdrage voor de clubleden die op modelspoorgebied zéér klein behuisd zijn -geen zolder kelder of garage- helemaal
niet beschikken over een hoekje om vast een ‘baantje’ op te stellen. Ikzelf ben in dat geval en daarom heb ik er het volgende op gevonden. Het is maar een idee zoals er zoveel zijn...
Vermits ik geen vaste plaats in huis heb om een baan op te stellen ben ik van het idee vertrokken dat het iets moest zijn
dat gemakkelijk hanteerbaar en vooral niet zwaar mocht wegen kwestie van het vlot te kunnen opbergen. Ik heb dat
gevonden in de ‘styrisol’ isolatie platen. Vertrekkende van een standaard plaat van 60 cm op 125 cm en een dikte van 6
cm (kwestie van de stevigheid en het niet doorbuigen) heb ik zulke 2 platen aan elkaar gelijmd (houtlijm) en verstevigd
rondom en de aaneenlijming met tape. Zo krijg ik een plaat van 120 cm op 125 cm - een plaat die gemakkelijk te hanteren
is, licht weegt en waarvoor ik wel een plaatsje vind om op te bergen. Wanneer je nu ‘goesting’ krijgt om eens een baantje
op te stellen, al is het maar om je locomotieven de nodige onderhouds(kilo)meters te laten bollen dan vindt je overal wel
een tafel om die plaat op te leggen: keukentafel, living, bad,... zelfs het bed moet kunnen.
Wanneer je over een grotere oppervlakte in huis beschikt -bijvoorbeeld een veranda- heb je nog meer mogelijkheden.
Zo heb ik nog zulke plaat gemaakt en wanneer ik die aansluitend leg beschik ik over een totale plaat van 120 op 250
cm of een oppervlakte van een 3 m2. Voor het ‘opleggen’ van die 2 platen ben ik eens gaan snuisteren in de winkels van
‘Opnieuw en Co’ de kringloopwinkels op zoek naar ‘diaprojector-tafeltjes’ en die heb ik gevonden voor 3 tot 5 euro. Gemakkelijk te plaatsen, goede hoogte en neemt niet veel opbergplaats in.
Veel treinrijplezier aan allen!!
Tekst & foto: Etienne Kerremans
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Het ombouwen van een Bolle Neus
(deel 2)
In editie 169 van de “Gazet” vertelde ik jullie hoe een analoge machine kon omgebouwd worden voor gebruik op de
digitale baan met een Delta-decoder. Aangezien deze machine dan toch niet echt geschikt was voor gebruik op de
digitale baan, werd de decoder weer uitgebouwd en gebruikt in een stoomlocomotief type 24 (Märklin nr. 3003).
Deze loc zat in mijn eerste Märklin-doos, en aangezien mijn baan
gedigitaliseerd werd, kon ik deze
niet meer gebruiken. Ombouwen
was dus de boodschap.
De Delta-decoder uit de “Bolle
Neus” kon hier prima dienst doen,
aangezien het motortje toch niet
omgebouwd kan worden. Wonder boven wonder past de 66032
met enige aanpassing op de plaats
waar eerder de omkeerinstelling
zat. Toegegeven: een weinig plastiek omhulsel diende te worden
weggebroken, maar dat gaf geen
problemen.

Het lampje werd vervangen door een steeklampje met een insteekvoetje uit een andere decoderset, om flikkeringen
tegen te gaan. Met deze decoder is het echter niet mogelijk de schijnwerper te doven, tenzij de loc in “achteruit” wordt
gezet. Een alternatief is het lampje aan te sluiten op de bedrading voor de Telex-koppeling. Op die manier kan de kopverlichting blijven branden tijdens het achteruit rijden en kan ze door enkele keren de omschakelaar te bedienen, gedoofd worden. De aansluiting van de
draden kan prima gevolgd worden in
de bijhorende handleiding van de decoder.
Om de fijne draadjes van de wikkeling te fixeren in het geheel, bij het
terugplaatsen van de kap, werd een
reepje isolerende kleefband aangebracht rond het motortje. Na het
terug aanbrengen van de kap kon de
stoomloc rustig op mijn baan rondjes
rijden.
Met behulp van het decoder-setje
Märklin 60904 gaan we de “Bolle
Neus” nu ombouwen toe een volwaardige digitale locomotief.
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Deze decoder heeft mogelijkheden tot het instellen van de versnelling en remvertraging en de maximale snelheid. Met
dip-switches wordt het gewenste adres ingesteld. Maken we gebruik van het setje 60924 dan kan dit alles digitaal ingesteld worden. Het betreft hier immers een MFX-decoder.
De tabel, gebruikt bij de ombouw van de V200, (zie Gazet 170) geeft aan dat we deze keer gebruik moeten maken van
het ombouwschild 2 en het anker met 8 tanden. Deze waren nog beschikbaar van vorige keer, doch de veldmagneet zit
slechts 1 keer in een setje, dus is het setje van vorige keer niet meer volledig en moeten we een nieuw aanschaffen.
Voor het ombouwen van het motortje zitten alle benodigdheden in het setje. Het metalen beugeltje wordt verwijderd
en de bedrading wordt los gesoldeerd. Het motortje kan daarna langs onder uit het chassis verwijderd worden. Na verwijdering van de veldspoel en het anker met drie polen, kan het 5-polige anker en de veldmagneet worden aangebracht.
Vergeten we ook de bijgeleverde weerstanden niet aan te brengen na montage van het ombouwschild. We brengen ook
de kooltjes in de gleufjes en de veertjes om de kooltjes aan te drukken. Na het terugplaatsen van de motor in het chassis
en het aanbrengen van het beugeltje, hoeven we enkel nog de decoder aan te sluiten zoals we dat bij de V200 deden. Na
het herplaatsen van de kap kan de loc de baan op voor nog ettelijke kilometers op de digitale baan.

maart2009
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Toch is het opletten geblazen, want bij sommige “Bolle Neuzen” kan het motortje voor verassingen zorgen. Zo kan het
voorkomen dat de bevestiging op een afwijkende manier gebeurde. Op een 5408 met dubbele brede strepen werd
een bijkomend opzetstuk in plastik gevonden dat tegen het tegen het motorschild geplaatst werd om de motor vast te
houden in het chassis. Met een schroevendraaier tussen dit deel en het motorschild te plaatsen kan men dit beugeltje
voorzichtig loswrikken en het schild en rotor vervangen.

Het motorschild is hier echter van een ander type, zodat best eerst kan nagekeken worden welk setje moet worden aangeschaft. Hier gebruikten we het setje 60901.
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De verlichting werd hier reeds met insteeklampjes voorzien, zodat deze volledig van het chassis geïsoleerd zijn. Het
aansluiten van de decoder kan dan ook geen probleem zijn. Deze laatste werd met een vijsje op de plaats van het omkeermechanisme aangebracht.

Op deze manier kan de kap gemakkelijk van het chassis worden verwijderd, zonder rekening te moeten houden met
elektriciteitsdraden die van de decoder naar de lampjes in de kap lopen en het volledig verwijderen van de kap toelaten.
Het opnieuw monteren van het motortje in het chassis vormt geen enkel probleem. Het aansluiten van de decoder werd
reeds vroeger beschreven.
De kleurcode is steeds dezelfde: blauw en groen voor de motor; geel en grijs voor de verlichting; oranje voor de retourdraad van de verlichting; rood naar de sleper en bruin naar het chassis. Met een krimpkousje worden de verbindingen
van de draden geïsoleerd. Even de soldeerbout in de buurt van het krimpkousje houden en het spant zich gewillig om de
draden.
Veel succes.
Tekst & foto’s: Roeland Desaeger
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Een blik in het verleden
In de jaren 60 en 70 hadden de sommige merken zoals Faller, Rivarossi en anderen een eigen maandelijks of tweemaandelijks magazine of infoblaadje (Rivarossi) waar men zich kon op abonneren.
Bij Faller had je het Fallermagazin, hoe kon het ook anders. In de jaren 60 verscheen het ook in het Nederlands voor de
Nederlandse en vlaamstalige. Denkelijk bestond er ook een Fallermagazin in het Frans. Ergens in de jaren 70 zou Faller
hebben beslist om deze uitgaven enkel en alleen uit te brengen in het Duits.

In de stapel tweedehands gekochte magazines van Faller die ik heb liggen heb ik een magazine uitgepikt uit het geboortejaar van onze club, 1974.
Op de voorpagina van het nummer 97, oktober 1974, staat een mooie kleurenfoto van wat een staalkaart is van wat ze in
catalogus hebben. Binnen zijn de foto’s allemaal zwart-wit.
Als men zou denken dat Faller het passief bouwen zou aanmoedigen heeft men het verkeerd voor. Op pagina 3 tot 6
bespreekt men hoe je een kleine kolenmijn kan bouwen met uiteraard Fallermateriaal (bouwkarton), maar men is ook
niet vies om te verwijzen naar Vollmer voor de nodige onderdelen die Faller niet heeft.
Op de volgende pagina’s heeft men het over een open ertsmijn in Oostenrijk die de deelnemers van het MOROP congres
uit 1973 konden bezoeken en de details om deze na te bouwen.
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Hierna volgt terug een bouwbeschrijving voor een gebouw, bestaande uit
het bouwkarton en plastieken vensters
en deuren uit het Faller programma.
Voor de liefhebbers van locdepots beschrijft de redactie aan de hand van foto’s hoe men zijn miniatuur depot kan
aanpassen aan de huidige tijd (1974).
De laatste pagina’s gebruikt men om
de kabelbanen belichten met behulp
van foto’s van model en grootbedrijf.
Nergens wordt in het artikel gesproken
over Brawa, de leverancier van dit soort
kabelbanen in HO
Men geeft ook nog enkele besprekingen van boeken die toen zijn verschenen, waaronder “Die P8”, “Die Königlich Preussische Staatseisenbahnen”, enz….
Om te eindigen plaatst de redactie op
het achterste schutblad nog 2 foto’s
van een typische jaren 60/70 modelbaan (volgens de foto te zien zou dit
een Fleischmann of Trix baan zijn) en
een foto het grootbedrijf.
Men kon zich abonneren voor 5 DM
voor een jaar en men ontving dan 10
magazines.
Om het tijdsbeeld te situeren een paar
foto’s uit Fallermagazin.

Tekst: Edmond van den Hauwe
Nvdr: Onze excuses voor de slechtere
kleurkwaliteit van de foto’s. Dit probleem is ontstaan tijdens het omzetten
van de Microsoft Word bestanden naar
Adobe Photoshop.
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Alternatieve naaldbomen.
De meeste naaldbomen op onze banen zijn gemaakt volgens het gekende procede met borstelharen en gedraaide metaaldraad of worden kant en klaar in de handel gekocht (Busch, Heki, ...). Het hier beschreven alternatief uit de zelfbouwsector heeft zoals alles zijn plus- en minpunten, maar het resultaat is super realistisch.
Voor:
• lage kostprijs
• realistisch uitzicht
• verschillende modellen en hoogten zijn makkelijk te maken
Tegen:
• misschien minder geschikt voor transportabele banen
• arbeidsintensief
Materialen:
- Rondhout van 4 a 5 mm doorsnede (hardhout geniet de voorkeur).
- Bloemistendraad 0.6 mm doorsnede voor het maken van de takken.
- Bloemistendraad 1.2 mm doorsnede voor de bevestigingspin.
- Loof: aspergegroen (Asparagus setaceus plumosus). Deze decoratieve plant bestaat in verschillende varianten, maar
je neemt best de fijnere soort. Het aspergegroen laat je nog een
10-tal dagen drogen met de stam naar boven. De kostprijs per
tak bedraagt ca. 0,50 euro (afhankelijk van het seizoen) en je
kan met 2 takken een drietal bomen maken van 18 cm. hoogte.
- Boomschorspasta van Anita Decor.
- Noch 08050 “Fichtennadeln” donkergroen.
- Verf: 70 % lichtgrijs, 20 % groen, 10 % zwart (alles mat van
Humbrol, Tamiya, Vallejo).
- Stuk piepschuim of styrofoam als houder om de werkstukken
in te prikken.
- Lijmen: UHU Hart en secondenlijm.
Gereedschappen:
- Boormachine (groot)
- Boormachine (mini)
- Boren 1.2 en 0.7 mm
- Houtrasp om de stam puntig te maken.
- Fijne kniptang
Stap 1:
Het rondhout afzagen op de gewenste lengte van de boom (ongeveer 18 cm voor schaal HO). De stam in een boormachine
spannen en met houtrasp puntig maken.
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Stap 2:
Boor nu op regelmatige afstanden gaten door de stam met
een boortje van 0.7 mm. Daarin worden straks straks het
0.6 mm bloemistendraad geplaatst. Voor de afstand tussen de gaten bestaat geen gouden regel, maar boor deze
gaten zeker niet op exact dezelfde afstanden. Laat hier je
fantasie de vrije loop. Dat komt het realistische uitzicht
ten goede.
Stap 3:
De dunnere bloemistendraad door de stam steken en fixeren met een druppeltje secondenlijm.

Stap 4:
De “takken” op de juiste lengte knippen in piramidevorm.
Hoe korter bij de wortels, hoe langer de takken. Een foto
van een echte naaldboom is hierbij een goede leidraad.
Stap 5:
De stam instrijken met boomschorspasta van Anita Decor.

Stap 6:
Boom verven of spuiten met het verfmengsel.
Stap 7:
De takken ombuigen naar alle richtingen. De boom moet
kegelvormig worden.
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Stap 8:
Het juiste takje loof uitzoeken en deze met hobby lijm (b.v. UHU Hart) op de tak lijmen.

Stap 9:
Als alle takken gelijmd en bijgeknipt zijn de boom inspuiten met sterk verdunde houtlijm en de Noch dennenboomnaalden
over de takken strooien. Doe dit net zolang tot het een mooie “volle” boom is. Wanneer het gewenste resultaat bereikt
is wordt het
ganse boeltje gefixeerd
met haarlak
(een goedkoop merk
voldoet prima).

Details van het eindresultaat:

24

gazet

CLUBLEVEN

Jubileumreis
Reis MSCM De Pijl - 30/5 -31/5 -1/6/2009
Programma:
30/5:
07:00:
08:00:
12:00:
13:30:
15:00:
17:00:
19:30:
20:30:

vertrek vanuit Muizen
ontbijt op bus
middagmaal op bus
aankomst Abreschwiller
rit met stoomtrein
vertrek naar Mulhouse
inchecken hotel
gezamenlijk avondmaal

31/5

•
•
•
•
•

2 ontbijten in hotel (zondag en maandag)
2 avondmalen (zaterdag en zondag)
bezoek aan Abreschwiller op zaterdag
bezoek aan Train du Haut-Rhin op zondag
bezoek aan Cité du Train op maandag

Niet inbegrepen:
• dranken op de bus
• middagmaal op zondag en maandag
• avondmaal op maandag
• dranken bij avondmalen in hotel
• persoonlijke uitgaven

Saldo te betalen voor 15/05/2009

08:00:
09:00:
11:00:
12:15:
14:00:

ontbijt
vertrek Musée de l’Automobile
vertrek naar Volgelsheim
middagmaal in Volgelsheim
treinrit naar Sans-Soucis en retour met boot op
Rijn
17:00: retour Mulhouse
20:00: avondmaal
1/6
08:00:
09:00:
10:00:
15:00:
20:00:
23:00:

ontbijt
uitchecken en vertrek naar Cité du Train
aankomst Cité du Train
vertrek naar Muizen
avondmaal
aankomst te Muizen

Kostprijs:
180 euro per persoon (saldo van 130 euro te betalen voor
15 mei 2009).
Inbegrepen:
• reis met autocar
• ontbijt en middagmaal op bus op zaterdag
• 2 overnachtingen in 3 sterrenhotel in een 2-persoonskamer
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Het gebeurde in 1974
januari
16 Eerste uitzending van het tv-kinderprogramma ‘De film van Ome Willem’, met Edwin Rutten in de hoofdrol.
19 China neemt een garnizoen van het Zuid-Vietnamese leger op de Paraceleilanden gevangen en bezet sindsdien
deze nog steeds door Taiwan en Vietnam betwiste archipel.
maart
3 Een Turkse DC-10 stort neer op 39 kilometer van Parijs (346 doden).
3 Twee Palestijnse kapers steken op Schiphol een VC-10 van British Airways in brand en geven zich daarna over.
31 De Britse luchtvaartmaatschappijen BOAC en BEA gaan op in een nieuwe maatschappij: British Airways.
april
3-4 Een zeer omvangrijk gebied met tornado’s trekt over de Verenigde Staten, waar Xenia en Sayler Park in Ohio en
Brandenburg in Kentucky het zwaarst worden getroffen. Er vallen 315 slachtoffers.
6 ABBA wint het Eurovisie Songfestival in Londen met het nummer ‘Waterloo’.
13 Gerrie Knetemann wint de negende editie van Nederlands enige wielerklassieker, de Amstel Gold Race.
25 Het begin van de Anjerrevolutie in Portugal.
mei
5 Introductie van de Volkswagen Golf, die de Volkswagen Kever moet gaan opvolgen. In plaats van een
luchtgekoelde motor achterin heeft hij een watergekoelde motor voorin. Ontwerper: Giorgetto Giugiaro.
29 Feyenoord wint als eerste Nederlandse voetbalclub de UEFA Cup. De tegenstander in de finale is Tottenham
Hotspur. In Londen speelde Feyenoord met 2-2 gelijk door doelpunten van Wim van Hanegem en Theo de Jong,
maar thuis in De Kuip winnen de Rotterdammers met 2-0 door treffers van Wim Rijsbergen en Peter Ressel.
juni
3 John Newcombe lost Ilie Nastase na veertig weken af als nummer één op de wereldranglijst der tennisprofessionals.
juli
7 Nederland verliest de finale van het WK voetbal in (en van) West-Duitsland met 2-1 ondanks een vroege
voorsprong door een benutte penalty (Johan Neeskens) in de eerste minuut.
21 Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk.
23 Na een ballingschap van elf jaar komt de Griekse ex-premier Konstantinos Karamanlis terug in Athene,
waarmee een definitief einde komt aan het kolonelsregime. Ook beroemde ballingen zoals componist Mikis
Theodorakis, de actrice Melina Mercouri en de politicus Andreas Papandreou keren weer naar Griekenland
terug.
29 Jimmy Connors lost John Newcombe na acht weken af als nummer één op de wereldranglijst der tennisprofessionals.
augustus
8 De Amerikaanse president Richard Nixon verschijnt op TV en verklaart “... en daarom zal ik morgenmiddag
aftreden als president”. Dit was meteen de ultieme consequentie van het bekende Watergateschandaal.
31 De populaire zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee maken hun laatste programma’s en beëindigen
hun uitzendingen om 18.00 uur respectievelijk 20.00 uur. Per 1 september wordt namelijk een nieuwe wet van
kracht die medewerking aan uitzenden vanaf zee verbiedt. De Belgische zeezender Radio Mi Amigo gaat wel
door met uitzenden en doet dat met in Spanje opgenomen programma’s.
september
12 De keizer van Ethiopië, Haile Selassie, die al enige tijd feitelijk de gevangene is van revolutionaire officieren,
wordt officieel afgezet.
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oktober
5 Bommen ontploffen in twee pubs in Guildford, Engeland en doden 5 mensen. Het zou volgend jaar leiden tot de
onterechte veroordeling en gevangenschap van de Guildford Four.
10 In Mechelen wordt Miniatuur Spoorwegclub Mechelen opgericht.
31 Einde van de gijzeling, begonnen op 26 oktober, in de Scheveningse gevangenis. Tijdens de kerkdienst hadden
vijf gewapende gedetineerden de leden van het koor “Ut captivi Gaudeant” (‘opdat gevangenen zich
verblijden’), alsmede hun familieleden, in gijzeling genomen. De gebruikte wapens bleken de gevangenis te zijn
binnengesmokkeld door Broeder Mattheus onder zijn habijt.
november
20 In Nederlands Limburg worden de laatste kolen gedolven in de laatste kolenmijn: de Julia.
28 Het Britse Lagerhuis en Hogerhuis nemen een wetsontwerp aan van minister Roy Jenkins van binnenlandse
zaken om de Provisionele IRA te verbieden.
december
4 Onderweg naar Mekka raakt een DC-8 vliegtuig van Martinair een bergwand op Sri Lanka. Alle 191 inzittenden
komen om: 184 Indonesische pelgrims en zeven Nederlandse bemanningsleden.
13 Malta wordt een republiek.
25 De orkaan Tracy verwoest Darwin.
31 De laatste kolenmijn van Nederland, de Oranje-Nassau 1 in Heerlen, wordt gesloten.
Album-top 10
Jesus Christ Superstar - Original Soundtrack
Vroeger of later - Robert Long
In the still of the night - Jack Jersey
Band on the run - Paul McCartney & Wings
Ella - André Moss
Hot Baker - George Baker Selection
Rock your baby - George McCrae
Love in your eyes - The Cats
Greatest hits - Demis Roussos
The Hostage - Donna Summer
Geboren
12/01 - Melanie Chisholm, Brits zangeres (Mel C van de Spice Girls))
16/01 - Kate Moss, Brits fotomodel
18/01 - Prinses Claire van België
22/01 - Barbara Dex, Vlaams zangeres
28/01 - Ramsey Nasr, Nederlands dichter, schrijver en acteur
09/02 - Jordi Cruijff, Nederlands/Spaans voetballer en zoon van Johan Cruijff
13/02 - Robbie Williams, Brits zanger
14/02 - Philippe Léonard, Belgisch voetballer
21/02 - Roberto Heras, Spaans wielrenner
29/03 - Marc Gene, Spaans Formule 1-coureur
01/04 - Paolo Bettini, Italiaans wielrenner
14/04 - Els Tibau, Vlaams omroepster
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17/04 - Victoria Beckham, Brits zangeres en echtgenote van stervoetballer David Beckham
26/04 - Nathalie-Jane Krits, Vlaams actrice, presentatrice en zangeres
28/04 - Penélope Cruz, Spaans actrice
16/05 - Laura Pausini, Italiaans zangeres
11/05 - Alanis Morissette, Canadees zangeres
01/06 - Michael Rasmussen, Deens wielrenner
23/06 - Caroline van Bourbon-Parma, dochter van prinses Irene
27/06 - Wim Soutaer, Vlaams zanger
02/07 - Joyce De Troch, Vlaams zangeres en presentatrice
05/07 - Nuno Gomez, Portugees voetballer
13/07 - Jarno Trulli, Italiaans Formule 1-coureur.
17/07 - Sven De Ridder, Vlaams acteur
29/08 - Anouk Smulders, Nederlands fotomodel
14/09 - Fleur van der Kieft, Nederlands actrice
17/10 - Eminem, Amerikaans zanger
28/10 - Karen Damen, Belgisch zangeres
06/11 - Frank Vandenbroucke, Belgisch wielrenner
09/11 - Alessandro Del Piero, Italiaans voetballer
11/11 - Leonardo DiCaprio, Amerikaans acteur
15/11 - Sergio Conceição, Portugees voetballer
20/11 - Niels William, Vlaams zanger
28/12 - Glenn D’Hollander, Belgisch wielrenner
31/12 - Mario Aerts, Belgisch wielrenner
Overleden
08/01 - Wim Sonneveld (56), Nederlands cabaretier
02/04 - Georges Pompidou (62), Frans president
15/04 - Irene van Griekenland (70), prinses van Griekenland en Denemarken
01/07 - Juan Perón (78), Argentijns president
26/08 - Charles Lindbergh (72), Amerikaans luchtvaartpionier
30/08 - Achilles Mussche (78), Vlaams dichter, essayist en (toneel)schrijver
04/09 - Jean-Baptiste Piron (78), Belgisch militair
09/10 - Oskar Schindler (66), Tsjechisch-Duits industrieel
Bron: Wikipedia
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1974: Het jaar van Roland
1974 betekende voor mij:
• de herstart in de treintjeswereld met de bouw van een 7 x 4 m. grote Märklinbaan
• de aankoop van een 194 van de DB voor omgerekend 60 euro.
• het verslinden van de jaarlijkse Märklincatalogus
• het bestuderen voor de nieuwe baan van het “Signalbuch”
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Barmannen
van dienst

27/03
03/04
10/04
17/04
24/04
01/05
08/05
15/05
22/05
29/05
05/06

30

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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12/06
19/06
26/06
03/07
10/07
17/07

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.
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Mag er gelachen worden...
Opa is ruim de 80 voorbij en gaat voor de jaarlijkse controle naar de huisarts.
Dokter: ‘En, hoe gaat het tegenwoordig?’
Opa: ‘Prachtig, meneer de dokter, ik heb de liefde van mijn leven gevonden, een
knappe jongedame van 18, Ik ben in de fleur van mijn leven en kijk, we komen
net te weten dat ze in verwachting is!!!’
Dokter: ‘Wel, laat me u een waar gebeurd verhaal vertellen. Een patiënt van
mij gaat ieder jaar op berenjacht. Hij is echter niet meer de jongste en in zijn
verstrooidheid vertrekt hij met zijn paraplu in plaats van met zijn jachtgeweer.
Op een gegeven moment staat hij oog in oog met een beer, hij richt zijn paraplu
en probeert te schieten. Weet je wat er toen gebeurde?’
Opa: ‘Nee, vertel!’
Dokter: ‘De beer viel dood voor zijn neus neer.’
Opa: ‘Dat kan niet! Iemand anders moet geschoten hebben!’
Dokter: ‘Wel, om nu op uw geval terug te komen...’.
Een vereniging van dwergen heeft een voetbalclub opgericht. Elke zondag spelen de verschillende ploegen van de club tegen elkaar. Na elke match krijgen de
dwergen een maaltijd in een zaaltje boven een café in de buurt van de club.
Op een zondag hangt er aan de toog van dat café een klant, straalbezopen. Hij
ziet eerst 1, dan 2, 3, 4... 11 dwergen van de trap komen in volledig groene outfit.
Ze komen in het café, lopen langs hem heen en gaan langs de deur buiten. Hij
trek zijn wenkbrauwen op en bestelt nog een whisky. Iets daarna ziet hij eerst
1, dan 2, 3, 4... 11 dwergen in volledige rode outfit van de trap komen. Ook zij
komen het café binnen, lopen langs hem heen en vertrekken langs de deur.
Dan roept hij de cafébaas en fluistert hem in het oor: ‘Ik wil a ni ongerust maken
hé, maar awe sjotterkesbak ontsnapt.’
Drie ooievaars ontmoeten elkaar in Plankendaal en snavelen een babbeltje.
Vraagt de ene aan de andere: “Wat ga jij vandaag uitrichten?”
“Oh, ik vlieg naar een koppel dat al 10 jaren probeert een kindje te krijgen en ga
daar een meisje afleveren.”
“Dat is machtig!!!“
“En wat ga jij doen?”
“Wel ik ga een jongetje brengen naar een dame die nooit kinderen heeft gehad”
“Die zal verdorie wreed kontent zijn!!!”
Dan vragen de twee ooievaars aan hun derde soortgenoot: “En jij, wat ga jij
vandaag uitrichten?”
“Ik vlieg zoals ieder jaar naar het nonnenklooster hier in de buurt en zweef
daar enkele rondjes laag over de daken en de binnenkoer. Niet om iets af te
leveren maar om mij rot te amuseren door de zusterkes de stuipen op het lijf
te jagen...”

Koning Albert en onze Prins Filip zitten naar het nieuws van 19 uur te kijken.
Plots wordt er een man getoond, die
uit een appartementsgebouw wil
springen.
Albert krijgt de goesting om een weddenschap aan te gaan met zijn zoon.
Albert zegt tegen Filip: ‘Zoon Filip, ik
denk die gast ga spring!’
‘Ok, papa. Ik denk hij nie zal spring.’
Met gespannen blik volgen ze de gebeurtenis op TV en zien ze de man
springen.
Albert juicht en wint de weddenschap.
Alhoewel, Albert krijg zo’n wrang gevoel en vindt dat hij ten opzichte van
zijn zoon toch eerlijk moet zijn.
‘Kijk’ zegt Albert: ‘Ik al heb gekijk naar
het nieuws van 18 uur en ik al gezien
dat die man zou spring. Ik wil eerlijk
zijn en verdien dit nie!’
‘Ja maar‘ zegt Filip, ‘Papa Sire, om
eerlijk te zijn. Ik ook al gekeek naar
nieuws van 18 uur... maar ik nie dacht
dat hij een tweede keer zou spring...’
Ooit heb ik na een dictee heel veel
straf moeten schrijven van de juf. Ik
had alleen maar de komma verkeerd
gezet!
Hij zat op haar schoot, en rustte uit.
Hij zat op haar, schoot en rustte uit.
Enkele weken geleden heb ik mijn belastingsbrief ingevuld. Bij personen
ten laste heb ik het volgende geschreven: “4 miljoen Walen en 1 miljoen allochtonen.”
Ben eens benieuwd hoe de belastingen gaan reageren....
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Sprokkels
Materiaalmeester gezocht
Zoals onze voorzitter het reeds in zijn voorwoord schreef zijn we op zoek naar
een nieuwe materiaalmeester.
Functiebeschrijving:
• U bent verantwoordelijk voor het gereedschap van de club
• Ontbrekende of defecte gereedschappen melden aan het bestuur
Profiel:
• Nauwkeurig en dynamisch persoon
• Enkele uurtjes per maand willen/kunnen spenderen aan de inventarisatie
van het materiaal
Aanbod:
• Functie van onbepaalde duur
• Uitdagende job binnen een dynamische en jonge omgeving
• Extra legale voordelen: je mag het gereedschap ook gebruiken
Projectleider Expo
In navolging van Peter Embrechts (2007) en Marc Polfliet (2008) zoeken we
ook dit jaar een projectleider voor de organisatie van onze Expo op 31 oktober
en 1, 7 en 8 november. Kandidaten kunnen zich melden bij Roland Paternoster
op rgpaternoster@hotmail.com. Ook zoeken we nog een thema voor onze tentoonstelling. Er werden reeds enige voorstellen ingediend:
• Container- of goederenvervoer
• Treinen in 1974 (grootbedrijf en modelbouw)
Andere thema’s zijn uiteraard welkom!
De kandidaten kunnen natuurlijk een projectgroepje oprichten of zich laten bijstaan door meerdere leden.
Website
Verschillende leden hebben hun logincode voor de ledenpagina’s nog niet aangevraagd. Zij kunnen dan ook deze editie van de Gazet niet meer downloaden.
Toch interesse? Stuur een mailtje naar info@de-pijl.be en er wordt het nodige
gedaan om u zo vlug mogelijk toegang tot de beveiligde pagina’s te verlenen.
Volgende leden hebben nog geen toegang aangevraagd:
Luc De Neuter
Julien De Meyer
Alain Deloof
Koen Feremans
Roger Goovaerts
Luc Haesevoets
Rob Lockhorst
Tommy Maeremans
Johan Neefs
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Hans Naets
Roland Paternoster
Jan Van Tassel
Gaston Vervloesem
Marc Van Eylen
Herman Van Esbroeck
Germund Van Arck
Chris Van der Auwera
Herman & Hans Valkenaers

CLUBLEVEN

Interne keuken
Happy birthday
In het eerste kwartaal mogen volgende leden een
kaarsje meer uitblazen op hun verjaardagstaart:
10/04/1959
17/04/1949
10/05/1964
11/05/1960
21/05/1965
23/05/1968
3/06/1964
8/06/1960
19/06/1950

Roland Paternoster
Marc Symons
Roger Goovaerts
Luc Peeters
Leo Van Loon
Gert Mussels
Wouter De Weerdt
Luc Haesevoets
Luc De Neuter

Het bestuur en de redactie wensen deze leden dan ook
van harte te feliciteren met hun verjaardag.
Deze lijst is nog niet volledig. Van enkele leden zijn we
nog niet in het bezit van alle persoonlijke gegevens.

Geboorten
06/02 Ruth, kleindochter Louis Willems
24/02 Maya, kleindochter van Jan Rogier (Duvel)
Proficiat aan de trotse grootvaders.

Hebben de club verlaten
Paul Dekeyster
Davy Verboom
Filip Verbruggen

© Roeland Desaeger

Nieuwe leden
Chris De Bruyn
Tommy Maeremans

Huwelijken
Allee, vrijgezellen!!! Tijd voor een feestje.

Overlijdens
9/02 Jean, broer van Luc De Neuter
22/02 Jozef Pelckmans, schoonvader van Louis Willems
Het bestuur en de leden wensen jullie veel kracht toe
bij het verwerken van jullie pijnlijke verlies.

Nieuwe kledij
Op vraag van verschillende leden zal kortelings een bijbestelling gebeuren van kledij met het clublogo. Vooral
de beige hemden en een blauwe T-shirt zijn gewenst.
Er wordt een offerte gevraagd en nadien kan iedereen
zijn bestelling opgeven aan de verantwoordelijke.
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ten huize van...
Chris De Bruyn
In deze rubriek gaat de redactie op stap naar de leden
thuis. In dit nummer leggen we Chris De Bruyn op de
vragenrooster.
Hoe is het allemaal begonnen?
Een goeie vraag. Ik kan mij niet herinneren wanneer ik mijn
éérste treintje kreeg. Wat ik nog wel weet is dat ik op een
bepaald moment beschikte over een treintje op batterijen.
Het reed op een ovaal, gemonteerd op een multiplexplaat.
Het ding was alleszins geen lang leven beschoren. Toch
heb ik er leuke momenten mee beleefd en toen het niet
meer functioneerde vroeg ik meteen een andere trein. In
elke speelgoedwinkel ging ik steevast naar de treinen en
vroeg (bedelde) maar om een nieuw exemplaar. Dit werd
steevast geweigerd want er was mij een “degelijke trein”
beloofd.

Mijn favoriete plaats om te rijden was het salon. De baan
werd zorgvuldig opgebouwd en bleef dan steevast enkele
dagen liggen tot mijn moeder het meer dan beu was, want
wij leefden dan als het ware tussen de sporen.
In 1965, waarschijnlijk ten gevolge van een goed rapport,
kreeg ik een nieuwe locomotief. The place to be indertijd
was “Bambin” in de Diestsestraat in Leuven. Het werd een
Ae6/6 van de SBB. Beide treinen hebben jarenlang Legoblokjes, mijn ander favoriete speelgoed, vervoerd.
Eind van de jaren 60 werd, tot groot genoegen en op aandringen van mijn moeder, alles op een vezelplaat gemonteerd, die geïnstalleerd werd boven op vaders werkhuis.
Het was eveneens de periode dat er interesse kwam voor
en geïnvesteerd werd in ”andere bezigheden”. Mijn treintjes raakten stilaan in de vergeethoek. Na de dood van
mijn ouders werd alles afgebroken en opgeborgen. Deze
dozen werden telkens mee verhuisd want men weet maar
nooit.
Latent bleef de passie natuurlijk bestaan en in 1990 waagde ik een nieuwe poging. Alles werd van onder het stof
gehaald en ik herbegon een nieuwe baan op te bouwen.
Deze poging was echter geen lang leven beschoren: de kamer destijds was tamelijk klein voor een baan waarop kon
worden rondgereden en de hobby was tamelijk incompatibel met mijn toenmalige echtgenote. Dus afbreken en
inpakken.

Op een avond in 1963 was hij er dan. Een basisdoos van
Märklin met de befaamde 24058. Mijn vader had meteen
nog voor enkele uitbreidingssporen gezorgd, zodat een
zijspoor kon worden gelegd. Deze trein heeft mij urenlang plezier bezorgd. Mijn trein groeide met mezelf mee.
Bij elke gelegenheid werd steevast iets gevraagd en soms
gekregen wat vooreerst zorgvuldig in de catalogus was
uitgekozen.
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planbuch van Märklin gekozen. Tribsach werd verstedelijkt en een bergstation werd toegevoegd.
Hoe lang ben je al lid van de club?
Zeer recent. Op de ruilbeurs kwam ik toevallig in
gesprek met Marc, die mij een tweedehands BR 515
aansmeerde. Aangezien ik op zoek was naar nieuwe ideeën nodigde hij mij uit in het clublokaal. Na
enkele keren van de ambiance te hebben geproefd
vond ik het best de moeite waard om volwaardig lid
te worden.

Twee jaar geleden was dan het terug zover. Mijn nakend
pensioen bood een zee aan
tijd. De redenen tot mislukking in 1990 waren ondertussen niet meer aanwezig:
echtgenote omgeruild voor
een toleranter exemplaar en
met de bouw van onze nieuwe woning in het vooruitzicht
werd meteen geopteerd voor
een ruime en multifunctionele hobbykamer.

Wat zijn je toekomstplannen?
Met de zomer in het vooruitzicht zal mijn hobby
stilaan in “zomerslaap” gaan. Volgende winter neem
ik de draad dan weer op en zal de baan verder aangekleed worden. De bovenleiding moet nog worden
geïnstalleerd en op termijn zou ik willen overgaan
van analoog naar digitaal bedrijf. Aangezien ik nog

Ik begon dus terug een
nieuwe baan op te bouwen
met dien verstande dat deze
moest worden verhuisd en
aldus modulair moest worden opgebouwd.
De baan is momenteel in
een gevorderd stadium. Voor
het sporenverloop werd het
model Tribsach uit het Gleis-
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Andere hobby’s?
Momenteel bouw ik nog de Amerigo Vespucci. Deze
werk ik meestal af in periodes. Ik begin en werk er dan
een tweetal weken aan, waarna ik dan weer wacht op volgende onderdelen.
Tijdens de zomermaanden ben ik dan weer actiever bezig
met mijn hond, een Border Collie.
Bedankt voor het interview Chris en nog veel succes en
geluk in je hobby en persoonlijk leven.

voornamelijk op M-rails rij ga ik, alvorens deze investering
te doen, toch wel enkele testen uitvoeren. Verder zou ik
mijn baan nog willen uitbreiden met een draaischijf.
Mijn zoon is matig geïnteresseerd in treinen. Bij elk bezoek
gaan we steevast naar boven om eens proef te rijden. We
brengen er dan meer tijd door dan gepland. Hijzelf is een
fanaat van stoom op schaal N. Wie weet beginnen we ooit
eens bij hem.
Lievelingsmodel?
Niet echt. Mijn baan is typisch Zwarte Woud. Ik hou wel
van de elektrische locomotieven uit de beginperiode en
verder gaat mijn voorkeur uit naar treinstellen.
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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

Activiteit

Elke 1ste woensdag van de
maand

Dagelijks Bestuur

Elke dinsdag en vrijdag

Werkvergaderingen en clubavond

Elke 2de zaterdag van de
maand

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

Dinsdag en vrijdag van de
eerste volle week van de
maand

Rijavond op de clubbaan, modulebaan en Märklinbaan (indien de modelbanen het
toelaten)

27 maart

Programma-avond: Nieuwigheden 2009 + Verkiezing model van het jaar (gekozen
door De Pijl + Queeste: wat is er in 2008 door de leden gekocht geweest in de winkel of op een beurs (per merk per item maar niet nominatief)

24 april

Programma-avond: Modeltreinfotografie voor beginners door Peter Embrechts: tips,
techniek en praktijk om met een eenvoudig digitaal fototoestel een geslaagde foto
te maken van uw modeltreinrealisatie.

15 mei

Programma-avond: (datum onder licht voorbehoud) Alles over etsen door Gerolf
Peeters: tips, techniek en praktijk. Deze programma-avond is vervroegd omwille van
Hemelvaart op 22 mei en Pinksterweekend met de clubuitstap op 29 mei

30 - 31 mei - 1 juni

Clubreis naar Mulhouse (gedetailleerd programma volgt).

10 en 11 oktober

Deelname aan RAMMAA (Sedan - FR) met modulebaan, Chinnor en Achterbosch
(onder voorbehoud)

31 oktober en 01, 07 en 08
november

Expo De Pijl
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Datum
29 maart
4 - 5 april
11 - 13 april
11 april
19 april
22 - 26 april
10 mei
17 mei
17 mei
24 mei
30 mei
30 mei en 1 juni
14 juni
21 juni
19 juli
15 - 16 augustus
16 augustus
29 augustus
29 augustus
30 augustus

38

gazet

Activiteit
Ruilbeurs - Edingen - Club Ferroviaire Miniature, Rue du Château, 9 - 13 uur
Info: www.criiis.net/cfme
Tentoonstelling - Tragel 6d - 1ste verdieping - Aalst - van 10.00 tot 18.00 uur - Inkom gratis
Ruilbeurs - Modelspoor - Vrachtwagens - Statische modellen - Info: info@ovmv.be
Tentoonstelling - Blankenberge - 7de Internationale tentoonstelling voor Miniatuurtreinen Spoorwegen voor Toeristen
Ruilbeurs - Houten Nl - Euretco-Expo-Center
info: http://www.modelspoorbeurs.nl
Ruilbeurs - Woluwe Shoppingcenter - info: http://www.boursedescollectionneurs.be
IMB 2009 :Intermodellbau in Dortmund (D)
Info: www.moba-deutschland.de
Ruilbeurs - Vilvoorde - Zaal Ulenspiegel, Gevaertstraat 18 - 9 tot 12.30 uur
Info: http://www.everyoneweb.be/hobbyrail/
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
Internationale Stoomdagen Turnhout - 8/9 - 18 uur - info: info@stoomgroep.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 - Woluwe Shoppingcenter - info: http://www.boursedescollectionneurs.be
Tentoonstelling Stoomcentrum Maldegem in het kader van “Bier op ‘t Spoor” - 10 - 18 uur
info: info@stoomcentrum.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 - 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

AGENDA

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
6 september
13 september
13 september
13 september
26 - 27 september
10 oktober
10 oktober
10 - 11 oktober
10 - 11 oktober
18 oktober
25 oktober
31 oktober + 01, 07 en
08 november
8 november
14 november
15 november
21 - 22 november
22 november
6 december
6 december
12 december

Activiteit
Ruilbeurs - Treinclub Hoeselt, Cultureel Centrum Ter Kommen, Europalaan 2, Hoeselt
Info: http://www.hoeseltsetreinclub.be/
Ruilbeurs - Vilvoorde - Zaal Ulenspiegel, Gevaertstraat 18 - 9 tot 12.30 uur
Info: http://www.everyoneweb.be/hobbyrail/
Ruilbeurs - Woluwe Shoppingcenter - info: http://www.boursedescollectionneurs.be
Tentoonstelling Modelspooratelier Oostkamp ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van
de club - 10 - 18 uur - info:wouter.decaluwe@skynet.be
Stoomdagen mariembourg door CFV3V - 9 - 18 uur - info: cfv3v@skynet.be
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
RAMMAA 2009 in Sedan (FR) met mogelijke deelname van De Pijl
Info: www.ramma.org
Euromodelbouw in Genk - Limburghal Info: www.euromodelbouw.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
Expo De Pijl vzw - Leuvensesteenweg in Muizen (Mechelen) - 10 tot 18 uur
Ruilbeurs - Mechelen - Wijkzaal Tervuursestwg, Mahatma Ghandistraat 25, 9 - 13 uur
info: louis.goovaerts@skynet.be - users.skynet.be/msl
Najaarsbijeenkomst 0-Forum - Wijkzaal Tervuursestwg, Mahatma Ghandistraat 25 - 10 - 18
uur - Inkom gratis - Info: http://www.0-forum.be
Ruilbeurs - Woluwe Shoppingcenter - info: http://www.boursedescollectionneurs.be
8e Lahnsteiner Modellbahntagen in Lahnstein bij Koblenz (D) met mogelijke deelname van
De Pijl - Info: www.mec-Lahnstein-Koblenz.de
Ruilbeurs - Vilvoorde - Zaal Ulenspiegel, Gevaertstraat 18 - 9 tot 12.30 uur
Info: http://www.everyoneweb.be/hobbyrail/
Ruilbeurs - Woluwe Shoppingcenter - info: http://www.boursedescollectionneurs.be
Ruilbeurs - Treinclub Hoeselt, Cultureel Centrum Ter Kommen, Europalaan 2, Hoeselt - Info:
http://www.hoeseltsetreinclub.be/
Ruilbeurs - Treinclub Hoeselt, Cultureel Centrum Ter Kommen, Europalaan 2, Hoeselt - Info:
http://www.hoeseltsetreinclub.be/
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