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M S C M   D E  P I J L 



 
MSCM DE PIJL 
 
 
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. Op dit ogenblik zijn de leden bezig met de 
bouw van een digitale modulebaan op een 400 m2 grote zolder. De maquette met als 
thema : ”Mobiliteit in Vlaanderen” op de wereldtentoonstelling in Sevilla 92 werd door de 
MSCM DE PIJL vervaardigd. In 2004 bestaat MSCM DE PIJL 30 jaar. 
 
BESTUURDERS : 
 
Voorzitter :     Jan COECKELBERGH 
 
Ondervoorzitter :    Jan VAN TASSEL 
 
Secretaris :     Roland PATERNOSTER 
 
Penningmeester :    Roland PATERNOSTER 
 
Clubbaanmanager :   René CEULEMANS 
 
Modulebaanmanager :   Jan VAN TASSEL 
 
Bar-en materiaalmeester :  Louis WILLEMS 
 
Bibliothecaris :    Marc VAN NIEUWENHOVE 
 
Feest-en reisverantwoordelijke : Marc VAN NIEUWENHOVE 
 
Uitgever GAZET :    Eric BORREIJ 
 
 
LIDGELD :     € 50 
 
 
SECRETARIAAT :    Roland PATERNOSTER 
      Sleutelbaan 4 
      3130 Begijnendijk 
 
 
CLUBLOKAAL :    MSCM  DE PIJL 
      Leuvensesteenweg 443 
      2812 Muizen 
 
 
CLUBAVONDEN :    iedere dinsdag en vrijdag vanaf 20.30 
       
 
GAZET :     Eric Borreij 
      Koning Albertstraat 110 
      2800 Mechelen 
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Foto boven : Onze voorzitter in actie - zelfs zijn drank is “very British” 
 
Artikels zijn steeds welkom ! 
Teksten en foto’s op discette, CD of via e-mail (Word of txt-bestand) naar: 

Eric Borreij 
2800 Mechelen,  Koning Albertstraat 110 
e-mail : eric.borreij@pandora.be      
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HET WOORD VAN DE UITGEVER 
 

 

Het is dan zover ...... na al een tijdje te zijn aangekondigd hebben we een digitale Gazet.  

De rechtstreekse aanleiding was het feit dat De Post het ons moeilijk maakte om op 

geregelde basis ons tijdschrift te versturen. Het eindeloos invullen van een papiertje hier 

en een formuliertje daar, bracht er ons toe de hedendaagse manier van communicatie ter 

hand te nemen. 

Volgende regeling werd uitgedacht ...  

Zij die wensen de Gazet te ontvangen, via mail, sturen gewoon een mailtje naar 

eric.borreij@pandora.be met de vermelding “ ontvangen Gazet “ zodat alle mail adressen 

automatisch opgeslagen worden in ons bestand. Zij ontvangen dan het clubblad op de 

verschijningsdatum. 

Zij die niet wensen dat de Gazet via mail ben hen terechtkomt of voor hen die ( nog ) 

geen mail adres hebben is de Gazet in één exemplaar beschikbaar in de club ... als 

inkijk-exemplaar, en dit eveneens op de verschijningsdatum. Dit is ook van toepassing 

voor zij die zelfs via mail de Gazet niet kunnen ontvangen ( bv. met hotmail-gebruikers ) ! 

Verder wordt er volop gewerkt aan een gloednieuwe web-site. Het voorontwerp is reeds 

klaar en met nog wat kleine wijzigingen hebben we binnenkort weer een element om 

onze club te promoten. We houden je hiervan op de hoogte ... 

To RAIL 2003 or not to RAIL 2003 ... that was the question .... waarbij we het leuke 

bericht vanuit Nederland ontvingen dat we op de jaarlijkse expo RAIL 2003 te Leiden 

worden verwacht met onze digitale modulebaan van 14 tot en met 16 november 2003. 

Duidelijke afspraken hieraangaande met betrekking tot bemanning van de baan, 

transport, verblijf, ... enz dienen nog gemaakt te worden ... volgende keer, hierover 

nieuws. 

De lay-out is gemaakt door Jan Van Tassel, en voor wie echt niet kan wachten tot Leiden 

zal de ontworpen opstelling te bezichtigen zijn op de zolder, waar een proefopstelling in 

elkaar wordt geknutseld. 

 

Tot in de club !                                                                                         Eric Borreij  
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50 JAAR Ae 6/6 – deel II 
 
 
Vervolg op artikel in Gazet nr. 146 
 

Verbouwingen aan de locomotieven 
 
Aan de Ae 6/6 werden geen grote verbouwingen gedaan.  In de loop der jaren werden kleine 
aanpassingen gedaan.  Men zocht naar een verbetering van de trekkracht om tot de huidige 650 ton 
op een stijging van 26 %o te komen, om de adhesie te verbeteren.   
 
Er werden maatregelen genomen om het slingeren van de aandrijfas op te vangen.  In 1969 werden 
de locomotieven met de Gotthard-radiobesturing uitgerust die in de jaren 90 weer vervangen werd. 
 
In 1982 kregen ze ook de UIC stekkers, voettreden en handgrepen voor de rangeerders.  Ook in de 
latere jaren 90 werden nieuwe bestuurderszetels en kleinere handsturen ingebouwd.   
 
Vanaf 1984 tot 1996 kregen 44 locomotieven de nieuwe rode kleur.  Omdat er vanaf 1997 geen 
volledige onderhoudsbeurten meer waren, bleven er nog enkele locomotieven tot het einde van hun 
carrière in het groen. 
 

Inzetbaarheid 
 
De prototypen 11401 en 11402 werden na proefritten vanuit Depot Erstfeld in sneltreinen op de 
Gotthardlijn ingezet naar Luzern, Chiasso en Bellinzona.  De locomotieven werden bijna zonder pauze 
ingezet, tot bijna 2000 km per dag. 
 
De Ae 6/6 die vanaf 1955 geleverd werden vervangden de Ae 4/7 en Ae 4/6.  Vanaf 1960 waren van 
de 50 Ae 6/6 41 vast ingedeeld.  Ze namen het grootste deel van de snel- en goederentreinen op de 
Gotthard lijn voor hun rekening.  Met directe goederentreinen kwamen ze zelfs tot in Basel.  Vier 
diensten kregen de sneltreinen Vallorbe-Domodossola en de goederentreinen Brig-Domodossola.  De 
loc’s die ingezet werden op de Simplon bleven  in Depot Erstfeld maar werden wel om de twee weken 
uitgewisseld voor onderhoud.  Het hoogst aantal km per dag bedroeg 1115 km, met als gemiddelde 
769 km per locomotief. 
 
In 1963  waren er 74 Ae 6/6 geleverd die allen in het Depot Bellinzona terecht kwamen.  Vanuit 
Bellinzona deden de locomotieven over het hele land dienst.  Het hoogst aantal km afgelegd in die 
periode was 1040 km en het gemiddelde lag op 710 km.  
 
In 1964 kwamen de eerste Ae 6/6 terecht in Depot Lausanne.   
 
Eind 1966 werd de laatste Ae 6/6 geleverd.  Vanaf de zomeruurregeling konden 120 Ae 6/6 ingezet 
worden.  De loc’s werden verdeeld over de Depots Lausanne,  Erstfeld en Bellinzona.  Bij de wissel 
van de uurregeling van juni 1973 kwamen de Ae 6/6 van Lausanne naar Biel.  Vanaf dan werden ze 
hoofdzakelijk  gebruikt voor goederentreinen die een lange rit voor de boeg hadden.  De sneltreinen 
over de Simplon werden van toen af met twee Re 4/4 II getrokken.  Ook op de Gotthard werden de Ae 
6/6 voor de sneltreinen vervangen door twee nieuwe Re 4/ 4III.  De Ae 6/6 kwam dus nog alleen voor 
goederentreinen te staan.  Ze kwamen vooral voor op de lijnen Basel  Chiasso en Bellinzona.  Verder 
kwamen ze nog op de lijnen van Basel naar Bern, Thun, Luzern, Zurich, Winterthur en vanuit Zurich 
naar Olten, Biel, Schaffhausen, Ramonshorn, St. Margrethen, St. Gallen en Buchs.  Vanuit Basel 
vertrokken ze met goederentreinen tot in Delémont en kwamen ze terug met sneltreinen.  Uiteindelijk 
was hun maximum aantal afgelegde km 845, met een gemiddelde van 599 km. 
Wordt vervolgd. 
 

Johan Thierie  
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BANEN VAN LEDEN 
 
 
 

Een Märklin digitaal baan in opbouw te Kontich. 
 

Het onderstaande artikel is geschreven door mij, Luc Peeters, op verzoek van de bouwer, 
Patrick Meul. Volgens deze laatste kan ik het beter uitleggen, vooral als het op papier 
dient te staan, en vandaar de vraag.  
 

Om het geheel chronologisch juist te 
plaatsen dienen we enkele jaren terug 
te gaan meer bepaald tot maart 1998. 
CPSL (CP Ships Logistics) (CP = 
Canadian Pacific) is toen opgericht 
voor het verzorgen van de container 
control, -logistiek  en costcontrol voor 
de aangekochte containerlijnen (Cast, 
Canmar, Lykes Lines, Contship en 
ondertussen zijn daar nog bijgekomen 
TMM, ANZDL, Christiansen Canadian 
African Line en Italia Lines ) Een 
aantal personeelsleden van de 
overgenomen bedrijven is meegegaan 
met de job en zijn aldus 
samengekomen in de structuur van 
CPSL. Aldus ben ik, Luc Peeters, in 
contact gekomen met Patrick Meul. 

 

 
Luc en Patje ..... oei.. moet ik dat artikel schrijven ?
 
Bleek dat Patje op zijn zolder zat te bouwen aan een Märklin baan op basis van één van 
de boeken van Bernd Schmidt  “Marklin bahn und Landschaft”. 
 
Toen hij vernam dat ik ook wel wat met treintjes foefel en lid ben van een club vroeg hij 
me of ik eens wou langs komen want hij zat met een probleem bij de bouw van zijn baan 
en zag geen onmiddellijke oplossing.  Wij dus op een avond na het werk naar Patje’s 
zolder in Kontich. 
 
Wat we aantroffen was een klassieke Märklin baan met M-rails, dit alles op een stevig 
raamwerk van latten maar nog volledig in ruwbouw en zijn probleem was de klimspiraal, 
hij was een het sukkelen met houten blokjes en de standaard M-rail boog. Hij bekloeg 
zich erover dat de treinen daar moeilijk door kwamen. Wij hebben hem toen aangeraden 
zijn hele klimspiraal contructie af te breken en te vervangen door een bouwsel van 
draadstangen naar analogie met de ‘carrousels’ op de clubbaan. Verder raadden we hem 
aan om de grootst mogelijke radius te gebruiken omdat men dan aan rijlengte wint en 
tevens de hellingshoek  kleiner maakt . Een tweede belangrijk punt van kritiek was de 
beschikbare perronlengte in de stations welke tegenover de gewenste treinlengte 
merkelijk te kort waren.  
 
Toen we een dik uur later huiswaarts gingen hadden we Patje opgezadeld met flink wat 
aanpassingswerk. Een paar weken later kwam hij na op een maandag binnen met de 
melding: ‘k’em alles afgebroke’ Voor de goede orde, de raad om alles af te breken heb ik 
nooit gegeven maar het was, achteraf bekeken, een goede beslissing.    
 
Op aanraden van zijn vader is hij dan eerst verhuisd naar een andere, ruimere, 
zolderkamer die toeliet een grotere baan te plannen.  In die periode is hij met de AMRA 
in contact gekomen en meer specifiek met enkele leden aldaar die digitaal reden met 
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Märklin en die hun electronische spulletjes daarvoor zoveel mogelijk zelf maken wat een 
aanzienlijke prijsbesparing was.  
 
In deze periode is er een nieuw 
baanplan ‘gerijpt’ dat via 
inbrengen van mezelf en Jos Maes 
is uitgegroeid tot wat het nu is. 
Tevens is er toen resoluut gekozen 
voor K-rails en digitaal Het plan 
kan U aantreffen in de bijlagen 
van dit artikel. Kort geschetst is 
het een dubbelsporige hoofdbaan 
met daarop een station met 4 
doorgaande en 4 kopsporen, een 
bundel met afstelsporen en een 
stoom- en dieseldepot. Tevens is 
er ook enkelsporige zijlijn die via 
een klimspiraal naar een 
bergstation loopt en daarbij een 
hoogteverschil van ongeveer 50 cm 
dient te overwinnen.  Niet 
zichtbaar zijn er 2 keerlussen op de hoofdbaan en 2 op de zijlijn een wachtsluis van 2 x 3 
sporen op de hoofdbaan en een wachtsluis van 1 spoor op de zijlijn. Er werd consequent 
op toegezien dat er geen scherpe boogstralen voorkomen, industrieboog en kleinste 
standaard radius komt niet voor op deze baan wat een positief effect heeft op het 
effectieve en visuele rijgedrag van de treinen. Het geheel wordt gestuurd en bestuurd 
door de computer en dit op basis een aantal parameters die men op voorhand instelt. De 
keuze waar een trein naartoe gaat wordt volledig ‘ad randum’ bepaald door de computer, 
wel in functie van de per trein ingegeven beperkingen.  

Het bergstation 

 
Om te beletten dat we in een situatie verzeilen van ‘ik stond erbij en keek ernaar’ is het 
depot en afstelgedeelte manueel te bedienen. De overdracht gebeurd via de 2 van de 4 
kopsporen in het hoofstation die vlak naast de afstelbundel liggen. Telkens men een trein 
uit het verkeer wil halen geeft men de computer deze instructie en de trein zal op 2 
‘overgave’ kopsporen gebracht worden . Eenmaal daar toegekomen kan men de trein 
‘manueel’ wegrijden naar de opstelsporen en de loc desgevallend naar het depot. Het is 
aldus mogelijk om permanent bezig te zijn met het rangeren en het depot terwijl de 
computer de ‘rondjes’ rijdt en voor de algemene beweging op de baan zorgt.  
 

Tussen het moment dat de 
baan voor de eerste maal is 
opgestart en nu zijn er een 
aantal tekortkomingen aan 
het licht gekomen die 
gaandeweg verholpen zijn.  
Sommige van de wijzigingen 
zijn mede totstand gekomen 
met de inbreng van Marc 
Coesens. 
De belangrijkste waren, het 
uitbreiden van de wachtsluis 
van 2x2 naar 2x3 sporen, het 
bergstation dat oorspronkelijk 
een kopstation was, is 
veranderd in een 
doorgangsstationnetje waarbij 
het spoor via een wijde boog t 
De automatische piloo
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in een berg verdwijnt en een keerlus 
vormt om 4m verderop vanuit een 
andere richting zichtbaar te worden. 
En recentelijk een volledige heraanleg 
van de 2 x 3 wachtsporen 
meerbepaald door de wissels anders 
te leggen wordt vermeden dat de 
trein bij het inrijden van de 
wachtsluis moet zigzaggen. 
Bijkomend voordeel was dat de 
opstelsporen 50 tot 60 cm langer 
geworden zijn. (niet om langere 
treinen te laten rijden maar om een 
langere veiligheidsstrook te hebben).  
En als, voorlopig, laatste wijziging 
een aanpassing van de depot sporen 
want het was gebleken dat alle 
behandelingen die een stoomloc nodig 
heeft, anders onmogelijk verantwoord 
kunnen geplaatst worden en dit 
wegens plaatsgebrek. 
 
Momenteel zijn de eerste stappen 
gezet met de aankleding van de baan 
nadat er ongeveer 2 jaar proef 
gereden is om zeker te zijn dat alle 
treinen zonder problemen de hun 
aangewezen trajecten probleemloos 
kunnen doorlopen en waarbij de 
hierboven aangestipte tekort-
komingen zijn boven water gekomen. 
Het bekiezelen van de wachtsporen 
en depot is nu bezig alsmede het bij elkaar zoeken, aanschaffen en bouwen van de 
nodige gebouwen en bouwsels zoals station, dienstgebouwen, bekolingsinstallatie enz… 

De blikvanger : het stenen viaduct 

 
Ik ben onlangs nog eens voorbij Patje z’en zolder gereden en heb daarbij een aantal 
foto’s gemaakt die hierbij afgedrukt staan, veel kijkgenot, en als je vragen hebt, stel ze 
gerust aan Patje. 

Luc Peeters 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Hoofdbaan     De bergbaan 
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 zicht op de aftakking naar het bergtraject

 
 
 

 
 
 

TE KOOP 
 
 
 
De redactie stelt de items “TE KOOP” en “
aan te bieden hebben of iets zoeken en di
 
 

GEZOCHT 
 

n 

 
 
De redactie stelt de items “TE KOOP” en “
aan te bieden hebben of iets zoeken en di
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AGENDA 
 

De manifestaties in « rood » gedrukt zijn “DE PIJL” organisaties of evenementen 
waaraan DE PIJL deelneemt.  Steeds bevestiging in ons lokaal vragen enkele dagen voor 
de bewuste datum.  De vereniging is niet verantwoordelijk voor welke inlichting ook. 

11 Mei 03  THT: Ruilbeurs te Vilvoorde - zaal Star – N. De Brouwerestraat 

25 Mei 03  53 Int ruilbeurs te Hoeselt – Cultureel Centrum 

01 Jun 03  Ruilbeurs in zaal Den Hof te Sint Niklaas – H. Heymansplein 

07 Sep 03  54 Int ruilbeurs te Hoeselt – Cultureel Centrum 

14 Sep 03  THT: Ruilbeurs te Vilvoorde - zaal Star – N. De Brouwerestraat 

02 Nov 03  Ruilbeurs in zaal Den Hof te Sint Niklaas – H. Heymansplein 

 

8-9-10-11 Nov 2003 
van 10u tot 18u 

Open deur 
MSCM DE PIJL 

14–15-16 Nov 2003 
RAIL 2003 

LEIDEN ( NL ) 
Deelname van De Pijl met digitale modulebaan 

30 Nov 03  THT: Ruilbeurs te Vilvoorde - zaal Star – N. De Brouwerestraat 

07 Dec 03  55 Int ruilbeurs te Hoeselt – Cultureel Centrum 

***************** 2004 **************** 
 

30 Jan 2004 
Alg. Statutaire Ledenvergadering met bestuursverkiezing 

11-12-13-14 Nov 04 – van 10u tot 18u 
Internationale tentoonstelling SPOOR 25 

30 jaar MSCM DE PIJL 
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PENNENTREK 
 
 

 
V o o r j a a r s t e n t o o n s t e l l i n g e n ,  d e  c l u b  e n  d e  t o e k o m s t  

 
door : Roland Paternoster 

Ze zijn weeral voorbij de grote voorjaarstentoonstellingen: Dortmund, Parijs en 
Blankenberge.  In tegenstelling tot vorige jaren heb ik ze alle drie bezocht.   

Maar voor die drie tentoonstellingen hebben we eerst nog een bezoek gebracht aan een 
“Regionaltagung” van de “Arge 0” in Alten-Buseck.  Gelegen in de buurt van Giessen 
betekent dit toch al vlug 700 km heen en terug.  Georganiseerd door een fabrikant in een 
ruime sporthal hebben we ons kunnen vergapen aan een viertal banen en ons banksaldo 
verminderen bij drie winkeliers.  Twee banen waren opgesteld in een ovaal, waarbij bij 
één ervan er een stukje enkelspoor was voorzien. 
Wat toch wel opviel is dat de spoor 0, wat betreft het rollend materieel het moet hebben 
van LIMA en RIVAROSSI, aangevuld met wagens van kleine, betaalbare, fabrikanten.  Als 
men dan bedenkt dat LIMA EN RIVAROSSI bijna twintig jaar geleden gestopt zijn met 
hun productie en de jacht dat er op die producten bestaat, bij veilingen allerhande, dan is 
het duidelijk dat er een markt bestaat voor zulke producten.  Daarbij moeten we nog 
even vermelden dat we er zeker niet de enige Belgen waren.  Op het eerste zicht 
verwonderlijk, maar des te minder wanneer men vaststelt dat bij een verkoper uit Ranst 
dezelfde lokomotief 50% duurder is!  Als toetje kan men nog vermelden dat Engels 
materieel bijna 100% duurder is. 

De week nadien naar Dortmund.  Voor € 10 bekom je een ingangsticket, waarna je je als 
een ICE naar de hallen 6 en 8 begeeft.  Maar even nog een stop in hal 3 waar onder 
andere de live steam opgesteld stond.  In het midden een paar prachtige modellen in 
schaal 5” en 7 ¼”.  Een Big boy en een E91 zijn een prachtig staaltje modelbouw.  In de 
hal 8 vinden we traditiegetrouw de banen terug.  Je kan een onderscheid maken tussen 
banen waar het oog voor detail de bovenhand heeft: de zogenaamde diorama-banen, de 
banen waar doelloos wordt gereden, en de banen waar een exploitatie bestaat.  Deze 
laatste blonken door hun afwezigheid.  Banen waar doelloos gereden wordt waren wel 
aanwezig; de monumentale BLS-baan was het summum.  Monumentaal in omvang en 
sceneryopbouw, bestuurd door het vermaard Gähler en Ringmeister bloksysteem werd ze 
bereden door treinen die doelloos achter elkaar reden.  Geen enkele ingreep om een 
realistisch treinverkeer te bewerkstelligen.  Bij de positieve uitschieters kunnen we het 
LGB-baantje “La Trinité” vermelden.  Dit diorama baantje blonk uit door zijn eenvoud en 
realisme.  Het was het tegenovergestelde van wat men meestal in deze schaal ontmoet.  
Een Franse club stond er met een “paradestrecke” opgebouwd uit micromodules.  
Realistische treinen reden langs een rotswand.  Het minimaal aantal treinen kwam 
vreemd over, maar was realistisch.  Opgebouwd in een zeshoek vonden we een 
Amerikaanse bosbaan, die we ook al op Rail 2002 hadden gezien.  Nu ook weer 
adembenemend.  Je kon er spreekwoordelijk uren op staan kijken.  Een mooie Märklin-
baan (het kan) hebben we er ook gezien. 
Algemeen viel echter de afwezigheid van enthousiasme op bij de deelnemers aan deze 
tentoonstelling.  Op bepaalde ogenblikken had je het gevoel dat ze er echt tegen hun zin 
zaten. 

En dan naar Parijs.  Alhoewel Rene Ceulemans en ikzelf bij ons vorig bezoek in 1997 
plechtig beloofd hadden in de eerste twintig jaar niet meer terug te keren, hebben we 
ons toch laten verleiden om na zes jaar opnieuw naar de lichtstad te trekken.  
Eerlijkheidshalve moet ik er aan toevoegen dat een schaal 0-baan ons naar heeft 
getrokken.  De traditionele merkbanen van Märklin en Fleischmann trokken zoals steeds 
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veel volk, maar kwa modelbouw van weinig tel.  De schaal 0-baan bestond uit L met aan 
beide uiteinden een keerlus.  100 m rijlengte is zelfs in 0 impressionant, maar als men 
dan enkel twee treinen waarvan dan nog één met een dubieuze samenstelling, gewoon 
rond laat rijden, is de pret er wel zeer snel af.  We onthouden er wel hun systeem van 
afsluiten van tunnels. We hebben in ieder geval langer op de expo rondgelopen dan zes 
jaar geleden, maar € 11 is wel te duur voor wat er te zien was. 

Op Paasmaandag met familie naar Blankenberge.  Nadat we de vrouw op de juiste tram 
naar Bredene gezet hebben en de dochter, met lief, de richting van de duinen hebben 
gewezen, begeven we ons naar het Casino.  Samen met Jan Van Tassel, Rene Ceulemans 
en onze voorzitter bezoeken we de drie zalen waar de tentoonstelling plaatsvindt.  JVT en 
ikzelf waren vooral geïnteresseerd in de baan “Oberried” van MSKK, die in een vorig 
leven nog eigendom was van JVT.  Het landschap was gedeeltelijk onder handen 
genomen, maar de gehele besturing en het ingenieuze schaduwstation droegen nog de 
“De Pijl” stempel.  Een bewijs van degelijkheid.  Ook hier vonden we een paar knappe 
diorama-baantjes terug: een tramsmalspoorbaantje in HO, de modulebaan van “De 
dwarsliggers”, een LGB-baantje (opnieuw) en een BEMO-baan.  De Engelse banen waren 
minder.  Mogen we niet vergeten de traditionele deelnemers te vermelden.  Aan het 
einde van de rondgang zijn we nog even blijven “plakken” bij Modelspoor West 
Vlaanderen.  Op de vraag of er  spoor 0 materiaal te koop was buiten ETS, kregen we in 
eerste instantie het traditionele bericht dat er geen interesse voor is.  Van de omkeerde 
wereld gesproken.  Als er niets te kopen is, da kan men ook niet geïnteresseerd zijn.  Het 
is aan de winkelier/fabrikant om de “juiste” markt op te zoeken, een model met een 
juiste prijs/kwaliteit aan te bieden en het daarbij horend risico te nemen (dus het 
tegenovergestelde van de aankondiging bij OLAERTS).  Het heugelijke bericht was dan 
weer dat hij volgend jaar verdeler van 0-scale (naast JOCADIS) zou worden.  Een 
Belgische wagon wordt overwogen indien er minstens tien geïnteresseerden zijn.  Spijtig 
dat die geïnteresseerden die zich melden, niet de winst krijgen voor het nemen van het 
risico.  Of moeten we zoals 15 jaar geleden weer allen naar het buitenland trekken voor 
de aankoop van spoor 0-materieel ?  Rekeninghoudend met het bestaan van de 
eenheidsmunt, internet en de beperkte afstand is dit voor de Belgische liefhebber geen 
hinderpaal. Drie uur modelbouwplezier voor € 3 is een koopje. 

Al bij al een paar mooie modeltreinmomenten. 

Deze momenten steken sterk af tegen de verwezenlijkingen binnen onze eigen 
vereniging.  Als men daarbovenop nog een negatief sfeersausje giet, heb je een vrij 
explosief gerecht.  Indien we jaren geleden de stempel “elitair” kregen opgestempeld 
omwille van onze realisaties, dan mogen we vandaag gerust “lokaal amateuristisch” in 
ons vaandel dragen.  En dat laatste dan wel in negatieve zin.  
De staat van onze clubbaan blijft zorgwekkend. Bepaalde projecten worden in 
alle stilte opgestart en spijtig genoeg geven de uitvoerders er niet de nodige 
ruchtbaarheid aan waardoor de gerechtvaardigde waardering uitblijft. Andere 
projecten worden opgestart, maar wanneer worden ze afgewerkt. 

De schaal 0–baan vordert goed, maar is dan ook een privé - initiatief. 

De modulebaan vordert.  De gestarte werven naderen hun einde.  Het betekent nog niet 
dat het af is.  Diegene die zich daadwerkelijk inzetten en andere actievelingen zijn er 
over eens dat een “infini” en een verlichte fries noodzakelijk zijn.  Er moet worden 
opgemerkt dat al deze werkzaamheden al lang achter de rug hadden kunnen zijn, indien 
al diegene die zich geëngageerd hadden voor welbepaalde werkzaamheden hun belofte 
hadden gehouden. 

Voor de analoog Märklinisten die vooral uitblinken in het uitkramen van ellenlange 
stukken, niets ter zake doende oratieën en het neerpennen van hetzelfde gehalte, kan ik, 
in navolging van kommentaren tijdens de laatste expo, maar één raad geven: ga eens 
onbevooroordeeld naar een modeltreintentoonstelling kijken. 
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De digitaal-märklinisten kunnen we enkel feliciteren: ze richten zelf hun ruimte in 
(bepaalde analoog-puntkontaktliefhebbers zijn nu al jaloers) maar zijn ook de drijvende 
kracht achter het clubgedeelte. 

In se draait deze club op steeds minder club-minded modeltreinliefhebbers die een 
steeds groter aantal ballast liefhebbers moeten meenemen.  Op zich is dit geen erg, 
maar de vervuilende ballast begint wel een probleem te vormen.  Het opstellen van een 
PNG (Persona Non grata) zoals een 15 tal jaar geleden zou een oplossing kunnen zijn, 
maar is des extremer indien we weten dat men vrijwillig lid is van een vereniging die uw 
hobby als doelstelling heeft. 

Het gebrek aan actie, het continu critiseren van clubactiviteiten die niet tot zijn “beperkt” 
interessegebied behoren en het enkel geïnteresseerd zijn in zijn activiteit hebben ertoe 
geleid dat we, gezien de vastberadenheid waarmee het meegedeeld werd, minstens één 
drijvende kracht zullen minder tellen.  Het is een plagiaat van een beroemd 
misdaadroman, en indien het roman hetzelfde einde kent, catastrofaal zal zijn voor de 
club.  30 jaar MSCM DE PIJL zal dan niet meer moeten gevierd worden. 

Roland die het zegt en anderen die hetzelfde denken. 
 

Ons aanstormend talent in actie Als we maar kunnen afbreken ... 
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De “SAINT-BERNARD” EXPRESS 
 
 
door : Eric Borreij 
 
Onder het motto “ de boog moet 
niet altijd gespannen staan ” 
vertrokken we op 15 maart naar 
het land van de Sint 
Bernardshonden en de 
alpenhoorns, voor een weekje 
welverdiend ski-plezier. 
Een leuk chalet in La Fouly, 
gelegen in de vallei van de Ferret 
werd onze tijdelijke thuisbasis.  
 
Op verlof gaan zonder treintjes te 
zien is ook maar niks ... 
 
Tussen het bedwingen van de 
Mont Fort ( 3.300 m ) te Verbier 
en het trotseren van de 
hoogtezon op de skipistes van de 
Col du Grand-Saint-Bernard, waar 
je trouwens een prachtig zicht 
hebt op de achterliggende Aosta-
vallei, namen we even de tijd om 
de plaatselijke spoorbaantjes van 
naderbij te bekijken. 
We vonden er de “ SAINT-
BERNARD EXPRESS “ die met zijn 
rood-witte schildering zeker opvalt 
in het Zwitsers landschap. 
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G A Z E T  1 4 7   
Col du Grand-Saint-Bernard
Foto uit brochure : “les plus beaux trains des Alpes”
n wat geschiedenis ..... 
eerste dorpen die 

onden werden door de 
t-Bernard Express op 27 
ustus 1910 waren 
tigny en Orsières, gelegen 
de Vallée d’Entremont. 
bij kwam in 1953 een 
omende verbinding van 
brancher naar Le Châble, 
rekoord voor het gekende 
bier en voor de Barrage du 
voisin. 
neer we Martigny met de 

n verlaten, bewonderen we 
middeleeuwse toren La 

iaz en l’Amphithéâtre du 
er, waaraan we kunnen 
 dat Martigny een 
einse pleisterplaats was.  
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Wat later kronkelt de trein zich tussen de 
dennen, lorken en sparren om aan te komen 
in Sembrancher, het spoorwegknooppunt van 
de lijn. Hier splitst de trein in twee delen. Eén 
deel rijdt verder naar Le Châble, het andere 
naar Orsiéres, beide eindstations. Vanuit 
Orsiéres brengt een autobus je in 55 minuten 
tot aan l’hospice du Grand-Saint Bernard en 
de Italiaanse grens.  

 s 
Station van Orsière
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BARLIJST 
 

04/03/2003 Peter EMBRECHTS  05/09/2003 Jos MAES 
07/03/2003 Paul FOUBERT  09/09/2003 Jean MUYLKENS 
11/03/2003 Christophe FAROUK AZIZ  12/09/2003 Jan MERTENS 
14/03/2003 Roger GOOVAERTS  16/09/2003 Patrick MEUL 
18/03/2003 Jacques HENDRICKX  19/09/2003 Johan NEEFS 
21/03/2003 Ronald HERMANS  23/09/2003 Luc PEETERS 
25/03/2003 Luc HAESEVOETS  26/09/2003 Roland PATERNOSTER 
28/03/2003 Wim JANSSEN  30/09/2003 Johan THIERIE 
01/04/2003 François KNOPS  03/10/2003 Herman VALKENAERS 
04/04/2003 Jos MAES  07/10/2003 Hans VALKENAERS 
08/04/2003 Jean MUYLKENS  10/10/2003 Edmond VAN DEN HAUWE 
11/04/2003 Jan MERTENS  14/10/2003 Chris VAN DER AUWERA 
15/04/2003 Patrick MEUL  17/10/2003 Herman VAN ESBROECK 
18/04/2003 Johan NEEFS  21/10/2003 Marc VAN EYLEN 
22/04/2003 Luc PEETERS  24/10/2003 Eric VAN HEMELRIJCK 
25/04/2003 Roland PATERNOSTER  28/10/2003 Jef VAN HOOF 
29/04/2003 Johan THIERIE  31/10/2003 Richard VAN HOUTVEN 
02/05/2003 Herman VALKENAERS  04/11/2003 Mark VAN NIEUWENHOVE 
05/05/2003 Hans VALKENAERS  07/11/2003 Jan VAN TASSEL 
09/05/2003 Edmond VAN DEN HAUWE  11/11/2003 Luc VERBEEK 
12/05/2003 Chris VAN DER AUWERA  14/11/2003 Paul VERGUCHT 
16/05/2003 Herman VAN ESBROECK  18/11/2003 Gaston VERVLOESSEM 
19/05/2003 Marc VAN EYLEN  21/11/2003 Louis WILLEMS 
23/05/2003 Eric VAN HEMELRIJCK  25/11/2003 Pierre WOUTERS 
26/05/2003 Jef VAN HOOF  28/11/2003 Eric BORREIJ 
30/05/2003 Richard VAN HOUTVEN  02/12/2003 Rene CEULEMANS 
03/06/2003 Mark VAN NIEUWENHOVE  05/12/2003 Jan COECKELBERGH 
06/06/2003 Jan VAN TASSEL  09/12/2004 Marc COESENS 
10/06/2003 Luc VERBEEK  12/12/2004 Gilbert DE CONINCK 
13/06/2003 Paul VERGUCHT  16/12/2003 Julien DE MEYER 
17/06/2003 Gaston VERVLOESSEM  19/12/2003 Luc DE NEUTER 
20/06/2003 Louis WILLEMS  23/12/2003 Club gesloten 
24/06/2003 Pierre WOUTERS  26/12/2003 Peter EMBRECHTS 
27/06/2003 Eric BORREIJ  30/12/2003 Club gesloten 
01/07/2003 Rene CEULEMANS  02/01/2004 Paul FOUBERT 
04/07/2003 Jan COECKELBERGH  06/01/2004 Christophe FAROUK AZIZ 
08/07/2003 Marc COESENS  09/01/2004 Roger GOOVAERTS 
11/07/2003 Gilbert DE CONINCK  13/01/2004 Jacques HENDRICKX 
15/07/2003 Julien DE MEYER  16/01/2004 Ronald HERMANS 
18/07/2003 Luc DE NEUTER  20/01/2004 Luc HAESEVOETS 
22/07/2003 Club gesloten  23/01/2004 Wim JANSSEN 
25/07/2003 Club gesloten  27/01/2004 François KNOPS 
29/07/2003 Club gesloten  30/01/2004 Jos MAES 
01/08/2003 Club gesloten  03/02/2004 Jean MUYLKENS 
05/08/2003 Peter EMBRECHTS  06/02/2004 Jan MERTENS 
08/08/2003 Paul FOUBERT  10/02/2004 Patrick MEUL 
12/08/2003 Christophe FAROUK AZIZ  13/02/2004 Johan NEEFS 
15/08/2003 Roger GOOVAERTS  17/02/2004 Luc PEETERS 
19/08/2003 Jacques HENDRICKX  20/02/2004 Roland PATERNOSTER 
22/08/2003 Ronald HERMANS  24/02/2004 Johan THIERIE 
26/08/2003 Luc HAESEVOETS  27/02/2004 Herman VALKENAERS 
29/08/2003 Wim JANSSEN  02/03/2004 Hans VALKENAERS 
02/09/2003 François KNOPS  05/03/2004 Edmond VAN DEN HAUWE 
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LEZERSBRIEF 
 
 
Hallo Eric, 
 
In de brief naar aanleiding van de "digitalisering" van de Gazet wens ik toch op een 
bepaald punt in te spelen. In de tekst wordt er melding gemaakt dat sommige leden 
"bepaalde" artikels niet kunnen appreciëren. Dat dit onderandere over de door mij en Jos 
geschreven artikels gaat weet ik maar al te best. In het verleden werd er tussen pot en 
pint meermaals de commentaar gegeven dat wij enkel over Duitse spoorwegen of Märklin 
schreven en dat dit een aantal heren niet interesseerde. Nu komt dit weeral naar boven. 
Ik ben er rotsvast van overtuigd dat een deel van de mensen die zulke commentaar 
geven nog nooit een artikel hebben geschreven voor onze Gazet. Dat diegenen die nooit 
een artikel schrijven het lef hebben van commentaar te geven vindt ik ronduit brutaal en 
ongepast! 

Als medeuitgever zal je ook wel weten dat de artikels meestal van dezelfde mensen 
komen. Als er dan steeds weer commentaar komt van zulke zeurkousen mag het niet 
verwonderlijk zijn dat de interesse om in de Gazet te gaan schrijven wegebt. Als deze 
heren zo verder gaan moet er binnenkort geen Gazet meer uitgegeven worden bij gebrek 
aan geïnteresseerde of nog beter gemotiveerde schrijvende leden. 

Dat het moeilijk is om mensen in gang te zetten mag wel blijken door de jaarlijkse 
oproepen tot schrijven en de "enorme" respons hierop. 

We moeten geen woordkunstenaars zijn om een geslaagd artikel te kunnen neerpennen 
als dat misschien een drempel is die men niet durft te overschrijden. Als je maar stof 
hebt voor 1 pagina, laat het dan zeker niet. Elke pagina is er eentje meer. Er moeten 
toch genoeg onderwerpen zijn waarover er kan geschreven worden. 

Er is inderdaad meer dan de Duitse spoorwegen alleen! We zijn toch geen van allemaal 
ongeletterd dat we er niet kunnen in slagen om 1 klein artikeltje te schrijven. Je kan over 
de maatschappijen waar je in gespecialiseerd bent schrijven, over je lievelingsloc, over je 
modelbouwspecialiteit, over een project waarmee je bezig bent, over gelijk wat dat direct 
of indirect met de hobby te maken heeft. 

Er zijn zoveel zaken waarover geschreven kan worden en waaruit de overige leden info of 
zelfs ervaring kunnen putten! Een Gazet zou niet door enkele leden gemaakt moeten 
worden, maar een beetje input van alle leden kan maken dat de Gazet een medium kan 
worden dat alle interessegebieden van de clubleden aanspreekt. Dat komt dan alle 
clubleden ten goede en dan is er geen commentaar meer nodig. 

Ronald Hermans 
 

Het is inderdaad een gekend fenomeen dat artikels ons maar zeer moeizaam bereiken. 
Wij begrijpen zeker, dat niet iedereen een woordenkunstenaar is maar zijn tevens van 
mening dat mits wat ondersteuning, iedereen, die iets zinnigs te vertellen heeft en 
waarmee we een breder publiek bereiken, een bijdrage kan leveren tot de Gazet. 
Tevens zal er in de toekomst verder toegekeken worden op de kwaliteit van de artikels. 
Wat zeker niet meer zal getolereerd worden zijn de minachtende uitlatingen aan het 
adres van leden met een andere trein-interesse. Dit slaat niet alleen op de Gazet maar 
tevens op onze wekelijkse clubontmoetingen. 

De Redactie 
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