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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 :     René CEULEMANS 
 
Ondervoorzitter :    Jan VAN TASSEL 
 
Secretaris :     Roland PATERNOSTER 
 
Penningmeester :    Roland PATERNOSTER 
 
Clubbaanmanager :   Chris VAN DER AUWERA 
 
Modulebaanmanager: :   Jan VAN TASSEL 
 
Barverantwoordelijke :   Louis WILLEMS 
 
Materiaalmeester :    Jan COECKELBERGH 
 
Uitgever GAZET :    Rene CEULEMANS 
 
 
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 :     René Ceulemans 
      Oude Brusselsestraat 48/302 
      2800 Mechelen 
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REDACTIONELE PRAAT 
 
 
Volgende GAZET verschijnt op : 19 maart 2004 / Deadline kopie op: 12 maart. 
Artikels zijn steeds welkom bij René Ceulemans, gazet@de-pijl.info 
 
Foto boven: Tijdens het stoomfestival in Mariembourg in september dit jaar stond een 
ex type 50, zadeltanklocomotief te pronken op een zijspoor in Treignes. Na de eerste  
wereldoorlog nam de NMBS 30 exemplaren van deze loc over van ROD. Hiervan werden 
25 stuks doorverkocht aan de industrie. Bovenstaande loc werd ingezet in de voormalige 
steenkoolfabrieken van Monceau Fontaine. De loc heeft daar enkele wijzigingen onder-
gaan. 
 
De gepubliceerde artikels verschijnen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteur en 
geven niet noodzakelijk het standpunt van het bestuur of van een individueel lid weer.  
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HET WOORD VAN DE VOORZITTER 
 
 
 

Beste clubleden, dank U. 
 
Dit aan allen die geholpen hebben om de expo te doen slagen.  Wij hebben weer een 
gelukkige penningmeester.  Er zijn 780 betalende bezoekers geweest plus nog de 
kinderen en de vrijkaarten die naar schatting het aantal bezoekers op bijna 1000 zal 
brengen. Het is nooit echt druk geweest maar vrijdag was buiten alle verwachtingen  
zeer goed. Onze secretaris heeft toen een zeer bijzondere uitspraak gedaan. Van de 
bezoekers heb ik goede reacties ontvangen. Het geheel gaf een goede indruk en er 
was veel te zien voor hun € 4. De zolder was goed gevuld en de variatie was groot. 
Mij is het op gevallen dat alle banen de hele dag bemand waren en dat niemand is 
komen klagen dat hij niet de tijd heeft gekregen om te gaan eten. Alles was mooi op 
tijd gereed vóór de deuren open gingen, en dat is ook een primeur. Natuurlijk zijn er 
enkele opmerkingen, zo was de schaal 1 baan maar net klaar al hadden we er al een 
gans jaar over gepraat. Het late akkoord om een rommelmarkt te kunnen houden, 
wat voor gevolg had dat er de laatste dag nog materiaal moest binnen komen. Het 
spijtige punt van de expo was het plotse vertrek van Jan Van Tassel. Dit voorval spijt 
ons zeer en we hopen dat het tijdelijk is zodat we hem terug in de club mogen ver-
welkomen. 

Nu de expo voorbij is rest ons nog juist de X-mass party en dan is het jaar uit. Dit 
jaareinde betekent ook het einde van de feitelijke vereniging. De “MSMC De Pijl 
VZW” bestaat reeds een paar maand. Uw lidkaart voor 2005 zal er een zijn van de 
VZW. Iedereen wordt genoteerd als gewoon lid en zal dan op simpele vraag aan het 
bestuur, kunnen overgaan als werkend lid.   

We zijn er nu eindelijk over eens geraakt. In 2005 zal er een clubuitstap doorgaan op 
zaterdag 23 april. De laatste drie geplande reisjes zijn om uiteenlopende reden in het 
water gevallen. Het niet uitgegeven geld hebben we nu samen gelegd en zo kunnen 
wij U een daguitstap aanbieden naar Groot-Brittannië. We gaan naar Tenderden 
waar de Kent and East Essex Railway ons naar Odihan gaat brengen en daar worden 
we terug opgepikt om naar Romny te gaan en daar een ritje met de modelstoomtrein 
te maken. We reizen met de bus en gaan door de tunnel. Dit om er voor te zorgen 
dat onze secretaris niet meer zeeziek wordt voor hij in Engeland aankomt. Er zit wel 
één addertje onder het gras, gezien de hoge prijs van de bus is het noodzakelijk er 
zeker van te zijn dat alle plaatsen worden ingenomen. Onze secretaris gaat een lijst 
uit hangen waarop je kan inschrijven. Er zijn 50 plaatsen en vanaf een bepaalde dag 
worden de resterende plaatsen opengesteld voor leden van de MOBOV. Zij zijn in het 
verleden ook al met ons mee op uitstap geweest. Laat U niet vangen en schrijf tijdig 
in.  

Mij rest nog er voor te zorgen dat er een dagelijks bestuur gevormd wordt om de 
club in de toekomst te besturen waardoor iedereen rechtstreeksere betrokken zal 
zijn met het reilen en zeilen van de club.  

Aan diegenen die niet meer in de club geraken dit jaar wens ik al vast een zalige 
Kerst en een prettig eindejaar. Dat de toekomst ons een goede gezondheid mag 
brengen en dat we veer gezellige treinuren mogen beleven. 
 
Uw voorzitter, 

René 
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DE BOOMSTAMMEKES LEVERANCIER 
 

Luc Peeters 
 

 
Tijdens de Modelspoor Expo in de Nekkerhal van oktober laatstleden werd ik aangespro-
ken door een mededeelnemer die zich meende te herinneren dat hij tijdens de vorige 
opendeur van De Pijl met iemand gesproken had over die boomstammetjes die in 
Vielsalm en op de wagons lagen en of ik misschien wist of dat die persoon misschien bij 
de groep was die in de Nekkerhal stond….. Natuurlijk wist ik dat, den deze dus…. Weder-
om kwam de vraag: ken je de naam niet van die plant?  Enfin, ik heb toen aan die man 
beloofd om eens in mijn boekenkast wat na te vlooien en deze moeite werd met succes 
beloond. Ik heb namelijk een plant gevonden die aan de omschrijving voldoet en die dus 
waarschijnlijk de leverancier is van de boomstammetjes die op de modulebaan en onder-
tussen ook andere banen, binnen en buiten De Pijl, terug te vinden zijn. Bron is de ‘De l-
tas grote Tuin encyclopedie’ van de Zuid-Nederlandse Uitgeverij Aartselaar en de Centra-
le Uitgeverij Harderwijk. 
 

 

 

 
De plant die wij hebben aangetroffen behoort tot de familie van de Helianthus (of de 
zonnebloem) - Familie Compositae.  Wat uitleg over deze familie in het algemeen. 
De zonnebloemen vormen, wat het aantal betreft, een vrij klein geslacht met ongeveer 
55 soorten. Het grootste deel is overblijvend. Ze zijn inheems en afkomstig van Noord 
Amerika, op één enkele uitzondering na die uit Midden Amerika stamt. Dit houdt in dat 
de planten volkomen winterhard zijn en zich in ons koude en natte klimaat uitstekend 
kunnen handhaven. 
Het hart van de zonnebloemen is donker gekleurd, waardoor een sprekende bloem ver-
kregen wordt. De kleur van dat hart varieert van bruin via paarsbruin tot bijna zwart. In 
dit verband is het wel interessant om zo’n bloemhart eens goed te bekijken. Dan zal het 
ons opvallen dat de bloem in feite bestaat uit duizenden bloempjes die te samen de zon-
nebloem vormen. De bloemblaadjes, lintbloesem genaamd in vaktermen, zijn opvallende, 
asymmetrisch gevormde, steriele bloempjes. Deze lintbloem kan geen zaad vormen, hij 
is onvruchtbaar en doet dienst als insectenlokker. Het hart bestaat uit duizenden buis-
bloempjes. Deze kunnen wel zaad vormen. Ze hebben ieder voor zich meeldraden en een 
stamper en zijn dus vruchtbaar. Elk buisbloempje vormt na bevruchting door een insect 
één zaad (één zonnepit bij de grote Zonnebloem). Vandaar ook de familienaam: Compo-
sitae hetgeen samengesteld bloemigen betekent. Een zonnige plaats en een goed doorla-
tende vruchtbare grond zijn voorwaarden voor een goede bloei. 
De bloem die wij gebruiken van deze familie om onze boomstammetjes te leveren is de 
Helianthus Decapetalus Capenoch Star.  De kenmerken zijn: Overblijvend (overwin-
teren) tot 1,5 meter hoog. Ruwe stengels en bladeren en bloeiend met gele bloemen van 
augustus tot oktober. Rijk bloeiend. 
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Wijzelf laten de bloemen en stengels gewoon verwelken en drogen op de plant. Vanaf 
eind oktober of november wordt de stengel geknipt. De regel is gewoon: kijk naar de 
stengels en als ze er mooi houterig zijn kan je ze knippen met een snoeischaar. De takjes 
zijn 5 tot 8 mm dik en zijn tamelijk licht en stevig. Er rest je dan nog enkel ze op de ge-
wenste lengte te knippen. Dit is alles wat nodig is om er realistische gekapte model bo-
men van de maken. 
 
 
 
 
 
 

NIEUW OP WWW.DE-PIJL.BE 
 
 
 
Misschien heb je het niet gemerkt, maar onze website heeft sinds september enkele op-
vallende aanpassingen ondergaan.  
De aanpassing heeft vooral betrekking op het meer toegankelijk maken van de site voor 
al diegenen die nog met een lage-resolutiescherm werken. Concreet betekent dit dat je 
nu de website probleemloos kunt bezoeken wanneer je met een PC werkt met een reso-
lutie 600 X 800 pixels.  Hiermee beantwoordt onze site tegelijk aan een aantal toekom-
stige standaarden voor het digitale TV-tijdperk. Trouwens dit is reeds realiteit. Sommige 
bezoekers bekijken onze site nu reeds via een TV-scherm die via aan een Belgacommo-
dem aangesloten is op het internet. 
Dat onze website niet alleen door onze leden wordt bekeken, kunnen we afleiden uit de 
bezoekersaantallen. Sinds de zomer van dit jaar gaat dit steeds in stijgende lijn. Het 
grootst aantal bezoekers kenden we op 11 november met 84 geïnteresseerden op één 
dag. Toevallig of niet is dit ook de eerste dag van onze expo 2004. Dit record werd bijna 
verpulverd op 29 november met 83 bezoekers, de dag nadat op onze website nieuwe 
foto’s werden geplaatst van onze expo. 
Volgende gazet geven we een statistisch overzicht van het voorbije jaar. 
 



G A Z E T  1 5 6  http://www.de-pijl.be  7 

 

OP VERKENNING DOOR BELGENLAND 
 

Gaston en Peter

 

Deel 4: Athus Meuse  

De vierde uitstap van dit jaar was deze keer een korte uitstap naar de Athus Meuse lijn. 
Mijn medegezel of was het omgekeerd was deze keer niet Tim, maar Gaston. Reeds 
maanden geleden hadden we afgesproken deze lijn nog eens te bezoeken, maar zoals dit 
zo vaak gaat werd de afspraak steeds uitgesteld. Tot de laatste zonnestralen begin okt o-
ber ons kon overtuigen de uitstap te wagen. Voor Gaston en mezelf was het jaren gele-
den (van in de tijd dat er nog geen bovenleiding bestond) dat we deze lijn in het zuiden 
bezochten. 

 

 

è 

 

 

De eerste halte werd Bertrix. Al snel werd duidelijk dat het nooit zal zijn zoals het ooit is 
geweest, en het ook nooit meer zal worden. Vooruitgang noemen we dit. De lijn wordt 
bijna uitsluitend bereden door de nieuwe locomotieven van de reeks 13 en motorwagens 
reeks 41.  Maar het stationnetje van Bertrix ligt er gelukkig nog altijd vredig bij. 

 

 

ç 

 

 
Na aan vluchtig bezoek aan het station moest Gaston nog eens een blik werpen op het 
vroeger depot van Bertrix. Dit depot waar ooit de AFB-locs heer en meester waren naast 
de motorwagens reeksen 43 tot 45, lag er verlaten en troosteloos bij. Gaston werd er 
weemoedig van. De sluiting moest zo snel gaan dat zelf een achtergebleven motorwagen 
en bijwagen niet eens konden verplaatst worden. Zij zullen eeuwig roesten en net als het 
gebouw verder in handen vallen van vandalen en vuurstokers. 
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è 

 

 
Tussen Bertrix en Orgeo zochten we een rustig zonnig plaatsje op naast de spoorlijn. 
Blijkbaar waren ook de machinisten aan het genieten van de laatste zon, want veel meer 
dan een voorbijrijdende motorwagen tussen Virton en Bertrix en een cargotrein viel er 
niet te bespeuren.  
 

 

ç 

 

 
Bleef er niets anders over dan verder naar het zuiden te trekken. In Florenville hielden 
we een korte pitstop. Net op tijd om een motorwagen reeks 41 een tussenhalte te zien 
maken.  Hetzelfde scenario speelde zich af in Virton. Daar konden  we gelukkig nog de 
voorbijrijdende ertstrien naar Creutzwald in Frankrijk meepikken 
 
 
 
 

LIDGELD 2005 
 

 

Zoals de voorzitter in de inleiding reeds heeft toegelicht is het weer tijd om de jaarlijkse 
lidgelden te innen. Net als vorig jaar bedraagt het lidgeld € 50,00, te betalen op één van 
de volgende clubavonden in de loop van de volgende weken aan de secretaris. Voor alle 
zekerheid kom je best op een vrijdag.  

Voor jongeren beneden de 18 jaar is het lidmaatschap nog steeds gratis wanneer één 
van de verantwoordelijke ouders reeds een lidkaart heeft. 
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VOOR U GELEZEN 
 
 
Op onze website van De Pijl, verschijnt geregeld actuele informatie over het spoorweg-
gebeuren in België. Zowel het grootbedrijf als het modelbouwgedeelte komen hierbij aan 
bod. Niet iedereen heeft de gelegenheid deze nieuwsberichten te lezen. Voor hen bieden 
we hier een kort overzicht van de belangrijkste nieuwsfeiten van de voorbije periode. Kijk 
ook geregeld eens op http://www.de-pijl.info/nieuws.htm 
 
 
N i e u w s  o v e r  M o d e l b o u w  
 
Piko 
Niet veel nieuws bij Piko. Van Piko ligt deze dagen een nieuwe versie van de platte wa-
gon Tijdperk III in het schap voor 25,95 Euro op liefhebbers te wachten. Voorlopig heb-
ben we deze wagen enkel bij Jocadis als nieuwigheid gezien. Piko komt eveneens met 
een goedkope startset met infrarood digitale besturing, inclusief twee locs 
  
Fleischmann  
De aangekondigde Fals wagens in HO in groene schildering zijn in een beperkte oplage-
gemaakt. Voor schaal N liefhebbers zijn er in één set één grijze containerwagen van de 
NS met een Maersk container, en een B-Cargo groene containerwagen van de NMBS met 
een ECS container beschikbaar. 
  
Märklin - Trix 
Veel nieuws van Märklin. De nieuwe reeks 59 is uit. Voorlopig enkel in wisselstroomuit-
voering maar rond deze tijd (15 december) ook in gelijkstoom. Daarnaast vind je de spe-
ciale serie reeks 23 in blauwe uitvoering, die enkel bij Van Biervliet en Olaerts te beko-
men is. Tevens kun je overal het nieuwe M2 stuurstandrijtuig aanschaffen naast een  
containerwagen type Sdgkms. Exclusief bij Olaerts vind je dan weer de Belgische stoom-
loc type 26.033 in een gelimiteerde en genummerde oplage van 450 stuks.  
  
Rocky Rail  
Tegen deze tijd (15 december) zou op initiatief van Rocky rail de Class 66 in DLC uitvoe-
ring verkrijgbaar moeten zijn. Afhankelijk van hoeveel je betaalt kan je een model met of 
zonder locsound krijgen. De prijs varieert van € 168 tot € 280. Voor de reeks 51 is het 
wachten tot okt ober 2005. De reeks 41 staat nog steeds aangekondigd voor 2005, maar 
of deze motorwagen er zal komen is helemaal niet zeker. 
  
LSModels 
Alhoewel aangekondigd tegen december zal het model van de reeks 13 pas in februari 
beschikbaar zijn. Op de website van LSModels kun je een eerste prototype zien van het 
bar-dancing rijtuig SR-2. Ook het USI-rijtuig in schaal N ligt in de winkel. Let wel op. Het 
N-rijtuig wordt slechts in een zeer beperkte oplage gemaakt. Verder wordt binnenkort 
een goedkope serie van de I4 en I11 rijtuigen worden aangeboden voor € 29,95. 
 
PB Messing Modelbouw  
Ben je op zoek naar een watertoren naar Belgisch voorbeeld en heb je geen zin om er 
zelf ééntje vanaf nul te bouwen, dan kan je bij PB messing Modelbouw terecht. De bo-
venbouw is in messing. De onderbouw is gegoten in één stuk in kunsthars. Nog nieuw bij 
PBMM is een handlorry in schaal nul van Precision Scale, een messing brug van de Ame-
rikaanse firma JPStructures, waarvoor PBM invoerder is, en een Printplaatje voor con-
stante verlichting voor mini draadlampjes met lage spanning 
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Roco  
Roco zou de reeks 20 opnieuw in productie nemen. Deze keer is gekozen voor de gele in 
plaats van de blauwe schildering. Van de goedkope reeks 59 zou een tweede productie 
volgen, met name de 5939 en 5903. Dit maal in gele uitvoering met groene strepen. Van 
de Roco reeks 59 wordt ook een fictieve Duitse versie van de "Track Building Company 
Schwarz Bau" aangeboden. Tot slot is de volgende versie van de reeks 52 zonder geluid 
en een versie van de reeks 53 verkrijgbaar. En het kan niet op. Het gerucht doet de ron-
de dat Roco volgend jaar met een versie met zwevende cabine zou komen. 
 
Kam 
Bij Kam, het mini bedrijfje van Ann en Michaël van het veilinghuis Vercauteren, hebben 
een zoveelste Belgische goederenwagen in eigen beheer uitgebracht. Het nieuwe wagen-
tje is een kopie van een oud kalkwagentje periode III met klapdeksels zoals je dit in het 
aanbod van Fleischmann kunt terugvinden. Kostprijs 44,50€. 
 
Os.Kar  
De reeds eerder aangekondigde platte wagentjes op draaistellen type Remms zouden nu 
toch beschikbaar zijn. Tegelijk wordt opnieuw een versie van de een containerwagen ty-
pe Sgmmns van de NMBS in bruine livrei geleverd. Verder nog een platte wagen op 
draaistellen met opklapbare kopstukken type Slmmps voor het vervoer van tanks, 
vrachtwagens en machines. In januari komt er nog een platte wagen type Smnns even-
eens op draaistellen voor het vervoer van blokken staal en in februari een Shimms met 
zeil en B-Cargo Embleem. Alles in een beperkte oplage. Of wat dacht je. 
 
Jocadis  
Jocadis kondigt naast de GCI rijtuigen ook een nieuwe productie van de standaardtram 
(boerentram) aan. Deze tram zal in tegenstelling met vroeger in kunststof worden uitge-
voerd. Verschillende versies zullen verkrijgbaar zijn. Eveneens bij Jocadis zijn hectome-
terpalen te koop.  
 
Modelspoormagazine gaat maandelijks 
Vanaf januari 2005 zal Modelspoor Magazine maandelijks verschijnen. Het huidige no-
vember-december nummer is daarmee het laatste tweemaandelijks nummer. De prijs 
per nummer blijft hetzelfde (het aantal pagina's per nummer ook overigens!), maar de 
prijs van een jaarabonnement stijgt uiteraard omdat er nu 11 in plaats van 6 nummers 
per jaar zullen uitkomen.  
 
Smalspoor in schaal Z 
De mogelijkheden voor Z-spoorders zijn nog niet uitgeput. In Utrecht zou tijdens Euro-
spoor een smalspoor op schaal 1:220 gepresenteerd zijn. Dat wordt dus na klein, kle iner 
kleinst nu allerkleinst, want de spoorbreedte van smalspoor in Z is slechts 4,5 mm.  
 
 
 
N i e u w s  u i t  h e t  g r o o t b e d r i j f  
 
 
7,4 op 10 voor NMBS 
De tevredenheidsmeting van oktober leverde de NMBS 7,4 op 10 op. "Vergeleken met 
oktober 2003 is er een verbetering op alle vlakken", zegt de NMBS in een mediabericht. 
Maar veel forenzen zetten vraagtekens bij deze peiling. "Wij pendelen al talloze ja ren 
met de trein maar nog nooit is naar onze mening gevraagd."  
 
Sporen binnenkort 3,3 % duurder 
De NMBS heeft een bittere pil moeten slikken. Minister Johan Vande Lanotte (SP.A) heeft 
namelijk definitief beslist dat de spoorwegen volgend jaar hun kaartjes niet meer dan 3,3 
procent duurder zullen mogen maken.  
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Geen passagiers op late goederentrein Brussel-Oostende 
De goederentrein die elke nacht om 00.51 uur vertrekt vanuit Brussel-Zuid richting Oost-
ende zal ook in de toekomst geen passagiers vervoeren. Op de trein zitten alleen enkele 
NMBS-personeelsleden. Volgens de NMBS is de kostprijs te hoog om een begeleider in te 
zetten.  
 
BN rekent op bestelling voor Gewestelijk Expres Net 
BN-Bombardier rekent op een bestelling van het Gewestelijk Expres Net voor rijtuigen in 
Brussel en een vervolgbestelling van treinstellen voor de Franse regionale markt. Zo kan 
de toekomst van het bedrijf verzekerd worden. De levering van treinstellen aan Groot-
Brittannië verloopt volgens schema. Ook de afwerking van de 558 koprijtuigen die BN 
bouwt voor de Franse regionale markt, loopt goed. Ze zijn ook blij met de extra bestel-
ling van 70 dubbeldeksrijtuigen en 32 koprijtuigen. Om te overleven rekent men op een 
vervolgbestelling voor de Franse spoorwegen, en op een bestelling voor het Gewestelijk 
Expres Net voor Brussel.  
 
Nieuwe dienstregeling NMBS 
Vanaf 12 december is de jaarlijkse aanpassing aan de dienstregeling van het binnenlands 
treinverkeer doorgevoerd. Het aantal wijzigingen is beperkt  
 
Daling agressie en diefstallen  
Het aantal diefstallen en gevallen van agressie op en rond de Belgische treinen en me-
tro's gaat in dalende lijn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Spoorwegpolitie. De spoor-
wegagenten worden ook geconfronteerd met een aantal andere fenomenen. Zoals dieven 
die aan de haal gaan met kleine stukjes koperdraad afkomstig van de NMBS-signalisatie. 
Zowel wat illegalen, diefstallen, agressie als drugsfeiten betreft, is er een licht tot matig 
dalende lijn. 
 
Machinist voor één dag wordt werkelijkheid 
Vanaf mei 2005 zullen geïnteresseerden bij het Stoomcentrum Maldegem machinist voor 
één dag kunnen zijn. De machinisten voor één dag kunnen voor 125 Euro meehelpen bij 
de voorbereidingen om de stoomlocomotief aan de praat te krijgen. Daarna mogen ze 
onder deskundige begeleiding van een echte machinist ook zelf een ritje maken met de 
trein.   
 
Hoe ver geraakt u met de trein voor 19 euro   
Zonder kortingen of speciale voorwaarden geraak je met 19 Euro al een heel eind. We 
geven een overzicht. Brittannië: 45 km (London - Luton). Italië: 1.088 km (Turijn - Sira-
cusa). Nederland: 135 km(Roosendaal - Amsterdam). Frankrijk: 657,6 km (Parijs - Mar-
seille). China: 1.371 km (Peking - Suzhou), België: 312 km (Oostende -Aarlen). De 
NMBS hanteert deze maximumprijs van 16,3 Euro vanaf een afstand van 150 km.  
 
Trein spoort 150 jaar naar Turnhout 
Het is in 2005 precies 150 jaar geleden dat de eerste trein in Turnhout arriveerde. Dat 
was toentertijd nog op de verbinding Kontich-Turnhout. Een gezelschap uit Lier wil dat in 
april 2005 gepast vieren met een rit met een historische stoomtrein. Daar hoort ook een 
tentoonstelling bij. Op initiatief van de heemkring van Lier verschijnt er in april volgend 
jaar een boek over 150 jaar spoorwegen in de Kempen. Mede-initiatiefnemer van dit 
boek is ons ex-lid Hugo De Bot uit Kessel. Het boek telt 160 pagina's en bevat 300 illu-
straties. De prijs bedraagt 30 euro. Info : 03/410.02.34. 
 
Goed en slecht nieuws HSL-Zuid 
Of de HSL-shuttleverbinding tussen Breda en Brussel er komt is niet zeker. Eerder wilde 
België al afzien van een snelle treinverbinding over de hogesnelheidslijn, omdat de shutt-
le niet winstgevend zou zijn. Ook zou de verbinding voor te veel vertraging zorgen. Vol-
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gens de concessie zullen straks (minimaal) 16 treinen per dag per richting gaan rijden. 
Concreet betekent dit elk uur een trein per richting. 
Helaas is er slecht nieuws van de bouwers van de hogesnelheidslijn. Een van de pijlers 
van de nieuwe spoorbrug voor de HSL over het Hollandsch Diep blijkt te zijn verzakt.  
 
Depot Gouvy gesloten 
Op www.railpassie.org lezen we dat de stelplaats in Gouvy gesloten wordt. Vanaf 10 de-
cember zullen de sporen gedemonteerd worden (inclusief diegene die toegang verschaf-
fen tot de stelplaats). Tengevolge van deze aanpassingen zal, vanaf de indiensttreding 
van de nieuwe uurregelingen op 12 december, geen enkele goederentrein nog een 
dienststop houden te Gouvy maar verder rijden naar Luxemburg. Enkel de goederentrein 
die het nodig hebben om hun tractievorm aan te passen (slechts 2 treinen) zullen nog 
stoppen te Gouvy.  
 
Verbinding luchthaven - Mechelen  
De NMBS bevestigt dat de plannen voor de aanleg van het Gewestelijk Expresnet voor de 
hogesnelheidstreinen tussen Mechelen en Brussel volgens planning voltooid worden. Het 
gaat over de verbinding van de luchthaven met Schaarbeek-vorming en Mechelen. Via 
een ondergrondse spoorvertakking onder het op- en afrittencomplex van Machelen wordt 
er verbinding gemaakt met een dubbelsporige lijn in de middenberm van de E19. Voor 
Mechelen betekent de komst van de TGV de aanleg van een bypass op de terreinen van 
de Centrale Werkplaats. De NMBS wil strikt de vooropgestelde timing behouden. Mome n-
teel loopt de stedenbouwkundige aanvraag tot midden 2005. Begin 2006 wilt men star-
ten met de werken en in 2010 moet alles afgerond zijn.  
 
Eurostar viert tiende verjaardag! 
Eurostar, de hogesnelheidstrein die Frankrijk en België verbindt met het Verenigd Ko-
ninkrijk, ging van start op 14 november 1994. Oorspronkelijk waren er twee heen-en-
terugverbindingen per dag van Brussel naar Londen en twee van Parijs naar Londen. 
Vandaag rijden er dagelijks tot 16 treinen heen en terug tussen Parijs en Londen en ne-
gen tussen Brussel en Londen. De rittijd tussen Brussel en Londen bedraagt momenteel 
2u20 Tijdens het eerste semester van 2004 reden 89 % van de tre inen op tijd. In 2007, 
wanneer het tweede deel van de Britse hogesnelheidslijn af zal zijn, zal de rit nog 1u53 
duren.  
 
Spoorboog Leuven  
Begin november gaat de bouw van de spoorboog Leuven van start. Een 1720 meter lang 
spoor zal het mogelijk maken om eind 2006 rechtstreeks vanuit de regio Hasselt – Aar-
schot naar Brussel te sporen zonder overstap in Leuven. Dit levert de treinreizigers uit 
deze regio een tijdwijst van minstens 15 minuten op. De boog vergt de bouw van een 
520 meter lang viaduct over de Kolonel Bégaultlaan, de Leuvense Vaart, de Aarschotse 
Steenweg, de Dijle, de spoorverbinding Leuven-Mechelen, de Vunt en toegangswegen 
naar het waterzuiveringsstation Aquafin en de ECO werf.  
 
Loc op hol in Italië  
In Zuid-Italië heeft een locomotief zonder bestuurder honderd kilometer afgelegd zonder 
enig ongeval te veroorzaken. Het zou hier kunnen gaan om een ex Belgische diesel met 
7505. Tijdens deze joyride wees de snelheidsmeter verschillende keren 70 kilometer per 
uur aan. De trein kon pas tot stilstand worden gebracht op een helling. Technici slaagden 
erin de "spooklocomotief" naar een doodlopend spoor te leiden en door een stootblok tot 
stilstand te brengen. Volgens het Italiaanse persbureau Ansa deed het incident zich voor 
op een spoorlijn tussen Potenza en Salerno bij Napels. 
De bestuurder was onwel geworden en uit de locomotief gevallen, zo luidden de eerste 
berichten. Er waren geen wagons aan de locomotief bevestigd. Blijkbaar was de dode-
man afgezonderd en stond de loc nog in tractie. 
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Satellieten besturen Belgische treinen 
Weldra kunnen treinen op een veilige manier via satellieten bestuurd worden. Er zullen 
nog wel machinisten nodig zijn, maar ze zullen worden geholpen door computers die ge-
gevens gebruiken van het EGNOS-satellietnavigatiesysteem van ESA. EGNOS maakt ge-
bruik van grondstations en geostationaire satellieten om de nauwkeurigheid van de Ame-
rikaanse GPS-navigatiesatellieten te verbeteren. Er zijn nu proeven aan de gang op het 
Belgisch spoorwegnet van de NMBS. Die gebeuren door bouwer Alstom in samenwerking 
met ESA en de Europese Commissie. De afgelopen weken zijn er op lijnen rond Brussel 
satellietgestuurde treinen ingezet. Het systeem garandeert dat de sporen over een be-
paalde afstand vrij zijn, het houdt de maximale snelheden in de gaten en berekent hoe 
hard er geremd moet worden bij aankomst in een station. Centrale computers kunnen 
het volledige verkeer op spoorlijnen in de gaten houden.  EGNOS is de wegbereider voor 
Galileo, de Europese tegenhanger van het Amerikaanse GPS die in 2008 operationeel 
moet zijn.  
 
 
Liefkenshoekspoortunnel blijft prioriteit 
Een Liefkenshoekspoortunnel onder de Schelde in Kallo blijft een topprioriteit voor de 
NMBS in de komende 8 jaar. Er zou hiervoor een samenwerking komen met de privé-
sector. Dat heeft de minister van Vervoer gezegd in het kader van de begrotingsbespre-
kingen.  
 
 
Kongolese spoorwegen rekenen op wagens NMBS 
De Kongolese nationale spoorwegmaatschappij SNCC hoopt van haar Belgische tegen-
hanger, de NMBS, een aanzienlijk aantal goederenwagons en passagiersrijtuigen te kun-
nen krijgen. De NMBS zou de vraag onderzoeken.. De wagons zouden alleszins moeten 
worden aangepast, omdat de spoorbreedtes verschillend zijn. Alles bij elkaar heeft de 
SNCC alleszins meer dan 4.000 extra goederenwagons en 250 tot 300 passagiersrijtuigen 
nodig.  
 
 
NMBS ziet geen heil in fuiftunnel 
De plannen van Mechelaar André Selleslach om de voetgangerstunnel in de stationsbuurt 
tot een polyvalente (fuif)zaal om te vormen, moeten op geen algemene zegen rekenen. 
Nadat een cafébaas eerder al zijn ongenoegen over de plannen heeft laten blijken, stei-
gert nu ook de NMBS. De NMBS wil de stad ertoe overhalen om samen een bewaakte 
fietsenstalling in de tunnel te realiseren.  
 
 
Post, NMBS en Belgacom samen in dorpswinkel ? 
De Waalse minister van Plattelandsbeleid Benoît Lutgen wil in kleine dorpen in zijn ge-
west winkels installeren die een waaier van openbare diensten aanbieden. Op één adres 
zouden postzegels, trein- en bustickets en telefoondiensten zoals die van Belgacom ver-
krijgbaar moeten zijn. Heeft Steve een nieuwe stunt gemist?   
 
 
NMBS investeert 552 miljoen euro in ECTS 
Om ongelukken zoals in Pécrot te voorkomen investeert in het Europees beveiligingssys-
teem ECTS. ECTS brengt een trein automatisch tot stilstand wanneer die een rood sein 
negeert. De invoering ervan was oorspronkelijk voorzien voor 2015. Normaal kan het 
systeem in 2011 operationeel zijn. De werkzaamheden zijn in uitvoering en gebeuren in 
twee fases. Op dit moment wordt het net uitgerust met gsmr, een speciale gsm-
standaard waarbij de 'r' staat voor 'rail'. Die investering bedraagt 146 miljoen euro en is 
rond tegen 2007. Daarna worden de infrastructuur en de treinen voor ECTS klaar ge-
maakt. Dit betekent nog eens een bijkomende investering van 406 miljoen euro 
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De Pijl in de Nekkerhal (expo MSM) 
 
 
Op 9 en 10 oktober heeft MSCM De Pijl haar modulebaan voor het eerst in haar huidige 
afgewerkte vorm aan het grote publiek gepresenteerd. Een fotoreportage vind je hieron-
der 
 

Bovenaanzicht van onze modulebaan in de Nekke r-
hal. 

 

 
Even controleren of onze voorzitter het allemaal wel 
snapt lijkt Kurt te zeggen. 

 

En René? Alles onder controle?  

 

 
Alle hulp was welkom bij het opzetten van de baan  

 

Doorwerken, De laatste loodjes wegen het zwaarst. 

 

 
Knap werk. Na al dat zweten en zwoegen. 
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REEKS 59 - ROCO versus MÄRKLIN 
 

Marc, Hans en Peter 

 
In Gazet nr 53 werd in een uitvoerig artikel een vergelijking gemaakt tussen de oude en 
de nieuwe versie van de reeks 59 van Roco. Sinds begin december is de beloofde versie 
van de reeks 59 van Märklin in de winkel verkrijgbaar. Tijd om eens een vergelijking te 
maken tussen het product van Märklin en Roco. Als basis gebruiken we de gegevens uit 
het artikel in nr 153 aan de hand van Luc Peeters en Peter Embrechts. Wie het volledige 
artikel nog eens wilt nalezen moet Gazet 153 opnieuw van onder het stof halen of surft 
even naar onze website naar de rubriek Gazet waar je het artikel kunt terugvinden. 
 
Voor onze test konden we beroep doen op het model van Marc Coesens die er als de kip-
pen wij was om een model bij Guido Olaerts af te halen. Gewapend met een schuifpas-
ser, het boek van Märklin en van de TSP over de reeks 59 en het artikel dat onlangs in 
Modelspoormagazine is verschenen begonnen we met enkele clubleden tezamen het mo-
del te keuren. Hierbij deden we enkele opvallende vaststellingen. Eerst en vooral kwa-
men wij tot de bevinding dat de modelafmetingen opgegeven door Modelspoormagazine 
nogal aan de positieve kant waren. Wij kwamen tot opvallend verschillende afmetingen. 
Wij geven ze hieronder in een tabel weer. 
 
Afmetingen  
 
 Voorbeeld Schaal Roco Märklin  

De-Pijl 
Märklin 
MSM 

Lengte kast 15 030 172,8 176,7 173 173 
Breedte 2 875 33 36 33,5 33 
Hoogte 4 120 47,4 49,2 47,4 47,5 
Radafstand 10 520 120,9 --- --- 121 
Radafstand draai-
stel 

2 680 30,8 32,8 32,2 31 

Lengte over de buf-
fers 

16 180 186 192 186 186 

 
 
Verder bleek het model problemen op te leveren op onze modelbaan in de club. Bij ana-
loog rijden veroorzaakte het model meerdere malen totale immobiliteit van alle locomo-
tieven die op dat ogenblik op de modelbaan vertoefden. Eerst dachten we dat dit veroor-
zaakt werd door een ander exemplaar van de reeks 59. Maar ook daarna werd de model-
baan enkele keren volledig lam gelegd. Bij digitaal rijden bleek het model helemaal niet 
te werken. Wij vermoeden dan ook dat er een probleem is met de elektronische inric h-
ting van het exemplaar van Marc. Wij hebben bijgevolg onze digitale test niet kunnen 
afronden en reserveren deze bevindingen voor een vervolgbijdrage. 
 
 

Nieuw model 5950 Model Märklin 201001 

De buffers maken integraal deel uit van de 
bufferplaat. Ze komen niet meer los zoals 
vroeger. 

Buffers zijn te breed. 

Buffers zitten stevig op het chassis. 

Geen gaatjes in de buffers 

De koppeling is voorzien van een nem-
schacht. 

De koppeling is voorzien van een nem-
schacht 
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De bufferbalk kan net als vroeger verwij-
derd worden. De voorziening om leidingen 
aan te brengen is niet aanwezig. 

Leidingen kunnen geplaatst worden. Af-
zonderlijk opzetstukje is aanwezig om rij-
den met complete voorbouw en zonder 
koppeling mogelijk te maken. 

De nieuwe kap is identiek aan de oude kap 
van Roco. Het blijft m.a.w. een kunststof 
kap uit de jaren 80, wat voor die tijd een 
hoogwaardige kwaliteit blijkt te zijn. 

Kap van Märklin is opvallend verschillend 
(slanker) in vergelijking met het ontwerp 
van Roco. De kap is van metaal. 

Het kliksysteem voor de ophanging van de 
kap op het chassis is onzichtbaar. Dit is 
een positieve verbetering in vergelijking 
met vroeger. 

De kap wordt traditioneel met één (Philips) 
vijsje onderaan op het chassis vastgezet. 

Het groen komt goed tot zijn recht. Het is 
donkergroen zoals het volgens ons zou 
moeten zijn. Het lijkt op het groen van het 
werkelijke voorbeeld.  
We hebben de indruk dat het geel iets te 
donker is. Maar dit is zeer subjectief. Ver-
gelijking met het werkelijke voorbeeld is 
moeilijk omdat veel afhangt van de lichtin-
val, de kwaliteit van de kleurfoto’s enz. Het 
geel dekt goed en is goed aangebracht. 
Het is een strakke belijning. 

De kleuren (tweekleurengroen) zijn mooi 
weergegeven. De komen natuurlijk over en 
voor zover wij kunnen oordelen lijkt het op 
het origineel.  
De opdruk is voortreffelijk fijn en degelijk 
aangebracht. Er is geen enkele fout in het 
schilderwerk te bespeuren.  

De ster is in vergelijking met de foto’s niet 
correct weergegeven. Zij is te smal. Zij 
moet over de twee koplampen heen lopen. 
Nu bereiken de punten van de ster nauwe-
lijks het midden van de koplampen. 

De gele banden zijn haarfijn uitgevoerd. 
De opschriften zijn loepzuiver. Idem voor 
de fabrieksplaten. De gele band onder de 
ronde ramen moet tegen de rand van het 
raam komen. Dit is niet het geval op het 
model 

Over de kleur van het geel kan gediscussi-
eerd worden, maar wij houden wel van een 
warmer geel. 

Een andere motor in vergelijking met 
vroeger. Geen micro of klokankermotor. 

Klassieke 5-polige Märklinmotor op het 
draaistel gemonteerd met permanente 
magneet. 

De motor heeft geen vliegwiel. (vroeger 
wel) 

De cardan overbrenging is aangepast, 
maar niet wezenlijk veranderd. 

Traditioneel geen vliegwiel. 

Het chassis is aangepast in vergelijking 
met vroeger, waarschijnlijk omdat een an-
dere en kleinere motor is gebruikt  
Op de tandwielkast op de draaistellen is 
een veer gemonteerd zodat het draaistel 
steeds in de middenpositie terugkeert.  
De loc rijdt zacht en het oude bibberen is 
verdwenen. 

 

De slipbanden staan op één draaistel op 
één as. 

Vier slipbanden op het draaistel met mo-
tor.  
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De wielen zijn zwart De wielen zijn gezwart. 

Bij deze versie zijn geen lampjes aanwezig 
op de zijkanten ter hoogte ven de deuren 
en de opstaptreden. 

Witte gedrukte imitatie lampjes ter hoogte 
van de deuren in plaats van  echte lampjes 
in reliëf. 

Geen interieur  Beperkt interieur is aanwezig 

De batterijkast in het midden onder het 
chassis is onveranderd. Je kan het onder-
deel verwijderen. Waarschijnlijk kun je hier 
een luidspreker in onderbrengen wanneer 
je een geluidsdecoder wenst in te bouwen 

De batterijkasten zijn volgens onze mening 
aan beide zijden correct weergegeven. 
Vermoedelijk zijn bij latere versies de 
vormgeving van deze kasten gewijzigd. Dit 
verklaart ook waarom deze kasten aan 
beide zijden identiek zijn. 

Wisselende verlichting niet duidelijk zicht-
bare verlichting.  

Wisselende verlichting zoals het hoort. 

De handgrepen zijn mee gegoten De handgrepen staan los van het model. 
Op de 201001 was vooraan geen hand-
greep aanwezig in tegenstelling met som-
mige andere nummers met sterschildering. 

De voetsteunen op de kop zijn meegegoten 
in het chassis. 

De voetsteunen op de kop ontbreken. Dit 
is correct bij een versie zonder handgreep 
vooraan.  

De loc is voorbereid voor het inpluggen 
van een decoder voor digitaal rijden. 

Een mfx decoder is aanwezig en geplaatst 
in een standaardvoetje (normstekker). 
Decoder kan niet rechtstreeks manueel 
ingesteld worden. Loc bevat luidspreker 
voor digitaal geluid. 

Kostprijs 58 €  (89 € voor wisselstroomuit-
voering) 

Kostprijs tussen 205 en 250 € afhankelijk 
van het kooppunt. 

Verkrijgbaar in wisselstroom en met deco-
der 

Verkrijgbaar als gelijkstroomversie onder 
Trix (verdere detailgegevens nog onbe-
kend) 

 
 
 
Besluit  
 
Märklin zal met zijn model van de reeks 59 menig modelliefhebber kunnen bekoren. De 
eerste versie in oorspronkelijke schildering oogt prachtig. Op de kwaliteit van de schilde-
ring en de beschrifting valt absoluut niets aan te merken. De weergave van de ster vin-
den wij echter niet correct maar aanvaardbaar. Een verantwoorde vergelijking met het 
Rocomodel is moeilijk te maken. Het gaat om twee producten van een totaal verschillen-
de generatie. Wie een degelijk knap een correct model wilt, raden wij zonder twijfel de 
Märklin/Trix versie aan. Zeker wanneer ook alle rijproblemen zijn opgelost en de gelijk-
stroomversie beschikbaar is. Voor Märklin/Trix  moet je wel zo’n 150 euro meer op tafel 
leggen in vergelijking met Roco. Wie tevreden is met een goedkoop en redelijk aanvaar-
baar model kan beter zijn keuze laten vallen op Roco.  
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TIPS & TRICKS 
 
 

Op deze pagina vind je Tips en Tricks die je kunnen helpen bij de opbouw van je model-
baan. De tips zijn verzameld op de clubavonden tijdens de werkzaamheden aan de ver-
schillende projecten. Ze zijn vaak niet spectaculair maar wel leerrijk en meestal vanzelf-
sprekend. Heb je zelf een tip, meldt ze aan uw webmaster.  
  
 
Tip 008 "Profielen bewaren" 
Krijg je ook zo'n stapeltje profielen in messing of plasticard waar je geen blijf mee weet?. 
Marc Coesens heeft hiervoor een interessante oplossing bedacht. Hij kocht in een doe-
het-zelfzaak een elektriciteitsbuis van 20 mm dik en 1 meter lang. De buis werd op maat 
gesneden. De ene zijde maakte hij dicht met een rond gevijld plaatje plasticard en lijm. 
Aan de andere kant duwde hij een stop in kurk in de opening. Omdat de kurk dikker is 
dan de buis heeft hij bij het duwen het uiteinde van de buis licht verwarmd, zodat op die 
plaats de buis een beetje uit ging zetten. (Tip van Marc C.) 
 
 
Tip 009 “Secondelijm en witte lijmsporen” 
Secondelijm kan soms witte sporen nalaten. Vervelend? Je kan ze meestal verwijderen 
met glanzende vernis. Meen bijvoorbeeld Tamia Gloss en ga met een penseel over deze 
witte vlekken. In de meeste gevallen verdwijnen deze witte lijmsporen als sneeuw voor 
de zon. Wil je in de toekomst witte lijmsporen vermijden, dan kun je secondelijm Plasti-
Zap gebruiken, een niet wit uitslaande secondelijm. Alleen verkrijgbaar in sommige spe-
ciaalzaken zoals Albatros. Waarschijnlijk bestaat deze lijm ook onder andere merknamen. 
 
 
Tip 010 “Gemakkelijk schuren” 
Bij het bewerken van Plasticard of polystyreenplaat moet je regelmatig een vijl gebrui-
ken. Vlak vijlen kan ook met schuurpapier. Koop een vel watervast schuurpapier korrel 
80 tot 180. Dit soort schuurpapier betaal je iets duurder, maar je kunt het veel langer 
blijven gebruiken. Lijm dit vel schuurpapier met contactlijm of tweezijdige kleefband op 
een plankje hout. bijvoorbeeld beuken, met een lengte van ongeveer 15, 25 en 40 cen-
timeter. Deze moeten perfect recht zijn. Kies een dikte van 2 centimeter en een breedte 
die gelijk is aan het smalle schuurlinnen. Daarna kun je de onderdelen in kunststof per-
fect gelijkmatig schuren op deze vlakke plaat In plaats van hout kun je ook aluminium T-
profielen gebruiken. (Tip van Marc Coesens.). 
 
 
Tip 011 “Oude diskettes recupereren” 
Heb jij ook zo'n moderne PC zonder diskettelezer. Wat doe je dan met al die oude disket-
tes. Recupereren natuurlijk. Wist je dat je de veertjes je in deze diskettes kunt gebruiken 
als minisleper voor stroomafname van de wielen. Waarschijnlijk moet je de hoekjes eerst 
nog omplooien of afknippen. Tip van eric Borreij. 
  
 
Tip 012 “De chopper aangepast” 
Werk je vaak met polystyreen strips van Evergreen of Slaters, dan heb je waarschijnlijk 
ook een Chopper basis versie van NWSL. De Chopper is een toestel met een hendel 
waarop een snijmes is gemonteerd. Met dit toestel kun je strips tot 2 mm dik haaks of in 
een bepaalde hoek repetitief op maakt snijden. Het toestel is op MDF plaat gemonteerd. 
Door herhaaldelijk de hendel te gebruiken ontstaat door het snijmes een gleuf in het 
hout.  
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Dit kun je vermijden door een stripje van 
2 mm dik te lijmen onderaan op de plaat. 
Het snijmes kan nu onmogelijk verder het 
hout indringen omdat de hendel tegenge-
houden wordt door het stripje onderaan. 
Wil je het stripje nog kunnen verwijderen 
dan lijm je het stripje niet vast, maar 
boor je twee gaatjes door het stripje en 
het hout en maak een verbinding met een 
buisje in polystyreen die in het stripje 
wordt vastgelijmd. (Tip van Marc C.) 

 
 
Tip 013 “Boortjes die vastlopen” 
Gebeurt het bij jou ook wel eens dat boortjes het plastic doen smelten en vastlopen in de 
kunststof zoals plasticard? Het boortje is zit muurvast en is nauwelijks te verwijderen. 
Nochtans kan het eenvoudig. Verwijder eerst de boor uit de boorkop van je boormachien-
tje en warm daarna het boortje op met een gasbrander of  zelfs met de vlam van een 
kaars of lucifer. Dit moet wel voorzichtig gebeuren anders ben je het volledige model 
kwijt. Je zult zien dat je de boor gemakkelijk uit het materiaal kunt trekken zonder de 
boor te breken. Uiteraard zul je dit probleem niet hebben wanneer je een handboortje 
gebruikt. Maar dan loopt je weer het risico dat de boor gemakkelijker breekt. 
 
 
 
 
 
 

BARLIJST 
 
 
 
 
Barlijst van 17 december 2004 tot eind januari 2005  
 
 

17/12/2004 Gerd MUSSELS 
21/12/2004 Johan NEEFS 
24/12/2004 CLUB GESLOTEN 
28/12/2004 Roland PATERNOSTER 
31/12/2004 CLUB GESLOTEN 
04/01/2005 Kurt PEETERS 
07/01/2005 Luc PEETERS 
11/01/2005 Johan THIERIE 
14/01/2005 Herman VALKENAERS 
18/01/2005 Hans VALKENAERS 
21/01/2005 Edmond VAN DEN HAUWE 
25/01/2005 Chris VAN DER AUWERA 
28/01/2005 Herman VAN ESBROECK 
01/02/2005 Marc van Eylen 
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EXPO - 2004 - “DE TREIN IN HET KLEIN” 
 

 
Het is  weer voorbij. Onze 24ste Expo van de Trein in het Klein. We stuurden enkele foto-
grafen op pad en stelden de volgende korte reportage aan u voor. Dank aan Tim, Wim, 
Koen en Heidi die voor enkele leuke plaatjes zorgden. Hieronder een beperkte selectie. 
Meer foto’s vind je op onze website http://www.de-pijl.be.  
 

 
Marc legt uit hoe je een brug moet bouwen. Steen-
tje per steentje. 

 

 
Een streling voor het oog. Het nieuwe station  Büllin-
gen op de modulebaan. 

 
De trekpleister die het altijd blijft doen. De vas te 
modelbaan. 

 

 
Zonder onze kassa geen inkomsten. En soms was het 
koud aan de voeten. 

 
De Modulebaan werd overgenomen door het jonge 
publiek.  

 

 
Hartelijk dank aan onze barmannen, en vrouwen van 
dienst.  
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Eén en al bedrijvigheid op de digitale  Märklinbaan. 

 

 
En de winnaar is … Yannick. Proficiat. De juiste tijd 
was 4 min 38 sec 58. 

 
Werken aan een stoomloc type 16. 

 

 
Een grote schaal Nul, met de reeks 91. 

 
 
 

KINDEREN WILLEN GEEN TREINTJES MEER !!! 
 

 
 
Crisis bij de mini-spoorwegen. Steeds meer jongeren halen hun neus op voor modeltrein-
tjes en laten de hobby over aan de ouderen. Van de tien klanten die wij over de vloer 
krijgen, zijn er negen ouder dan vijftig jaar, klinkt het bij tal van Vlaamse winkels die 
gespecialiseerd zijn in modeltreinen. Het doelpubliek voor de treintjes vergrijst en zal 
langzaam uitsterven. Zeker tachtig procent van onze klanten is ouder dan veertig jaar», 
zegt ook Eric Goris, Märklin-directeur voor België en Luxemburg. «Die tendens bestaat al 
enkele jaren. Tussen 6 en 12 jaar zijn jongens ook vandaag nog warm te maken voor 
modeltreinen, maar eens in hun puberteit haken ze af. Bij de Märklin houdt men de moed 
erin: We gaan meer inspelen op de interesses van tienerjongens. Een miniatuurmodel 
van de trein uit de Harry Potter-films is een eerste stap.  Goed idee, maar de basisset 
kost wel bijna 300 euro. Wat zouden tieners geïnteresseerd zijn? Vergeet ook niet dat 
het speelgoedaanbod vandaag zo uitgebreid is dat kinderen niet meer per se ooit een 
trein cadeau krijgen.  
Jammer: voor tienerjongens zouden miniatuurtreinen net een interessante hobby zijn. Ze 
kunnen van alles bijleren: over elektriciteit, elektronica, zelfs tuinarchitectuur. Compu-
terspelletjes spelen, is veel plezanter, zeggen de meeste kinderen dan. Ik vrees dat wij 
de laatste machinisten zullen zijn. Uit Het Laatste Nieuws van 15-12-04. 
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AGENDA 

 
 

De manifestaties in het « vet » zijn de evenementen die door de Pijl worden georgani-
seerd of waaraan DE PIJL deelneemt. U vindt de geactualiseerde informatie steeds op de 
website van De Pijl: http://www.de-pijl.info/agenda.htm 

 
18 december  Ruilbeurs  - Houten  

Info: http://www.modelspoorbeurs.nl   

18 en 19 decem-
ber 

Veiling Vercauteren 
Veilinghuis Bernaerts - Verlatstraat 18-22 Antwerpen 

2005   

9 januari 2005 Ruilbeurs  - Amay 
ABC, Gymnase communal, rue de l'Hôpital 1 

9 januari 2005 Ruilbeurs  - Vilvoorde   
Ruilbeurs in zaal 'Star', De Brouwersstraat. 

16 januari  2005 Ruilbeurs  Woluwe Shopping Center 

30 januari  Ruilbeurs – Hoeselt , Lindekapelstraat 7  

5 februari Ruilbeurs  - Houten   

6 februari  Ruilbeurs – Wanze  
Nouvelle salle des Spiroux, rue de Leumont 118 

20 februari  Ruilbeurs – St Niklaas  
Modeltreinclub Het Spoor 

20 februari  Ruilbeurs  Woluwe Shopping Center 

13 maart  Ruilbeurs  - Vilvoorde   
Ruilbeurs in zaal 'Star', De Brouwersstraat. 

13 maart 2005 Ruilbeurs  - Amay 
CAJA, Gymnase communal, rue de l'Hôpital 1 

11-13 maart  Salon - Brussel 
Modelma, salon van modelbouw en maquette, Brussel Expo 9  

20 maart  Ruilbeurs  Woluwe Shopping Center  

26 maart  Ruilbeurs  - Houten   

26 tot 28 maart   Tentoonstelling - Blankenberge  
Spoorwegen voor Toeristen in het Casino, Zeedijk 

2 - 3 april  Tentoonstelling - Charleroi  
Salon du Modélisme, Parc des expositions   

3 april  Ruilbeurs - Oud Heverlee 
Leuvense Modeltreinclub, Zaal De Roosenberg, Maurits Noëstraat 15  

17 april  Ruilbeurs  Woluwe Shopping Center  

23 - 24 april  Modelbouwbeurs - Antwerpen  
ATC, de Antwerpse Treinclub,  Miniatuurstad, Hangar 15, Cockerill-
kaai 50 

23 april tot 1 mei expo bourse – Paris 
Mondial de la maquette, Paris-Expo, Porte de Versailles 
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30 JAAR DE PIJL 
 

 
Op 16 oktober was het precies 30 jaar geleden dat MSCM De Pijl over het doopvont werd 
gehouden. Deze gebeurtenis konden we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Alle leden en ex-leden werden uitgenodigd om dit samen te vieren. Hieronder enkele 
beelden. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


