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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 vervaa r-
digd. In 2005 bestaat MSCM DE PIJL 31 jaar. 
 
BEHEERDERS : 
 
Voorzitter :     René CEULEMANS 
Secretaris :     Roland PATERNOSTER 
Penningmeester :    Roland PATERNOSTER 
Beheerder:     Louis  WILLEMS 
Beheerder:     Chris VAN DER AUWERA 
 
DAGELIJKS BESTUUR : 
 
Voorzitter :     René CEULEMANS 
Secretaris :     Roland PATERNOSTER 
Clubbaan:     Chris VAN DER AUWERA 
Modulebaan:    Eric BORREIJ  
      Eric VAN HEMELRIJCK 
Märklinbaan:    Marc COUSENS 
Nulbaan:     Jan COECKELBERGH 
Barverantwoordelijke:   Louis WILLEMS 
Materiaalmeester:    Jan COECKELBERGH 
 
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 
 
 
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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REDACTIONELE PRAAT 
 
 
Volgende GAZET verschijnt op : 3 juni 2005 / Deadline kopie op: 27 mei. 
Artikels zijn steeds welkom bij René Ceulemans, gazet@de -pijl.info of bij webmaster@de-
pijl.info 
 
 
 
 
Foto boven:  
 
Een foto uit “The Narrow Gauge” nr 83 van de Narrow Gauge Railway Society. Hierop zien we 
onze Belgische stoomloc type 1 naast een 60 cm smalspoor Pacific in de werkplaats van Tubi-
ze. De smalspoorloc werd samen met enkele andere gelijkaardige locomotieven ingezet in 
Polen voor het vervoer van suikerbieten. (Foto ter beschikking gesteld door JVT) 
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HET WOORD VAN DE VOORZITTER 
 
 

Beste clubleden,  
 
Dit is de eerste GAZET na de algemene vergadering, dus de eerste van de MSCM De Pijl vzw. 
Tijdens de algemene vergadering heb ik al de nieuwe beheerraad en het dagelijks bestuur 
voorgesteld. Op bladzijde twee van de GAZET kan je die nog eens nalezen. Het zal je wel op-
vallen dat er nog geen bibliothecaris vermeldt staat! Die hebben we ook nog niet gevonden. 
Maar buiten deze lege plaats aan de vergadertafel is er nog iets dat niet ingevuld geraakt zo-
als ik hoopte. Het is misschien een verkeerde woord keuze geweest of heb ik het niet goed 
aangebracht?  Het gaat hier om het vzw-lid worden. Tot op heden hebben slechts twaalf leden 
gevraagd om werkend lid te worden. Ik denk dat daar de fout is gemaakt. WERKEND LID !!! 
Het is de bedoeling geweest om de actieve leden meer inspraak te geven in het besturen van 
de vzw. Van daar het vormen van een dagelijks bestuur en het inkrimpen van de raad van 
beheer. De werkende leden hebben hun zeg tijdens de algemene vergadering. Maar jullie blij-
ken het niet nodig te vinden om zeggingsrecht te hebben. Of is het de benaming die jullie 
afschrikt? Werkend lid wil niet zeggen dat jullie op welke mannier dan ook er voor zullen moe-
ten zwoegen om vzw -lid te worden. De benaming ACTIEVE LEDEN is misschien beter gekozen. 
Daarom zullen we vanaf nu deze benaming gebruiken. Alle me nsen die actief bezig zijn binnen 
de vzw komen in aanmerking om mee de vzw te sturen in de richting die voor ons allen het 
beste lijkt. Vergeet het dus niet: op eenvoudige vraag aan de voorzitter kan je actief vzw -lid 
worden. 

Goed. Nu verder met de komende activiteiten! Jullie hebben het al gezien dat er een nieuwe 
modulebaan staat. Een nieuwe samenstelling natuurlijk! Met deze baan gaan we naar Ma u-
beuge. Het is de bedoeling dat we met een afgewekt product naar Frankrijk gaan. We hebben 
in Nederland goede reacties gehad en dit moet hier ook lukken. Ik reken er op dat zoveel mo-
gelijk mensen hun medewerking verlenen als de club naar buiten treedt. We hebben niet veel 
tijd meer om alles voor elkaar te krijgen, van zeven tot tien april is niet ver meer, maar ik heb 
het volste vertouwen in jullie kunnen en inzet. 

Op 23 april zijn we weg. De clubuitstap die dit jaar naar Engeland gaat heeft in zijn planning al 
aardig wat veranderingen ondergaan. Eerst en vooral was het een feit dat er de laatste drie 
jaar geen uitstap meer heeft plaats gehad en de scouting trip weer niets bruikbaars had opge-
leverd. We besloten een uitstap uit het verleden nog eens over te doen. We hadden gepland 
om via de Shuttle te gaan maar tijdens de algemene vergadering gaf Jean Muylkens ons een 
goede tip: “Neem de boot, dan kun je op de terugvaart eten en verlies je geen tijd in een res-
taurant. Dus hebben we daar prijzen gevraagd en het tijdsschema even door elkaar gehaald 
en het schijnt te lukken. Hoe het nog verder gaat zullen jullie wel tijdig ve rnemen. Intussen 
hebben we gezien dat er niet veel meer inschrijvingen bij komen. We kunnen met een kleinere 
bus gaan rijden. Dit drukt de prijs van de overvaart. Er zijn nog enkele plaatsen vrij maar op 
vier maart wordt de inschrijving afgesloten. 

Voor we aan onze BBQ en expo toe zijn staat er mogelijk nog een buitenshuis optreden te 
wachten. Tijdens onze expo zijn de verantwoordelijken van “Het Leerken” uit Londerzeel ons 
komen vragen om met een rijdende baan deel te nemen aan hun opendeur evenement. We 
zijn nog niet ter plaatsen gaan kijken en het dagelijks bestuur heeft ook nog niet de mogelijk-
heid gehad dit te evalueren. Dit is dus nog zeer onzeker. De beslissing wordt genomen tijdens 
het dagelijks bestuur. De verschillende verantwoordelijken zullen daar jullie mening naar vo-
ren brengen zodat we een duidelijker zicht hebben of het al of niet gewenst is dat we nog eens 
extra naar buiten treden. 

Meer nieuws over dit alles in de volgende GAZET. 

 
Uw voorzitter 
René  
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BEROEMDE MODELTREIN LIEFHEBBERS 
 

 Wouter De Weerdt 
 

Het gebeurt helaas wel eens dat barbaren de mooiste hobby ter wereld afdoen als  iets voor kleine 
kinderen. Vooral jongeren overkomt dat: in een milieu dat vergeven is van debiele, gewelddadige 
computerspelletjes, geestdodende hiphop en smerige rap worden zij maar al te vaak aangestaard 
als achterlijk om hun educatieve, rustige hobby. Daar is nu eindelijk een oplossing voor! Als je dat 
nog eens overkomt kan je meer zeggen dan: “Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze 
doen”…  

 
Inderdaad, heel wat bekende -en dikwijls beroemde (en schatrijke)!- mensen houden van 
modeltreinen! Duw e ventuele criticasters deze lijst maar eens onder de neus, en vraag dan nog eens 
of treintjes niet “cool”zijn; 
 
 

 

Charles Aznavour (frans chansonnier) 

Riccardo Patrese (braziliaanse F-1 piloot) 

Neil Young (als ik het goed heb heeft hij 
een gehandicapte zoon waarvoor hij heel 
veel met spoor O bezig is. Young is trou-
wens een van de belangrijkste aandeel-
houders van Lionel en heeft zelf een aantal 
regelaars ontworpen) 

Rod Stewart 

Frank Sinatra 

Gary Coleman (wie herinnert zich nog de 
TV-serie “Diff’rent strokes”?) 

Merle Haggard (country & western zan-
ger) 

Roseanne Barr (die vette koe van op de 
amerikaanse TV) 

Yul Brynner (“The King and I”, “The Mag-
nificent Seven” en andere films) 

Johnny Cash 

Phil Collins 

Kevin Costner 

Joe DiMaggio 

Whoopy Goldberg 

Tom Hanks 

David Hasselhoff  (acteur) 

Jean Pierre Van Rossum 

Hermann Goering  (jaja, die van nonkel 
Dolf. Had een grote modelbaan met Stukas 
die aan draadjes erover vlogen en bomme-
tjes uitgooiden)  

Elton John 

Michael Jordan (die van de Nikes) 

Jay Leno (Mister Kinnebak) 

Vaughn Monroe (country & western zan-
ger) 

Sam Posey  

Lionel Ritchie 

Bruce Springsteen  

Donald Sutherland (brits acteur) 

Pete Townshend (The Who) 

Mary Tyler Moore (voor haar echtgenoot) 

Sam Posey (Indy racer) 

Martin Barre (gitarist van Jethro Tull) 

Mel Torme 

Michael Gross 

Ozzy (Black Sabbath) 

Ronald Reagan (had een enorme Lionel-
baan in de kelder van zijn ranch in Califor-
nie) 

Rhandy Rhoads (gitarist van Ozzy Os-
bourne, groot Z-liefhebber)  
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STATISTIEKEN 2004  WEBSITE DE PIJL 
 
 
 
Statistieken is een geleerd woord wat we maar één keer per jaar gebruiken om een overzicht te 
geven van de bezoekersaantallen op onze website van MSCM De Pijl.  
Onze website werd vorig jaar in maart opgericht door Marc van Nieuwenhove. Hij heeft het initia-
tief opgenomen om een domeinnaam aan te vragen en de eerste website on line te zetten. Het is 
zijn lay-out die we momenteel nog steeds gebruiken en waar uw huidige webmaster nog steeds op 
verder bouwt.  
Na een trage start zat onze website plotseling in de lift. Vanaf september stegen de bezoekersaan-
tallen zienderogen met een hoogtepunt in de maand oktober, kort gevolgd door november. Niet 
toevallig ook de maanden waarin we deelnamen aan de manifestatie georganiseerd door Model-
spoormagazine in de Nekkerhal en onze eigen expo “De Trein in het Klein” begin november. Mo-
menteel gaat het terug iets bergaf en waarschijnlijk zullen we de piek van oktober en november 
pas opnieuw tegen het jaareinde bereiken. 
 

 
  
Belangrijkste cijfers 
 
Sinds de start van onze website op 4 maart 2004 kregen we ongeveer 6.400 bezoekers over de 
vloer. Deze nieuwsgierige modelliefhebbers bekeken zo’n 34.000 pagina’s. Dit betekent dat elke 
bezoeker ongeveer 5,3 pagina’s heeft bekeken bij elk bezoek. 
Over het ganse jaar gesproken hadden we per dag gemiddeld een 18-tal bezoekers. Bekijken we 
enkele de laatste drie maanden dan steeg dit gemiddelde naar 42 lezers. Dit zijn zeker niet alleen 
leden van De Pijl.  
Het grootst aantal bezoekers kenden we op 11 november met 84 geïnteresseerden op één dag. 
Toevallig was dit ook de eers te dag van onze expo 2004. Dit record werd bijna overtreffen op 29 
november met 83 bezoekers, de dag nadat op onze website nieuwe foto’s werden geplaatst over de 
voorbije expo. De meeste pagina’s op één dag werd bekeken op 18 oktober met 701 webpagina’s, 
maar de topscore in het aantal bezochte pagina’s is november met 6 896 views in één maand tijd. 
 
Succespagina’s 
 
Onze website kent verschillende rubrieken. Sommige rubrieken worden meer bezocht dan andere. 
Dit heeft vaak te maken met de actualiteitswaarde van de pagina’s. Bladzijden die inhoudelijk nooit 
veranderen worden nauwelijks nog bezocht. Pagina’s die bijna dagelijks aangepast worden zullen 
frequent bezocht worden. 
De twee belangrijkste rubrieken zijn “Nieuws” en “Agenda” met 799 en 778 bezoekers. Daarna 
volgt “Links” met 588 geïnteresseerden. Daarna gaat het bergaf. “History” kan 432 mensen boeien 
(wat niet slecht is) en onze “Contactpagina” trekt 368 belangstellenden. De “fotopagina” werd 364 
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keer bezocht en de “Tips” kregen 223 liefhebbers op bezoek. Onze affiche werd 96 keer aangeklikt 
en de zoekpagina werd 93 maal gebruikt.  
 
Hoe komen bezoekers bij ons terecht 
 
Onze provider waar onze website gehost wordt, of simpel gezegd waar onze website ondergebracht 
is, houdt gegevens bij over hoe bezoekers bij ons terechtkomen. Hieruit blijkt dat de meeste recht-
streeks naar onze website gaan. Dit wil zeggen dat zij bovenaan in hun browser gewoon de url van 
onze website intikken.  
Daarna blijkt dat heel wat bezoekers rechtstreeks hun weg gevonden hebben naar sommige pagi-
na’s en onze hoofdpagina links laten liggen. Dit is mogelijk wanneer je de desbetreffende pagina’s 
als favoriet opslaat in je browser. Heel wat lezers trekken onmiddellijk naar de “nieuwsrubriek” en 
“agenda”. Opvallend is dat ook de linkpagina heel wat aandacht trekt. Dit laatste is opvallend, want 
ik kan me niet indenken dat mensen de linkpagina als favoriet opslaan. Je vindt immers op de 
meeste websites wel een linkpagina terug en de onze verschilt niet zoveel van al de anderen.  
De reden vinden we bij de zoekmachines. Google blijkt de meest populaire zoekrobot te zijn die 
rechtstreeks naar onze website leiden. 
De herkomst van een aantal bezoekers is opvallen. 25 maal kregen we bezoek via de website van 
het Nul-Forum (http://www.0-forum.tk/). 31 maal kregen we rechtstreeks bezoek via de bekende 
website van Michel Marin (http://users.skynet.be/sky34004) en via de modelbouwpagina van 
2Link.be (34). Verder kregen we nog aandacht via Febelrail (5) de Modelspoorvrienden uit Brugge 
(4) en  Miniatuur Trein Expo (MTE) uit Blankenberge (3). Alle andere bezoekers komen via Google. 
In Google worden de meest eigenaardige woorden ingetikt die op één of andere manier naar onze 
website leiden: Styrodur, Humbrol, Treinshop Olaerts, Plankendaal, Turnhout, Moresnet, vormins-
station, … Maar de meeste liefhebbers komen toch via de klassieke termen zoals: De Pijl, Module-
baan, miniatuurtreinen, trein modelbouw, …. Al bij al kunnen we zeggen dat Google 80 % van onze 
bezoekers oplevert.  
 
Meest gebruikte browsers 
 
Ruim 83,7 % van alle bezoekers maken gebruik van MS Explorer versie 6 of 5. Netscape levert nog 
4,4 % geïnteresseerden op. Alle andere browsers zijn goed voor 12,8 %. Wie iets van internetcij-
fers afweet kan hieruit afleiden dat Microsoft een beetje op de terugweg is. Een goed jaar geleden 
was Explorer nog goed voor ruim 93% van alle browseractiviteiten op het internet. 
 
Operating Systemen 
 
Het merendeel van de gebruikers van onze website of 74,5 % heeft een goed draaiende computer 
met Windows NT, 2000, millennium of XP. Macintosh is goed voor 1,3% en Linux voor 0,9%. Op-
vallend is dat nog 0,1% toegang krijgt tot onze website via Windows 98. 12,4 % zijn niet identifi-
ceerbaren gebruikers, met ander woorden computergebruikers die niet in hun systeem laten kij-
ken. 
 
Wat leren we uit de gegeven 
 
Cijfers zijn maar cijfers, en met statistieken kun je de wereld plat slaan. Met andere woorden, met 
onze statistieken kun je alle kanten uit. Om te beginnen is Lycos, onze provider, niet altijd even 
nauwkeurig is het verzamelen van de gegevens. Zij durven al eens dagen overslaan zonder statis-
tieken te verzamelen. Verder blijken de bezoekersaantallen op onze teller op onze website niet 
overeen te komen met de bezoekersaantallen die Lycos voor ons bijhoudt. Hiervoor zijn allerlei 
technische verklaringen te geven. Maar wat zijn we ermee. Op een aantal interessante gegevens 
hebben we geen zicht. Bijvoorbeeld het aantal bezoekers uit andere landen. 
 
De enige conclusie die ik durf trekken is dat onze website in de lift zit. De Pijl heeft zich in één jaar 
tijd in België een plaats weten te veroveren op het internet.Veel individuele modelliefhebbers heb-
ben hun weg gevonden naar onze website en een aantal verenigingen hebben een link geplaatst 
naar onze site.  
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OP VERKENNING DOOR BELGENLAND 
 

Peter 

Deel 5: Kolenspoor  
Kolenspoor? Nooit van gehoord. Of toch. Is dat niet het stukje spoor dat men in Limburg heeft 
overgehouden tussen Genk en Maaseik? 
Bijna juist. Het kolenspoor is inderdaad een stuk spoor dat ligt tussen Waterschei (Genk) en Eis-
den. Daar midden in ligt de gemeente As met het oudste stationnetje van Limburg en met het 
hoofdkwartier van de vzw Het Kolenspoor. Het kolenspoor is een initiatief dat volledig gesteund 
wordt door de gemeente As om het toerisme in de gemeente nieuw leven in te blazen. Vanaf de 
locatie van het kolenspoor in het oude station vertrekken allerlei plaatselijke verschillende activite i-
ten zoals fietstochtjes, bezoeken, wandelingen…. Tot een supporterstrein toe die liefhebbers van 
Eisden naar het station van Waterschei vervoeren per spoor. Gewonnen of niet, maar na de match 
is er tijdens de terugrit altijd nog iets te drinken en te eten. De terugrit zou altijd langer duren dan 
de heenrit, naar het schijnt.  
 

è 

 

 
As is gelegen in het midden van Belgisch Limburg. Het station werd in 1876 gebouwd op de ve r-
binding tussen Maaseik en Hasselt. Vanaf de jaren twintig begon het station een belangrijke rol te 
spelen in het transport van kolen. Intussen is het station gerestaureerd en eigendom geworden van 
de gemeente As.  
 

ç 

 

 
 
Vroeger was er een samenwerking met de Limburgse Stoomvereniging LSV. Maar na onenigheid 
met de toenmalige voorzitter is het kolenspoor blijven bestaan en is LSV opgedoekt. Het stoomloc-
je Simone is nog een overblijfsel die aan de vroegere samenwerking doet herinneren.  
De vzw heeft vorig jaar een slaaprijtuig overgenomen van de Stoomgroep Maldegem. Dit rijtuig is 
een vijftig jaar oude Oost-Duitse Mitropa met 12 slaapplaatsen en 36 bedden. Elke coupé is uitge-
rust met een gerieflijke sanitaire hoek. Vanaf 2005 kunnen groepen in dit rijtuig overnachten. Vo l-
gens de initiatiefnemers werd dergelijke 'hotelformule' nog nooit eerder toegepast. Alle comfort is 
voorzien. Zelfs een douche nemen, is mogelijk.  
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è 

 

 
Topper is de restaurantwagen uit 1952 die onlangs werd aangekocht. De wagen is een voormalig 
I2-rijtuig van de NMBS. Het heeft een eigen keuken met ondermeer een ouderwetse koelruimte. 
Het rijtuig bestaat uit twee luxecoupés en een ruimte met 24 plaatsen. Met man en macht hebben 
de vrijwilligers van het Kolenspoor gewerkt om de restauratiewagen tijdig klaar te krijgen tegen 
het Valentijnweekend 2005. 
 

ç 

 

 
Tot nog toe heeft het Kolenspoor de wind in de zeilen. Maar er hangen donkere wolken over het 
voortbestaan van de vereniging. Op de tekentafel liggen plannen om het spoortraject een belang-
rijke rol te laten spelen in de spoorontsluiting van het Maasland. Dit is mogelijk door de fysieke 
verbinding tussen het Maasland en Midden-Limburg terug volwaardig te ontwikkelen. Als alles vo l-
gens plan verloopt, rijden tegen 2010 treinen en trams tussen Genk en Sittard. Op deze spoorlijn 
van 30 kilometer zullen naast personen ook goederen worden vervoerd. Ook zal een speciale tram 
of lightrail per rit tot 160 personen kunnen vervoeren. Het traject zal grotendeels over het oude 
kolenspoor lopen en moet drie waterlopen oversteken. Daarvoor moet over de Maas, het Juliana-
kanaal en de Zuid-Willemsvaart een nieuwe brug gebouwd worden. Aan deze realisatie hangt een 
prijskaartje van ruim 200 miljoen euro vast. Dit is dan ook het enige obstakel dat voorlopig kan 
verhinderen dat het Kolenspoor zijn ondergang tegemoet ziet. 
 

 
OPROEP AAN DE BARMANNEN 
 

 
 
Elders in dit blad (achteraan) vind je de barlijst voor 2005.  
Wanneer het jouw beurt is om de bardienst te verzekeren en je bent verhinderd (om welke reden 
dan ook), wissel dan met een ander lid die jouw beurt wilt overnemen. Hierdoor is de bardienst 
steeds verzekerd en kan Louis zich ook met zijn treintjes bezig houden.
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EEN CLUBLID AAN HET WOORD 
 

Peter  & Jean  
 
In deze nieuwe rubriek worden een aantal vragen gesteld aan een clublid. Deze vragen gaan over 
de beleving van de treinhobby. Trein-hobbyisten staan bekend om hun zwijgzaamheid en hun in-
troverte persoonlijkheid. Met deze rubriek proberen we deze mythe te doorbreken. Zo komen we 
tegelijk ook wat meer te weten over elkaar. De eerste keer stellen we enkele vragen aan één van 
onze oudste leden, Jean Muylkens.  
 
 
 
Wanneer ben je met de treinhobby gestart? Hoe is het allemaal begonnen? 
Mijn eerste kontakten met elektrisch aangedreven modeltreinen was bij twee broers schoolvrienden 
in 1944, nog tijdens de 2de wereldoorlog. Zij waren welstellend en hadden het materiaal voor een 
mooie baan van het merk "LIONEL", een driesporensysteem op wisselstroom in schaal Nul. Zij 
hadden twee prachtige Amerikaanse stoomlocs met een licht op de rookkastdeur. Deze kontakten 
zijn echter dramatisch geëindigd. Op 16 december van dat zelfde jaar, vroegen zij mij om mee te 
gaan naar de bioscoop in Antwerpen. Ik had echter de financiële middelen niet om mee te gaan. Zij 
zijn dood gebleven na de inslag van een V2 bom op het cinemacomplex REX. Hier heb ik geluk 
gehad met platzak te zijn. 
 
Wat was je eerste model ? 
Mijn eerste echte baan dateert rond 1960. Mijn zoon was dan al enige jaren oud. Dat was dan een 
motivatie tot het aanschaffen van het nodige voor een modelbaan. Gestart werd er met Fleisch-
mann materiaal en dat werd aangekocht in Aken, Made in Western Germany. Ik was spoorweg-
ambtenaar en had aldus mijn vrijkaart voor deze trip. Het was daar goedkoper. Na enige jaren had 
ik wel een probleem. Mijn zoon had geen oog voor modelspoor, maar knutselde graag met boten 
en motoren. Om het sociaal contact te houden met mijn zoon, ben ik overgestapt naar de model-
boothobby. Het treinmateriaal werd verkocht om de nodige fondsen te hebben om radiobestu-
ringsmateriaal en andere te kopen. In 1986 ben ik gestopt met modelbootwedstrijden en ben ik mij 
terug met modelspoor gaan bezig houden. 
 
Hoelang ben je met modelbouwhobby bezig ? 
Ik heb mij steeds met verschillende discipline bezig gehouden. Tijdens de 2de wereldoorlog bouw-
de ik reeds modelvliegtuigen met een elastiekmotor. Nadien heb ik enige statische scheepsmodel-
len gebouwd, gevolgd door modelspoor, nadien renboten, vervolgens terug modelspoor om dan 
tezamen hiermede nog wat aan modelvliegen te doen. 
 
Hoe lang ban je lid van de club ? 
Ik ben in de club gekomen bij de viering van 10 jaar De Pijl. Dit was in mei 1984, dit is dus nu 20 
jaar geleden. 
 
Wat zou je voor de club willen wensen ? 
Dat we locatie die we nu hebben in het gebouw van de NMBS zo lang mogelijk kunnen blijven be-
houden. Dat discussies over gelijk welk onderwerp ook, zuiver over het onderwerp blijven en nooit 
persoonlijk worden.  
Bij de besprekingen over de stichting van de vzw heb ik toch een eng gevoel bij het voorstel tot het 
creëren van twee soorten leden. Dat onderscheid maken tussen werkende en andere leden heeft 
volgens mij geen enkele zin. Waar ligt het verschil? Ik zie er geen. Mijn inziens werkt iemand om-
dat hij daar zijn ontspanning in vindt, het graag doet en de handigheid heeft. Dat is niet werken. 
Dat is zich ontspannen. Diegene die enkel komt om een glaasje te drinken en een praatje te doen 
is hierin even waardig. 
 
Wat zijn je toekomstplannen in de modelbouwhobby ? 
Zolang het fysiek mogelijk is, wil ik mij graag nog een beetje concentreren op het modelvliegen. 
Buiten het bouwen heb je bij het vliegen die adrenalinekick. Het is deze kick die ik zolang mogelijk 
wil beleven. Ik behoud mijn belangstelling voor het modelspoor. Af en toe doe ik er iets aan, wat 
ooit terug zal vermeerderen. 
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Wat is je visie over de hobby ? 
Een hobby moet een hobby blijven, d.w.z. dat er ook nog andere zaken zijn en het geen fobie mag 
worden. Een hobby is maar mooi als je het sober kan houden; dus je uitgaven beperken naar je 
draagkracht. De mooiste stukken zijn dikwijls deze die je zelf maakt. 
 
Wat is je meest geliefde model ? 
Er zijn er wel verschillende geweest. Het meest markante model vind ik de Loc BLS Ae 6/8. Ik vind 
dit een indrukwekkende loc. Jaarlijks reed ik via de BLS lijn naar Stresa in Italië via Interlaken en 
dan zag ik deze locomotieven. Het model van Roco vind ik zeer mooi. 
 
Ooit ben je met schaal Nul gestart ? 
Vanaf we over de zolder konden beschikken dacht ik dat deze ruimte zeer geschikt was voor een 
grotere schaal dan HO. Mede door zijn schaalgrootte zou dit in de hobby naar meer zelfbouw kun-
nen leiden. Daar er in feite weinig of geen respons kwam heb ik dit idee ook verlaten en heb ik 
alles verkocht.  
 
 

 
 

ROCO REEKS 59 - Aangepaste verlichting 
 

 

Wie de reeks 59 al eens goed bestudeerd heeft,  zal al opgemerkt hebben dat er iets scheelt met 
de wisselende verlichting. Wat rood ziet moet wit zijn, en wat wit schijnt moet rood worden. Met 
andere woorden, men heeft de kleuren verwisseld. Niet zo vreemd als je weet dat de reeks 59 van 
Roco het chassis gekregen heeft van zijn Duitse tegenhanger BR 215. Dit model heeft dezelfde 
lichtgeleiders en daar staan de rode frontlichten wel op de juiste plaats. Ook bij de oude modellen 
van Roco was dit meestal het geval (niet altijd).  
Wat kunnen we er aan doen? 
De oplossing is simpel. We leggen het uit in 20 stappen.  
 

1. Maak de kast los van het chassis. 
2. Haal de lichtgeleiders met een rood toefke uit de kast. 
3. Maak een sopke met vloeibaar afwasmiddel voor vaatmachines van het merk Sun. 
4. Heb je geen vloeibaar afwasmiddel, neem dan contact met de schrijver (alleen voor cluble-

den). Hij zal je afwasmiddel geven waarmee zijn afwasmachine zijn afwas doet. 
5. Het soppeke bestaat uit 10 delen water en één deel afwasmiddel. 
6. Leg de lichtgeleider met zijn rood toefke in het sopke en laat rusten 
7. Kijk na een dag nog eens naar het toefke, het kan immers de laatste keer zijn. 
8. Kijk na twee dagen nog eens naar … het rood toefke zal er niet meer zijn, maar rest van de 

lichtgele ider is er nog wel. 
9. Was en spoel de lichtgeleider  
10. Was en spoel ook je handen, want het afwasmiddel is een agressief product dat gevaarlijk 

kan zijn voor je ogen en je huis.  
11. Neem een rode stift en kleur beide koppen van de geleider in het rood. 
12. Plaats alle lichtgeleiders opnieuw in de kast. 
13. Zet de kast nog niet opnieuw op het chassis, want nu gaat het rode licht schijnen als de loc 

vooruit rijdt en het witte licht wanneer de loc achteruit rijdt.  
14. Neem een soldeerbout van 15 watt en warm ze op 
15. Desoldeer beide diodes op de printplaat. 
16. Draai de diodes om en soldeer ze opnieuw vast. Dit wil zeggen dat het streepje op de diode 

langs de ander kant moet staan. 
17. Voeg desnoods een klein beetje nieuw soldeer toe 
18. Doe een test 
19. Als de test geslaagd is dan ze je de kap terug op de loc. 
20. Geniet  

 
Opmerking: wanneer je digitaal rijdt heeft het omwisselen van de diodes blijkbaar geen effect. Je 
hebt dan helemaal geen licht meer. Waarom niet? Ik weet het niet. Misschien dat een vernuftig 
clublid hierop een goed antwoord weet. 
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VOOR U GELEZEN 
 
 
Op onze website van De Pijl, verschijnt geregeld actuele informatie over het spoorweggebeuren in 
België. Zowel het grootbedrijf als het modelbouwgedeelte komen hierbij aan bod. Niet iedereen 
heeft de gelegenheid deze nieuwsberichten te lezen. Voor hen bieden we hier een kort overzicht 
van de belangrijkste nieuwsfeiten van de voorbije periode. Kijk ook geregeld eens op onze website. 
 
 

N i e u w s  o v e r  M o d e l b o u w  
 

Auhagen  
De Belgische boerderij van Auhagen is al enige weken uit. Het gaat om een universele boerde-
rij die door de Duitse firma Auhagen werd ontwikkeld voor Nederland, België, Frankrijk en 
Duitsland. Met enkele kleine aanpassingen werd van deze set ondermeer een goed Belgisch 
uitziende boerderij gebouwd. Tevens brengt Auhagen drie huizen uit die we typisch Belgisch 
kunnen beschouwen. Het gaat om een doos met een hoekpand met een filiaal van de bank 
Fortis, en een tweede doos met twee winkelpanden, een apotheek en een Leonidas pralinewin-
kel. Een mooie aanwinst voor elke modelbaan naar Belgisch voorbeeld.  

MTE  
Mini Train Expo in Blankenberge verkoopt in haar boetiek sinds kort afgewerkte modellen van 
Belgische locomotieven in schaal N. De modellen zijn in kunsthars gegoten en ontwikkeld door 
een ervaren modelbouwer uit Lier. Momenteel zijn twee exemplaren van de reeks 23 en de 
Benelux-versie van de reeks 25.5 vlot leverbaar. Wachttijden worden tot een minimum be-
perkt. Later zullen nog nieuwe modellen beschikbaar zijn waaronder de reeks 11-12-21 en 27.  

L.S.Models  
LSModels kondigt in haar Nürenberg brochure voor 2006 de komst aan van een nieuw Belgisch 
model reeks 15. In dezelfde brochure wordt hieraan een Belgische versie van een Frans slaap-
rijtuig type P toegevoegd. Verder ook een Nederlands Benelux rijtuig. Tevens zien we nog een 
Resto ex-Grill Express rijtuig, I2 Internationale rijtuigen, K4 rijtuigen (in nieuwe gietmal), en 
een goederenwagen type Shmms.  

Momenteel zou de uitlevering van de SR2 Bar Dancing rijtuigen een feit moeten zijn. Er worden 
drie kleurstellingen voorzien: Railtour II en III, en blauwe livrei met meerkleurige stralen. Ook 
de nog ontbrekende kleurversies van het I4 rijtuig zijn nu opnieuw beschikbaar. Alle mogelijke 
varianten van het Dms rijtuig worden tegen het einde van februari geleverd.  

Binnenkort kun je de NMBS uitvoering van de Franse Mistral 69 rijtuigen bij uw vakhandelaar 
vinden. Er zullen twee versies verkrijgbaar zijn: met TEE band en met groene band. De uitleve-
ring is voorzien tegen het tweede kwartaal 2005.  

Het succes van de USI rijtuigen in schaal N krijgt waars chijnlijk een vervolg. Op de website van 
L. S.Models staat sinds enige tijd een aankondiging van de Belgische I5 rijtuigen in schaal N. In 
het totaal worden 5 verschillende kleurvarianten aangeboden.  

Reeds eerder werd aangekondigd dat LSModels opnieuw met een serie komt van de wagens I4 
en I10. Wat we toen er niet bij vertelde is dat deze wagens aangeboden worden (werden) aan 
een speciale prijs van 29,95 euro (onder meer bij Hünerbein Modell Center in Aken).  

De leverdatum voor de reeks 13 is verschoven naar het tweede trimester dit jaar.  

Märklin  
Voor 2005 meldt Märklin de volgende nieuwigheden: Reeks 23 in gele uitvoering en groene 
banden (zebra -uitvoering), een Silowagen Uapps, en een set open bakwagens. Echte nieuwig-
heden zitten er niet in. Het gaat in alle gevallen om varianten van bestaande modellen. De 
exclusieve series gemaakt in opdracht van handelaars staan niet vermeld in deze lijst. 

De locomotieven die deelgenomen hebben aan het Wereld Record bij Van Biervliet worden te 
koop aangeboden. Het gaat om 32 locomotieven reeks 55 en 117 reeks 16. De opbrengst 
wordt geschonken aan het goede doel.  
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De wereldbekende fabrikant van miniatuurtreinen Märklin looft een beloning uit van 200.000 
euro voor wie het bedrijf op het spoor kan zetten van een aantal antieke voertuigjes die gesto-
len werden uit het Märklinmuseum in het Duitland. Onlangs gingen inbrekers aan de haal met 
tientallen miniatuurtreinen, wagens, scheepjes, stoommachines en andere tentoongestelde 
stukken. Het meest kostbare stuk is de eerste locomotief die Märklin ooit maakte, daterend uit 
1891. 

In de club zagen we de zelflossers type Fc van de NMBS uitgebracht door Märklin. De 3 wagens 
in een set zien er zeer fraai uit en zijn deskundig vervuild. Op de website van Märklin worden 
deze wagens aangekondigd met zwenkdak. Wij hebben dit dak jammer genoeg niet gezien. In 
de plaats daarvan vonden wij wel een laadbak met een realistische lading echte steenkool. 
Eigenlijk denken we dat deze wagens met zwenkdak nooit steenkool hebben vervoerd. Wie op 
zoek is naar mooie zelflossers kunnen we deze set ten zeerste aanbevelen.  

Märklin pakt uit met een treintje met condoom. Het nieuwe model draagt niet alleen de naam 
van het bedrijf Blausiegel maar ook zijn product: een condoom van het type Billy Boy. Uit De 
wagen komt in twee maten, één op 1/87e van de ware grootte van een normale wagen, en een 
kleinere die op een schaal van 1/220e is nagebouwd. De condoom komt niet in een miniatuur-
uitgave, maar heeft de gewone grootte. Het pakketje bevat verder enkel een instructie voor 
gebruik van het condoom. Kennelijk gaat de fabrikant ervan uit dat de kopers wel weten hoe ze 
een treintje moeten laten rijden.  

Trix  
Op de website van Jocadis wordt als Belgische nieuwigheid een variant van de graanwagens 
van Trix aangeboden. Meer informatie ontbreekt voorlopig. 

Roco  
Het belangrijkste nieuws bij Roco is de aankondiging van de reeks 27 - 21. Niet voor dit jaar. 
Waarschijnlijker is te hopen dat we het model gaan krijgen tegen 2007. Geen probleem. Het 
model van Lima is intussen wel aan verandering toe. 

Ook de reeks 20 staat opnieuw op het programma. Zoals eerder reeds aangekondigd zou deze 
loc in gele schildering verschijnen.  

Roco kondigt voor 2005 verder de volgende nieuwigheden aan: Reek 52 met vlottende cabine 
tijdperk IV, (analoog - digitaal - en met locsound), Reeks 62 tijdperk IV (analoog, digitaal en 
met locsound digitaal), gesloten goederenwagen voor veerdienst en met Engels profiel Tijdperk 
III en een open Goederenwagen met spaakwielen Tijdperk III 

De nieuwe variant van de Roco reeks 59 ligt al enige tijd te wachten op kopers. Deze keer gaat 
het om de overwegend gele uitvoering met het locnummer 5939. Zowel een gelijkstroom- 
(59€) als wisselstroomversie (90 €) is verkrijgbaar. De loc wordt eveneens in een digitale be-
ginset aangeboden voor 150 Euro. Tegelijk kun je een Duitse variant met Duitse opschriften 
krijgen voor 59,90 euro. Het gaat hier om een fictief model V 170 van de spoorwegfirma "Sch-
warz Bau". De schildering is identiek met het Belgische voorbeeld. 

Jocadis 
De aangekondigde nieuwigheden voor 2004 worden in 2005 opnieuw herhaald. Met name de 
GCI rijtuigen, en een rangeerlocomotief reeks 72. Verder wachten we nog op de aangekondig-
de boerentram en hectometerpalen. Ondanks de (valse) geruchten zou het programma van de 
AM 66 & 70 dit jaar zeker doorgaan. Bij Jocadis kun je intussen wel krokodillen van Carmina 
kopen voor zover de voorraad strekt.  

Mehano  
De geruchten dat Mehano voor Belgische modelliefhebbers een reeks 51 en 41 zal uitbrengen 
wordt nogmaals bevestigd in de nieuwe catalogus van Mehano. Gesterkt door het succes van 
de reeks 77 wil men toch het risico nemen voor de productie van de reeks 51. Onlangs werd 
aan de productie getwijfeld omwille van de beperkte afzetmarkt en het beperkt aantal varian-
ten dat men van het model kan bouwen. In de catalogus worden drie nummers vermeld waar-
onder de 5166, 5102 en 5182. We kunnen er nu reeds zeker van z ijn dat er nog talrijke andere 
nummers zullen volgen. Wat opgaat voor de reeks 51 geldt natuurlijk ook voor de reeks 41. 
Van dit model kan momenteel maar één kleurvariant gebouwd worden. Wij hebben dan ook 
twijfels of dit model er werkelijk zal komen. Wij hebben eveneens vernomen dat Mehano in 
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Slovenië wegens financiële problemen is overgenomen door een eigen medewerker (manager) 
van het bedrijf. Welke impact dit heeft op het lopende treinenprogramma is niet geweten.  

Het nieuwste model van Mehano, de DLC versie van de class 66 moet intussen vlot verkrijg-
baar zijn bij de handelaars in België. De digitale versie met locsound zou nu ook in de winkel 
moeten liggen.  

Op initiatief van Rocky Rail worden nu ook modellen van de reeks 77 - 78 in mooi vervuilde 
toestand verkocht. Hiervoor heeft de invoerder een deskundige modelbouwer onder de arm 
genomen. Deze reeksen worden in beperkte oplage in verschillende nummers aangeboden.  
 

PB Messing Modelbouw 
PB heeft reeds enkele jaren een stoomloc type 18 in een bouwdoos. Het is een prachtig model 
waarvan verschillende varianten kunnen gebrouwd worden. De bouwdoos bestaat in hoofdzaak uit 
onderdelen in messing. Weinigen voelen zich daarom geroepen om deze bouwdoos te monteren. 
Op vraag van vele geïnteresseerden zal deze bouwdoos binnenkort volledig afgewerkt aangeboden 
worden. Hiervoor wordt samengewerkt met een externe partner die instaat voor de bouw en af-
werking. Voor de levering zullen beperkte wachttijden gerespecteerd worden. Kostprijs: nog onbe-
kend. 

Verder krijgen we van PB nog een nieuwe watertoren type INTZE van de staatsspoorwegen, 
een Belgische variant van de stoomloc type 22 en Nord Belge (van de Franse firma LSL) en een 
type 60, 61 en 62 op basis van een bestaand model van Trix.  

Wie op zoek is naar N materiaal kan eveneens bij PB terecht voor schaalmodellen in N van de 
Belgische M2 rijtuigen, inclusief de twee stuurstandrijtuigen. 

Einde treintjeswinkel 
Maison BRAND in de grasmarktstraat in Brussel stopt er mee en doet uitverkoop aan verlaagde 
prijzen. Met stopzetten van deze zaak verdwijnt eveneens de een stukje hobbygeschiedenis in 
België. 

Fleischmann 
In 2005 zal de eerder aangekondigde Belgische stoomloc type 98 niet in productie komen. In 
de plaats hiervan komt een verbelgde versie van de BR39 in de gedaante van een type 67. 
Hoogst eigenaardig, want hiervan heeft slechts tijdelijk één exemplaar bestaan. Tevens komt 
er een nieuwe variant van de ex-Pruisische coupérijtuigen en enkele goederenwagens. 

Heris - Slaaprijtuig type P 
Dat het tussen Heris en LSModels niet botert, weet intussen iedereen. De eigen belangen worden 
juridisch op het scherp van de snee uitgevochten. Maar ook in de vitrine wordt de strijd opgevoerd. 
Heris blijkt nu ook de Franse en Belgische versie van het slaaprijtuig type P uit te willen brengen. 
Dat was alvast te zien en te horen op de stand van Heris in Nürenberg. 

In Duitsland dreigt Heris, de vroegere producent voor LSModels, alle handelaars met gerechte-
lijke stappen indien zij nog producten verkopen waarop "Modern Gale" vermeld staat zonder 
dat zij hiervoor de toestemming van Heris hebben gekregen. "Modern Gala" is namelijk in 
Duitsland een gedeponeerde merknaam. Alle treinhandelaars hebben van Heris een brief ont-
vangen waarin in duidelijke bewoordingen een proces zal aangespannen worden wanneer zij 
oneigenlijk gebruik maken van elke verwijzing naar "Modern Gala". Dit leidt tot zeer eigenaar-
dige toestanden. Sommige handelaren verwijderen daarom alle vermeldingen die verwijzen 
naar "Modern Gala" die voorkomen op de nieuwe producten van LSModels. Zij doen dit zo 
grondig dat zelfs op het chassis de inscripties op de nieuw geleverde I4-rijtuigen "Modern Gala" 
worden weggekrast. Op de doos worden eveneens alle vermeldingen naar "Modern Gala" met 
een hobbymes (on)deskundig weggesneden. 

 
Treinshop Olaerts 
Geen nieuws van Treinshop Olaerts tenzij dat hij een reeks 44 gaat produceren. Pas in april komt 
hij met alle nieuwigheden voor 2005-2006. 
 
Piko 
Piko brengt een BR55 uit. Van dit model zal later een Belgische stoomloc type 81 ge-
maakt worden. Een datum is niet meegedeeld. Waarschijnlijk 2006. 
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N i e u w s  u i t  h e t  G r o o t b e d r i j f  
 
 
Verwerking Mechels huisvuil wordt voorbeeld 
Het huisvuil van Mechelen gaat weldra via het spoor naar een gloednieuwe verwerkingsinstallatie in 
Geel. Sedert de sluiting van de stortput in Lier eind 2003 wordt het Mechelse huisvuil in Antwerpen 
gestort. Zodra de nieuwe verwerkingsinstallatie in Geel is voltooid, gaan de containers met resta f-
val in het goederenoverslagstation Muizen, de Dryport, op de trein richting Geel. 
 
Trein vertrekt zonder conducteur 
De passagiers van de trein Gent-Oudenaarde, die gisterenavond om 17.10 uur vertrok in Gent-
Sint-Pieters, zijn met veel vertraging thuis gekomen. De machinist was wel op tijd vertrokken, 
maar had de conducteur laten staan op het perron in Gent-Sint-Pieters. Door een technisch defect 
was de conducteur niet meer op zijn trein geraakt, zeggen ze bij de spoorwegen. Normaal is zoiets 
onmogelijk. Maar de treinbestuurder was zich van geen kwaad bewust en vertrok. In Eke stelde hij 
vast dat de deuren niet werden geopend. Toen bleek dat er geen treinbegeleider op de trein was. 
In zulke gevallen zijn de richtlijnen formeel: de trein mag niet verder rijden. De machinist moest 
dus wachten op de conducteur. Die is met een andere trein naar Eke gereden, waar hij op zijn trein 
kon stappen. 
 
De Post en NMBS gaan samenwerken  
Volgende week gaan de NMBS en De Post bij wijze van experiment op enkele plaatsen basisproduc-
ten van elkaar verkopen. Het project loopt tot in juni. In enkele stations zullen klanten bijvoorbeeld 
postzegels kunnen kopen, poststukken afgeven, aangetekende zendingen versturen en kleine re-
keningen betalen. In drie postkantoren zullen de Go Pass, de Rail Pass en de Key Card van de 
spoorwegen worden verkocht. Het experiment sluit aan bij de zogenoemde postpunten, een sa-
menwerking tussen De Post en enkele winkelketens.  
 
Nieuwe spoorbruggen vertonen gebreken  
Met de meest ingrijpende HST-werken achter de rug, draagt Tuc-Rail de tien nieuwe spoorbruggen 
en tunnel over aan de gemeente Herent op het traject Leuven-Brussel. Maar er zijn tal van gebre-
ken, stelt burgemeester Willy Kuijpers. Hier en daar zijn er echter nu al barsten in het beton. Als 
daar water in sijpelt en het vriest, is het hek helemaal van de dam. Dan barst de boel open. De 
verf bladert af, de roosters in de stationsomgeving zijn niet voorzien op de modderstromen en ra-
ken verstopt. Verder ontbreekt er dertig meter omheining langs het fietstraject. 
  
Socialisten willen eerste klasse weg  
PS-kamerlid Karin Lalieux dient binnenkort een wetsvoorstel in waarin de eerste klasse in de tre i-
nen wordt afgeschaft. Lalieux wil op die manier meer zitplaatsen vrijmaken voor de treinreizigers. 
Volgens haar is 15% van de zitjes voorbehouden voor eerste klasse, terwijl slechts 3,6% van alle 
treinreizigers in eerste klasse reist. Minister van overheidsbedrijven Johan Vande Lanotte kan zich 
in het idee vinden.  
 
Kafka in Ham  
De Dienst voor de Scheepvaart stelde onlangs vast dat de draagbalken van de betonnen wegbrug 
over het Albertkanaal in Genebos aangetast zijn. De aanpalende ijzeren spoorwegbrug, gebouwd 
voor de verbinding Leopoldsburg -Diest is al dertig jaar buiten gebruik en vertoont ook tekenen van 
verval. Over de brug loopt een toeristisch fietspad. Enkel de NMBS moet haar toestemming geven 
voor de afbraak van de spoorwegbrug. Helaas eist de NMBS dat de Dienst voor de Scheepvaart een 
nieuwe spoorwegbrug bouwt. De NMBS wil afzien van haar eis op voorwaarde dat Openbare Wer-
ken een nieuwe spoorwegbrug bouwt over de Beneden-Nete in Duffel voor de HST. De brug in Ge-
nebos kost 5 miljoen euro, de brug in Duffel kost 25 miljoen euro.  
 
Het Openbaar Vervoer – Railnieuws 
Het februarinummer van “Het Openbaar Vervoer – RAILNIEUWS”  (www.hov-rn.nl) lezen we het 
volgende: - De1803 is de eerste loc van deze serie die gesloopt wordt. Daarna zullen de 1801 en 
1804 volgen. - De 2305 die betrokken was bij een ongeval in Lier wordt hersteld. De reeks 23 zou 
nog zo'n 10 jaar mee moeten. - De inzet van de reeks 62 in geregelde diensten is zo goed als defi-
nitief ten einde. Enkele locs staan nog als reserve in Merelbeke en Charleroi. - Het einde van de 
rangeerders reeksen 73 en 82 nadert en worden geleidelijk vervangen door de reeks 77-78. - Bij 
de oplevering van de reeks 78 zit men nu reeds aan 7858. - De 9151 is gekocht door Stoomcen-
trum Maldegem. - Om iets te doen aan het overaanbod eerste klasse in de reeks 41 en de AM96 
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denkt de NMBS er aan om enkele AM96'ers volledig om te bouwen naar tweede klasse en eventu-
eel een nieuwe reeks 42 in het leven te roepen.  
 
Spoorwegmateriaal blijkt gegeerde buit  
In 2002 werd in ons land op terreinen van de NMBS voor een bedrag van 219.868,66 euro aan 
koper en andere metalen gestolen. In 2003 werd voor 173.852,2 euro materiaal ontvreemd. Onder 
meer kabels, onderlegplaten van het spoor, sporen, rijdraad, signalisatieborden, remblokken, bo-
bijnen koper, buffers en lasplaten behoren tot de buit.  
 
NMBS geeft treinstations goed rapport  
De NMBS heeft haar netwerk van treinstations aan een keuring onderworpen. Kleine stations krij-
gen vaak een slechte score. Maar de meeste andere stations krijgen een zes op tien of meer, zegt 
de NMBS. Dit jaar trekken de spoorwegen een recordbedrag uit voor renovaties. De hoogste score 
is voor Brussel-Nationaal-Luchthaven. De slechtste score krijgt Mol.  
 
NMBS mag geen loketten meer sluiten  
Er worden geen loketten meer gesloten. Het is gedaan. Vice-premier Johan Van de Lanotte zal 
geen nieuwe plannen van de NMBS meer aanvaarden om loketten in stations te sluiten. De minis-
ter is ,,gedegouteerd'' door het lobbyen om sommige loketten toch open te houden. 
 
Perrons Centraal Station vervangen  
Na amper vier jaar moet de - dure - vloer van drie perrons in Antwerpen-Centraal vervangen wor-
den. Dat de perronvloeren nu al versleten zijn, is volgens de NMBS omdat de werkzaamheden aan 
de rest van het station onder te hoge tijdsdruk en te snel werden uitgevoerd.  
 
Treinhalte naast luchthaven stap dichterbij  
Het wordt steeds waarschijnlijker dat er een treinhalte komt aan de luchthaven van Deurne. In de 
toekomst moeten de vliegtuigreizigers die landen in Deurne op amper zeven minuten tijd naar 
Antwerpen-Centraal kunnen sporen. Euro Immostar gaat de volgende maanden de mogelijkheid 
van een stopplaats naast de luchthaven nu verder onderzoeken. De luchthaven van Deurne richt 
zich vooral op zakenlui. 
 
Vertragingsmanoeuvres rond de IJzeren Rijn  
De Nederlandse vertragingsmanoeuvres rond de IJzeren Rijn beginnen op een "oer-Hollandse 
klucht" te lijken. De Belgische aanspraken moeten opnieuw onderzocht worden op rechtmatigheid, 
voor het Haagse Internationaal gerechtshof en/of het Europees Hof in Luxemburg. (nvdr: Het gaat 
hier over het Scheidingsverdrag van 1839 en het 'treinverdrag' van 1873).  
 
Autotrein pas in 2006  
In 2006 start de Nederlandse The Train Company met een autotrein tussen Denderleeuw en Frank-
rijk en Italië, omdat zij pas in maart zekerheid kunnen krijgen van de spoorwegmaatschappijen. Te 
laat om alles nog te regelen. De aanvragen zijn al ingediend. Vrijdag 14 januari reed de eerste 
TTC-skitrein met drie weken vertraging uit Brussel-Zuid naar de skigebieden in Oostenrijk en Italië.  
 
Museum te koop  
In "Todays Railway" van januari 2005 staat dat de NMBS er ernstig aandenkt zijn historisch rollend 
materieel in de loods in Leuven te verkopen. Die loods wordt afgebroken en men heeft elders geen 
plaats om het materiaal in onder te brengen.  
 
Antwerpen - Charleroi in dubbeltractie  
Momenteel rijden de dubbeldeksrijtuigen Antwerpen - Charleroi standaard met twee locs. Eén 
vooraan, de andere achteraan. Hierdoor wordt een locwissel op beide eindpunten vermeden. In 
afwachting van de levering van de nieuwe stuurstandrijtuigen M6 worden momenteel op alle M6 
rijtuigen bijkomende koppelkabels, koppelstekkers en koppeldozen geïnstalleerd. Hierdoor wordt 
het niet alleen mogelijk dat de voorstel locomotief trekt, maar dat ook de achterste locomotief 
duwt. Hierdoor hoopt men vertragingen op de lijn als gevolg van krappe bogen en slechte adhesie 
door vallende bladeren te vermijden. 40 rijtuigen zullen aangepast worden voor eind januari. Kost-
prijs 14.000 euro per rijtuig. 
 
Rechtstreekse trein Antwerpen-Turnhout 
De NMBS heeft aan de Kempense gemeente Kasterlee bevestigd dat de verdubbeling van het spoor 
in Tielen in december 2006 klaar moet zijn. Dat betekent dat je dan vanuit Antwerpen rechtstreeks 
naar Turnhout kan sporen.  
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CLUBAGENDA 
 
 
 

Wo 2 maart   Vergadering van het dagelijks bestuur  

Di 8 en vr 11 maart  Rijavond  

Vr 4 Maart   Programma avond  
Thema : ARDEENSE HESP (onder voorbehoud) 
Start : om 20.30 uur tot 23.00 uur  

Di 5 en vr 8 april  Rijavond  

Wo 6 april  Vergadering van het dagelijks bestuur  

Do 7 tot Ma 11 april  Deelname aan tentoonstelling in Maubeuge Frankrijk.  

Za 23 april  Clubuitstap naar Tenderden in Engeland 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. 
Inschrijven via de lijst in de club of rechtstreeks bij de secreta-
ris. Uiterste datum inschrijving 1 maart. 

Di 3 en vr 6 mei  Rijavond  

Wo 4 mei  Vergadering van het dagelijks bestuur  

Wo 1 juni  Vergadering van het dagelijks bestuur  

Di 7 en vr 10 juni  Rijavond  

Za 25 juni  BBQ (plaats en tijdstip nog te bepalen)  

Di 5 en vr 8 juli  Rijavond  

Wo 6 juli  Vergadering van het dagelijks bestuur  

Di 2 en vr 5 augustus  Rijavond  

Wo 3 augustus  Vergadering van het dagelijks bestuur  

Di 6 en vr 9 september  Rijavond  

Wo 7 september  Vergadering van het dagelijks bestuur  

Di 4 en vr 7 oktober  Rijavond   

Wo 5 oktober  Vergadering van het dagelijks bestuur  

Wo 2 november  Vergadering van het dagelijks bestuur  

11-12- 13 november  25ste Expo De Trein in het Klein  

Di 6 en vr 9 december  Rijavond  

Wo 7 december  Vergadering van het dagelijks bestuur  

16 december  Kerstfeestje  

 
Raadpleeg regelmatig onze website voor de laatste aanpassingen 
 
 

Laatste kans  
 
Laatste kans om u in te schrijven voor de daguitstap naar Groot-Brittannië.  
De club gaat op zaterdag 23 april naar Tenderden waar de Kent and East Essex Railway ons naar 
Odihan zal brengen en naar Romney, Hythe & Dymchurch Railway. Neem snel contact met de se-
cretaris en laat weten of je mee gaat. Dinsdag 4 maart kan het al te laat zijn. Lees ook in het 
voorwoord van onze voorzitter.
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TIPS & TRICKS 
 
 
Op deze pagina vind je Tips en Tricks die je kunnen helpen bij de opbouw van je modelbaan. De 
tips zijn verzameld op de clubavonden tijdens de werkzaamheden aan de verschillende projecten. 
Ze zijn vaak niet spectaculair maar wel leerrijk en meestal vanzelfsprekend. Heb je zelf een tip, 
meldt ze aan uw webmaster.  
  
 
Tip 014 "Genieten van je verfpotjes" 
Verf wordt het best bewaard op een constante kamertemperatuur. Waarom, dat weet ik niet. Maar 
grote temperatuur schommelingen zouden de verf sneller doen uitdrogen, verharden en korrelen. 
Zoek daarom een plekje voor je potjes waar lage wintertemperaturen en hoge zomertemperaturen 
geen vat hebben. 20 °C zou de beste temperatuur zijn.  
 
Tip 015 “Verf spuiten van links naar rechts” 
Spuiten van een locomotief met een airbrush doe je met een continue ononderbroken beweging 
van het verfpistool van links naar rechts en terug. De afstand van de airbrush mag niet te ver en 
ook niet te kort zijn. Zo’n 20 à 30 cm is voldoende bij een luchtdruk van maximum 1,5 tot 2 at-
mosfeer. Wanneer je te veraf staat van je model loop je het risico dat de verdunner reeds is ver-
dampt nog voor de verf het model kan bereiken. Niet goed dus. Wanneer je te kort komt dan loop 
je weer het gevaar dat de verf snel gaat uitlopen. Ook niet goed. Stop ook niet bruusk wanneer je 
het einde van het model bereikt hebt, maar spuit steeds een beetje verder voorbij het model en 
keer dan pas terug. Wanneer je stopt op het einde van het model, dan gaat deze plaats 2 maal 
meer verf opvangen dan de andere plaatsen. Hierdoor loop je het risico dat de verf zich hier opsta-
pelt en gaat uitlopen. Beweeg ook niet te snel met het pistool, en ook niet te traag. Een vlotte be-
weging (zoals de slinger van een klok) zou voldoende moeten zijn. Probeer ook met je hele arm 
mee te bewegen zodat je een constante afstand behoud van je airbrush tot aan de kop van je verf-
pistool. 
 
Tip 016 “Afplaktape verwijderen” 
Wat doe je wanneer je na het spuiten van een model met een airbrush de afplaktape moeilijk los-
komt of wanneer je te lang gewacht hebt om de tape te verwijderen. Gewoonlijk doe je dit onmid-
dellijk na het spuiten of ten laatste wanneer de bovenste laag van de verf handdroog is. Er valt nog 
één en ander te redden wanneer je een haardroger bij de hand hebt. Warm het model op. De lijm 
van de tape zal hierdoor zacht worden waardoor de tape gemakkelijker kan loskomen. Toch voor-
zichtig zijn dat de onderliggende verf niet mee komt, en beter op tijd de tape verwijderen. 
 
Tip 017 “Spuitbussen met lucht” 
Beginnende modelbouwers durven naast een goedkoop verfpistool ook nog lucht in bussen gebru i-
ken. Naast het feit dat deze spuitbussen met drijflucht zeer duur zijn, zul je steeds drijflucht te kort 
komen. De bussen kun je niet bijvullen en een hele voorraad in huis halen lijkt ook geen oplossing. 
Wij raden aan om dit jaar één treintje minder te kopen en dit geld uit te geven voor de aanschaf 
van een degelijke airbrush (bvb een Badger 150 vanaf 100 Euro) en een compressor voor zo’n 125 
euro. En voor wie toch zou willen proberen, een autoband met extra lucht is ook geen oplossing 
net zo goed dat een oude stofzuiger ook geen aanrader is. Maar wie wil, mag het altijd proberen.  
 
Tip 018 “remreiniger” 
Tijdens de laatste thema-avond over het onderhoud van locomotieven gegeven door Paul en Kris 
zagen we op tafel een vreemde spuitbus staan. Eerst dachten we dat het hier ging om een spuitbus 
met drijflucht, maar bij nader toezien blijkt het om remreiniger te gaan. Dit is een krachtige indu-
striële en chemische vetoplosser die vaak wordt gebruikt voor het reinigen van schijfremmen. 
Blijkbaar heeft dit product ook een heilzame werking op locomotieven die aan onderhoud toe zijn. 
 
Tip 019 “Plooien van buizen” 
Als de leiding van een locomotief wat dikker is kun je hiervoor een buisje gebruiken die 
in verschillende maten in messing te verkrijgen zijn. Probleem is dat deze buisjes vaak 
nog moeten gebogen worden. Niet gemakkelijk omdat tijdens het buigen het buisje een 
knik kan krijgen, wat niet de bedoeling is. Gemakkelijker gaat het wanneer je een rem-
kabel gebruikt van een fiets of een moto. Na gebruik de kabel er weer uit trekken. 
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THEMA-AVOND ONDERHOUD VAN EEN LOC 
 
 
Vrijdag 18 februari hebben Paul en Kris een geslaagde thema-avond georganiseerd over het on-
derhoud van locomotieven. Een boeiend onderwerp gezien de grote belangstelling van de aanwezi-
ge leden.  
 

De eerste thema-avond kon op een gote be-
langstelling rekenen 

 

Aan kijklustigen geen gebrek. De volgende keer 
is het hun beurt om de handen uit de mauw  ... 

 
Filip had al geruime tijd ernstige problemen met zijn onlangs op onze ruilbeurs gekochte Fleisch-
mann stoomloc.  Peter haalde een oude Fleischmann uit zijn binnenzak en Kris gaf het interieur 
een complete revisie, slipbandjes inbegrepen. Kostprijs één Trippel. 
 

Pierre kijkt tevreden naar de geslaagde test. 

 

Filip moest zelf aan de slag. 

 

Een testbank (of rollenbank) wordt aan een 
nauwkeurig onderzoek onderworpen. 

 

En de bar…. Ja die kende ook zijn succes. De 
inwendige moet een onderhoudsbeurt krijgen 
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René toverde enkele oude Jouef’s op tafel. Het leverde hem alleen een blik van medelijden op. 
Niets veel aan te doen luidde het verdikt.  
Pierre wist geen raad met zijn Hamo-loc, maar Kris plaatste een nieuwe permanente magneet, 
spoot even heen en weer met een vreemde spuitbus (remreiniger) en dronk eens van zijn Tripple. 
No problem. De loc rijdt als nieuw op de meegebrachte testbank.  
 
Enkel Tim bleef met zijn probleem zitten. Hij heeft een oude dikke Rocomotor uit elkaar gehaald en 
per ongeluk de koostofborstels gebroken. Heeft er iemand nog een oude dikke ongebruikte Roco-
motor met koolstofborstels liggen. Tim zal je dankbaar zijn. Het is voor zijn 62 terug rijdende te 
krijgen. 
 
Misschien heb jij wel een idee voor een volgende thema-avond of programma-avond. Neem conta ct 
met onze voorzitter en praat er eens over. Hij zal je zeker willen helpen. Alle onderwerpen kunnen 
aan bod komen.  
 
 

 
 
SPOORWEGEN IN KONGO 
 

Wouter 
Van onze verslaggever ter plaatse: Wouter 
 
Dear All, 
These past months, many Monuc vehicles have been stoned from the trains incomig or outgoing 
Kinshasa, particularly, on the Route des Poids lourds (the Iveco road), where the railway is close to 
the road. The joint attachment gives you the normal schedules of the trains. 
If you have to drive to or from Iveco , please be vigilant if you happen to be within these time -
slots. 
 
Chers Tous, 
Ces derniers mois, quelques véhicules de la Monuc ont subi des jets de pierres venant des trains en 
partance de Kinshasa , ou en provenance de L'Aéroport , sur la Route des Poids Lourds ( route d' 
Iveco ), lorsque la voie ferrée est proche de la route. La fiche jointe vous donne les horaires de ces 
trains. Si vous devez vous déplacer d' Iveco ou vers Iveco, redoublez de vigilance si vous rentrez 
dans ces crénaux horaires. 
 
Have a safe evening. 
Passez une soirée tranquille. 

 
HORAIRE TRAINS URBAINS  

Urban Trains Schedule 
 

1. DESSERTE AERO/ From- To Airport  
Where most of the stoning happens 
Ou la plupart des jets de pierres ont lieu 

 
U31 (6.00-7.05) AERO – KIN/EST 
U33 (8.30-9.35) AERO – KIN/EST 
U38 (17.15-18.20) KIN/EST - AERO 

 
2. DESSERTE KASANGULU/ From –To Kasangulu 

 

 
 
 

U43 (8.45-10.00) KIMWENZA – KIN/EST 
U48 (17.00 – 18.45) KIN/EST - KASANGULU 
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- TREIN-TREK-ACTIE VOOR TSUMANI 
 

Edmond van den Hauwe 
 

 
Op vrijdag 14 januari 2005 had in het station van Gent Sint-Pieters een actie plaats, georganiseerd 
door het Sint–Paulsinstituut ten voordele van de zes instellingen (scholen en opvangtehuizen) van 
de Broeders van Liefde in Sri Lanka. In de school van Kalmunai maakte de vloedgolf twee doden en 
zijn er vijf internen vermist. 260 Scholieren trokken een loc met 5 rijtuigen 200 meter verder.  
 

 

 

 

Alle foto’s   Edmond van den Hauwe 

 
De directeur van het Gentse Sint–Paulusinstutuut, één van de grootste scholen van de congregatie 
in Vlaanderen , dhr. Mark Willems en een medewerker dhr. Verniers, wilden via deze trein-trek-
actie een bijdrage leveren aan de scholen en opvangtehuizen van de congregatie in Sri Lanka waar 
twee Vlaamse broeders actief zijn. Dhr. Willems heeft dan contact opgenomen met Mevr. C. Vanrij-
ckeghem,  sectorverantwoordelijke van de NMBS. 
Mevr. Vanrijckegem stond volledig achter dit project en dankzij haar kon dit project verwezenlijkt 
worden en werd een locomotief van de serie 27 (2711 uit het depot van Kinkempois) en 5 M4 rij-
tuigen, met een  totale lengte ongeveer 141 meter en 280 ton zwaar, ter beschikking gesteld. 
 

 

 

 

 
Rond 15u45 werd het startshot gegeven en de 270 leerlingen (jongens en meisjes uit de 55 klas-
sen lager - en middelbaar) begonnen met verenigde krachten te  trekken. Bijna onmiddellijk kwam 
er beweging in het konvooi en werd de trein ongeveer 200 meter ver getrokken. In de rijtuigen 
hadden eveneens een groot aantal leerlingen plaats genomen. 
Er werd met deze actie 27.600€ ingezameld en dit zal overgemaakt worden aan de zes instellingen 
in Sri Lanka die nu allemaal dienen voor de opvang van de daklozen. 
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AGENDA 
 

 
De manifestaties in het « vet » zijn de evenementen die door de Pijl worden georg aniseerd of 
waaraan DE PIJL deelneemt. U vindt de geactualiseerde informatie steeds op de website van De 
Pijl: http://www.de-pijl.info/agenda.htm 
 
27 februari   Ruilbeurs - Erpent (Namur) 

International Toy Show, Collège Notre -Dame de la Paix, place Notre -Dame 
de la Paix, 9h - 14h  

27 februari   Ruilbeurs - Liège 
Rue Basse-Wez 85, 9h - 13h  

28 februari  Informatiesessie - Leuven 
Nieuwigheden Nürnberg door Modelshop Het Spoor   
Café Pakenhof, Pakenstraat 61 om 20.30 uur  

  

 6 maart  Veiling Collectors Bank - Edegem 
Auditorium de l'hôtel Hof Ter Elst, Prins Boudewijnlaan  

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

12-13 maart  Beurs - Roux 
Les Amis du Modéle Réduit, rue des Couturelles, complexe sportif  

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   

27 maart  Manifestatie - Turnhout 
Stoomgroep Turnhout - Stadspark - opening seizoen   

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

  

2 april  Beurs - Etterbeek 
Mupdopfer - gare de Mérode de la ligne 26 de la SNCB,  
rue des Tongres, van 13.30 tot 17.30 uur.   

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

2-3 april   Tentoonstelling + beurs - Aalst 
OVMV (Onze Vlaamse Modelbouw Vereniging), Tragel 6D, Aalst  

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

5 - 7 april  5e Rail-Tech Europe beurs - Utrecht  
Jaarbeurshallen Utrecht. Inkom 15 euro.  

8 - 10 april Expo Beurs - Maubeuge Frankrijk 
Met deelname van MSCM De Pijl 
AFSA, Espace Sculfort, avenue Jean Jaures, route de Valenciennes 
info : Sculfortdominiquebara@wanadoo.fr  

10 april  Beurs - Fosse-la-Ville 
cité scolaire Le Bosquet, route de Bambois  

13-17 april  Intermodellbau Mess Westfalenhallen - Dortmund 
Rheinlanddamm 200, 9h - 18h  

15 - 17 april  Manifestatie - Turnhout 
Stoomgroep Turnhout - Stadspark - UK-weekend   
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16- 17 april  Life Steam - Vorst 
PTVF, le parc du Bempt, chaussée de Neerstalle 323 b  

17 april  Ruilbeurs  Woluwe Shopping Center   

23 - 24 april  Modelbouwbeurs - Antwerpen AFGELAST 
ATC, de Antwerpse Treinclub,  Miniatuurstad, Hangar 15, Cockerillkaai 50, 
2000 Antwerpen   

23 - 24 april   Expo Beurs - Wavre  
l'AMC, hôtel de ville, place de l'hôtel de ville 1  

24 april   Ruilbeurs - Aywaille 
AS.MO.CO - Salle Saint raphaël Aywaille  

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

30 april   Opendeur - Saint-Ghislain  
TSP/PFT, 9.00 - 17.00 uiur  

30 april - 
1 mei  

Veiling Collectors Bank - Edegem 
Auditorium de l'hôtel Hof Ter Elst, Prins Boudewijnlaan  

  

1 mei   Ruilbeurs  - Sclessin (Luik)   
ALAF, ancienne école du Château, rue de Berlooz, 9h - 13h 

5 - 8 mei  Expo - Edegem 
KMYCA - Fort 5, hangar 44, Van Der Weydenstraat  

8 mei   Beurs - Nijvel 
Planet Toys, Shopping Center, chaussée de Mons 18 

8 mei   Ruilbeurs  - Vilvoorde   
Ruilbeurs in zaal 'Star', De Brouwersstraat. 

14 - 16 mei  Manifestatie - Turnhout 
Stoomgroep Turnhout - Stadspark - Internationale stoomdagen   

14 mei  Ruilbeurs  - Houten   

15 mei  Ruilbeurs  Woluwe Shopping Center  

22 mei  Ruilbeurs – Hoeselt , Lindekapelstraat 7   

29 mei    Ruilbeurs – Merksem 
ATA, Fort van merksem, Fortsesteenweg, 9.00 - 13.00 uur 

29 mei    Ruilbeurs – St Niklaas  
Modeltreinclub He t Spoor 

  

5 juni  Ruilbeurs -  Namur 
Rail Miniature Mosan, place de l'Ecole des Cadets 

12 juni  Beurs - Gilly 
TMC, l'école de la cité Germinal, rue Circulaire 27, quartier Soleilmont  

12 juni  Beurs - Han sur Lesse 
Grottes de Han  

19 juni  Ruilbeurs  Woluwe Shopping Center info: 

  

11-12-13 
november  

Expo MSCM De Pijl: De trein in het Klein - Mechelen 
Leuvenssteenweg - Muizen  
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BARLIJST 
 
 
Barlijst van 8 maart 2005 tot 14 maart 2006 
 
08/03/2005 Gaston VERVLOESSEM  09/09/2005 Louis WILLEMS 
11/03/2005 Louis WILLEMS  13/09/2005 Pierre WOUTERS 
15/03/2005 Pierre WOUTERS  16/09/2005 Eric BORREIJ 
18/03/2005 Eric BORREIJ  20/09/2005 Rene CEULEMANS 
22/03/2005 Rene CEULEMANS  23/09/2005 Jan COECKELBERGH 
25/03/2005 Jan COECKELBERGH  27/09/2005 Marc COESENS 
29/03/2005 Marc COESENS  30/09/2005 Julien DE MEYER 
01/04/2005 Julien DE MEYER  04/10/2005 Luc DE NEUTER 
05/04/2005 Luc DE NEUTER  07/10/2005 Wouter DEWEERDT 
08/04/2005 Wouter DEWEERDT  11/10/2005 Vincent DEPREZ 
12/04/2005 Vincent DEPREZ  14/10/2005 Alain DELOOF 
15/04/2005 Alain DELOOF  18/10/2005 Peter EMBRECHTS 
19/04/2005 Peter EMBRECHTS  21/10/2005 Paul FOUBERT 
22/04/2005 Paul FOUBERT  25/10/2005 Koen FEREMANS 
26/04/2005 Koen FEREMANS  28/10/2005 Roger GOOVAERTS 
29/04/2005 Roger GOOVAERTS  01/11/2005 Jacques HENDRICKX 
03/05/2005 Jacques HENDRICKX  04/11/2005 Luc HAESEVOETS 
06/05/2005 Luc HAESEVOETS  08/11/2005 Tim HAESEVOETS 
10/05/2005 Tim HAESEVOETS  11/11/2005 EXPO 
13/05/2005 Wim JANSSEN  15/11/2005 Wim JANSSEN 
17/05/2005 François KNOPS  18/11/2005 François KNOPS 
20/05/2005 Etienne KERREMANS  22/11/2005 Etienne KERREMANS 
24/05/2005 Jean MUYLKENS  25/11/2005 Jean MUYLKENS 
27/05/2005 Patrick MEUL  29/11/2005 Patrick MEUL 
31/05/2005 Gerd MUSSELS  02/12/2005 Gerd MUSSELS 
03/06/2005 Roland PATERNOSTER  06/12/2005 Johan NEEFS 
07/06/2005 Johan NEEFS   09/12/2005 Roland PATERNOSTER 
10/06/2005 Kurt PEETERS  13/12/2006 Kurt PEETERS 
14/06/2005 Luc PEETERS  16/12/2006 EINDEJAARSFEEST 
17/06/2005 Marc SYMONS  20/12/2005 Luc PEETERS 
21/06/2005 Johan THIERIE  23/12/2005 Marc SYMONS 
24/06/2005 Herman VALKENAERS  27/12/2005 Johan THIERIE 
28/06/2005 Hans VALKENAERS  30/12/2005 Herman VALKENAERS 
01/07/2005 Edmond VAN DEN HAUWE  03/01/2006 Hans VALKENAERS 
05/07/2005 Chris VAN DER AUWERA  06/01/2006 Edmond VAN DEN HAUWE 
08/07/2005 Herman VAN ESBROECK  10/01/2006 Chris VAN DER AUWERA 
12/07/2005 Marc VAN EYLEN  13/01/2006 Herman VAN ESBROECK 
15/07/2005 Adri VANGELABBEEK  17/01/2006 Marc VAN EYLEN 
19/07/2005 CLUB GESLOTEN  20/01/2006 Adri VANGELABBEEK 
22/07/2005 CLUB GESLOTEN  24/01/2006 Eric VAN HEMELRIJCK 
26/07/2005 CLUB GESLOTEN  27/01/2006 LEDENVERGADERING 
29/07/2005 CLUB GESLOTEN  31/01/2006 Germund VAN ARCK 
02/08/2005 Eric VAN HEMELRIJCK  03/02/2006 Richard VAN HOUTVEN 
05/08/2005 Germund VAN ARCK  07/02/2006 Leo VAN LOON 
09/08/2005 Richard VAN HOUTVEN  10/02/2006 Mark VAN NIEUWENHOVE 
12/08/2005 Leo VAN LOON  14/02/2006 Jan VAN TASSEL 
16/08/2005 Mark VAN NIEUWENHOVE  17/02/2006 Luc VERBEEK 
19/08/2005 Jan VAN TASSEL  21/02/2006 Filip VERBRUGGEN 
23/08/2005 Luc VERBEEK  24/02/2006 Paul VERGUCHT 
26/08/2005 Filip VERBRUGGEN  03/03/2006 Tony VERMEULEN 
30/08/2005 Paul VERGUCHT  07/03/2006 Gaston VERVLOESSEM 
02/09/2005 Tony VERMEULEN  10/03/2006 Louis WILLEMS 
06/09/2005 Gaston VERVLOESSEM  14/03/2006 Pierre WOUTERS 
 
Opmerking: Wanneer je verhinderd (om welke reden dan ook) bent om jouw beurt te verzekeren, 
probeer dan tijdig een vervanger te vinden. 
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BORREIJ Eric Koning Albertstraat 110 2800 Mechelen 015/21.89.22 015/21.89.22  eric.borreij@pandora.be 

CEULEMANS Rene Oude Brusselsestraat 48/302 2800 Mechelen 015/41.43.60 02/752.43.60 0486/32.19.30 poellem@pandora.be 

COECKELBERGH Jan Ketscheshoef 2 2350 Vosselaar 014/43.90.57 04/330.28.96  coeckelbergh.jan@skynet.be 

COESENS Marc Goorstraat 81 3191 Hever 015/61.47.65    

DE MEYER Julien Van Waelwijckstraat 35 2100 Deurne 03/325.55.62    

DE NEUTER Luc Lange Koepoortstraat 55 2000 Antwerpen 03/226.58.72 03/233.35.78  lucdeneuter@skynet.be 

DE WEERDT Wouter Vredestraat 2 2800 Mechelen    Wouter.DeWeerdt@unhabitat.org 

DEPREZ Vincent Rommekensbergstraat 21 2800 Mechelen 015/20.56.92    

DE LOOF Alain Hamerstraat 37 2800 Mechelen   0473/41.87.44 acadeloof@hotmail.com 

EMBRECHTS Peter Hairgracht 2a 2820 Bonheiden 015/34 07 25   embrechts.peter@pandora.be 

FOUBERT Paul Zandstraat 34 2860 St Kat. Waver 015/55.42.34 02/389.23.50  paul.foubert@externel.be 

FEREMANS Koen Kruisbaan 115 2800 Mechelen   0486/69.68.85 erna.schepers@pandora.be 

GOOVAERTS Roger Neerstraat 102 3150 Haacht 016/60.00.61    

HENDRICKX Jacques Slotlaan 84 1200 Woluwe 02/734.62.06    

HAESEVOETS Luc Grote Nieuwedijkstraat 259 2800 Mechelen 015/55.74.30    

HAESEVOETS Tim Grote Nieuwedijkstraat 259 2801 Mechelen 015/55.74.30   tim.haesevoets@student.denaeyer.wenk.be 

JANSSEN Wim Hoevestraat 58 2330 Merksplas 014/63.42.20   janssen.wim@scarlet.be 

KNOPS Francois  Jubellaan 69 2800 Mechelen     

KERREMANS Etienne Kruisstraat 113 2570 Duffel 015/31.71.93   etienne.kerremans@skynet.be 

MUYLKENS Jean Lakenmakersstraat 25 2800 Mechelen 015/55.63.50  0473/21.85.87 jean.muylkens@skynet.be 

MEUL Patrick Albertlei 99 2550 Kontich 03/457.62.66   patrick-meul@freegates.be,  
patrick.meul@cpships.com 

MUSSELS Gert Rompelei 28 2550 Kontich    gertm@pandora.be 

NEEFS Johan Stationsstraat 2 3191 Hever 015/51.75.50   johan.neefs@belgacom.net 

PATERNOSTER Roland Sleutelbaan 4 3130 Begijnendijk 016/69.88.23 02/224.51.72  rgpaternoster@hotmail.com 
roland.paternoster@b-rail.be 

PEETERS Kurt Noordveld 31 2800 Walem   0494/12.30.83 kurtpeeters1@hotmail.com 

PEETERS Luc Tarweveld 16 1980 Zemst 015/61.64.80 03/543.16.45 0475/80.05.30 peeters.ceulemans@belgacom.net 
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RUCQUOY Gaston Nimfenstraat 21 2800 Mechelen 015/20.36.02   gaston.rucquoy@pandora.be 

SYMONS Marc Van Meerstraetenlaan 28 3120 Tremelo   0476/64.31.84 marc.symons@ond.vlaanderen.be 

THIERIE Johan Vaatjesstraat 19 2580 Putte 015/75.45.70   johan.thierie@scarlet.be 

VALKENAERS Herman Kleine Steenweg 58 3130 Begijnendijk 016/53.17.62   herman.valkenaers@belgacom.net 

VALKENAERS Hans Kleine Steenweg 58 3130 Begijnendijk 016/53.17.62   hans.valkenaers@student.denaeyer.wenk.be 

VAN DEN HAUWE Edmond De Blokstraat 37 1830 Machelen 02/251.20.39   southernpacificqs4@hotmail.com 

VAN DER AUWERA Chris  Boomgaardstraat 17 2800 Mechelen 015/41.51.20   chris.van_der_auwera@alcatel.be 

VAN ESBROECK Herman s Herenwegveld 160 3020 Herent 016/22.11.65  0498/83.27.49 h.vanesbroeck@skynet.be 

VAN EYLEN Marc Leuvensesteenweg 511 2812 Muizen 015/41.47.90   marcvaneylen@pandora.be 

VANGELABBEEK Adriaan Bisschoppenhoflaan 56 2100 Deurne 03/325.60.74 03/232.30.16   

VAN HEMELRIJCK Eric Boeimeerstraat 56 2820 Bonheiden 015/51.54.53   e.vanhemelrijck@advalvas.be 
eric.van.hemelrijck@village.uunet.be 

VAN ARCK Germund Keiputvoetweg 17 1800 Vilvoorde   0476/25.99.27 vgermen@yahoo.com 

VANHOUTVEN Richard Heidestraat 36 2560 Kessel 03/480.52.52   richard.vanhoutven@pandora.be 

VAN LOON Leo Herenthoutseweg 29 2222 Wiekevorst 014/26.08.78    

VAN NIEUWENHOVE Marc Lobroeken, 2 3191 Hever 015/51.89.36 03/218.15.21 0474/97.66.51 cmp@pandora,be 

VAN TASSEL Jan Termaelenbaan 16 2970 Schilde 03/383.47.05 03/309.24.60  janvantassel@skynet.be 

VERBEEK Luc Leuvensebaan 88 3110 Rotselaar 016/44.84.75   luc.verbeek@pandora.be 

VERBRUGGEN Filip Tenderstraat 102/5 2800 Mechelen   0478/.20.11.56  

VERGUCHT Paul Dorstveld 28 2820 Bonheiden 015/55.07.15  0495/86.83.24 paul.vergucht@pandora.be 

VERMEULEN Tony Lichtvaartstraat 2 2800 Mechelen 015/21.95.34    

VERVLOESSEM Gaston Grote Bollostraat 151A 3120 Tremelo 016/53.82.26  0495/24.18.56  

WILLEMS Louis  Steenweg op Beerse 46 2330 Merksplas 014/63.36.51 03/314.38.24  louis.willems@sbb.be 

WOUTERS Pierre Watermolenstraat 5 1820 Steenokker-
zeel 

02/759.43.93   sbbobb@hotmail.com 

        
 
 


