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Gesticht in 1974 door een groep enthousiasten die een paar jaar later met de bouw van een
clubbaan begonnen. 1985 was één van de hoogtepunten in het bestaan van deze club met een
bezoek van het MOROP-congres. 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 2005
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Foto: De zadeltanklocomotief bij zijn vertrek uit Odihan naar Tenderten tijdens de clubuitstap van
de Pijl naar Engeland op zaterdag 23 april op de Kent & East Sussex Railway. Op de achtergrond
enkele fotogenieke clubleden.
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HET WOORD VAN DE VOORZITTER
Beste clubleden,
Het 0-Forum heeft zijn voorjaarsbijeenkomst bij MTD gehouden, niet dat De Pijl niet goed genoeg
was maar gewoon omdat wij al zoveel te doen h ebben en zij kandidaat waren. Daar is mij iets in
het oog gesprongen dat bij ons nog ontbreekt. Het was daar kraak net en opgeruimd. Ik hoor jullie
al zeggen dat dit toevallig was omdat 0 -Forum op bezoek kwam, maar nee, tijdens een voorgaand,
onaangekondig d bezoek was het ook zo. Spijtig genoeg is dit een tegenstelling tot De pijl. Wanneer
er bezoekers komen slagen wij er niet in orde te krijgen in de lokalen.
Een voorbeeld van onze wanorde zijn de tijdschriften die in de club aanwezig zijn. Alle nieuwe
tijdschriften worden gelezen en belanden daarna op de tafel in plaats van in de kast. Het zou
makkelijker zijn een tijdschrift terug te vinden dat zich in zijn doos in de kast bevind dan één dat
ergens op een tafel ligt. Mag ik dan ook vragen vanaf heden de gelezen tijdschriften terug in de
dozen op te bergen. Wanneer iedereen dit doet verminderen we ook de kans op verlies van enkele
nummers.
Ook op de zolder heerst er een wanorde probleem. Tijdens het werken aan de banen gebruikt
iedereen verschillende gere edschappen die overal in het rond liggen. Na het werken zou het fijn
zijn moesten alle gereedschappen terug op hun plaats terecht komen en de werkplek opgeruimd
worden. Dit maakt het voor jezelf en andere na u aangenamer om te werken en makkelijker om
gere edschap terug te vinden. Ook voor onze materiaal meester zou dit iets aangenamer en
makkelijker werken. Om de lokalen proper te houden heeft de club drie stofzuigers ter beschikking
staan om alle stof en zaagsel op te zuigen, maak er gebruik van. Ik vraag jullie dus met aandrang
iets meer aandacht te besteden aan de staat van de lokalen wanneer jullie ’s avonds vertrekken.
Maar nu genoeg gezaagd, er is ook nog wat positief nieuws.
De mensen van Maubeuge waren zeer tevreden met onze aanwezigheid op hun tentoonstelling.
Ook voor ons was dit een leuke ervaring, ook al werd er iets meer verwacht van de accommodatie
ter plaatsen. Ons optreden daar heeft geresulteerd in nog 2 uitnodigingen voor de modulebaan.
Een eerste uitnodiging om in oktober naar Sedan te trekken en een tweede om in januari naar
Pont-a-Marcq te gaan. Een uitnodiging krijgen wil nog niet zeggen dat we ook kunnen deelnemen.
Er zijn wel wat probleempjes aan beide tentoonstellingen. Sedan is een week na Genk en daar gaat
de schaal nul baan al naar toe, en de maand januari is niet zo de beste maand om te gaan
pendelen. Daar hebben ze ook nog problemen mee in Pont-a-Marcq. Zij vinden het niet nodig om
één of meer auto’s te betalen die pendelt tussen Mechelen en Pont-a-Marcq wat in de buurt van
Lille ligt. Verder nieuws volgt nog.
Intussen hebben we de deelnemers aan de technische commissie van de MOROP over de vloer
gehad. Zij hielden hun werkvergadering in Mechelen en maakten van deze gelegenheid gebruik om
een kijkje te komen nemen. Ze waren aangenaam verrast en vonden het onze banen bijzonder
interessant. Er werden dan ook veel foto’s gemaakt. In de bar werden de verschillende soorten bier
uitvoerig geproefd.
Aan uitnodigen ontbreekt het ons niet dit jaar.
De Nulbaan gaat op 2 en 3 juli naar Puurs om er deel te nemen aan de expo van de BVS ter
gelegenheid van hun “Weekend van de trein 2005”. De Märklinbaan gaat op 27 en 28 augustus
naar de vzw Leireken in Steenhuffel die vieren dan feest en hebben ons gevraagd om er een
rijdende baan te zetten. In tussen hebben de Märklinisten ook nog de vraag gekregen om deel te
nemen aan Rail 2006. Daar zullen we later nog wel wat van horen hoop ik. Euromodelbouw gaat
door op 8 en 9 oktober in Genk. 0 -Forum heeft een uitnodiging gekregen en zij nemen deel met
een infostand en een schaal nulbaan. Het is het station van “Chinnor” dat daar zal te zien zijn.
Vergeet vooral niet dat onze BBQ door gaat op zaterdag 25 juni. Kom nu niet zeggen dat jullie te
niet wisten. Het staat al manden op de kalender op onze website. Juist ja die website die al meer
dan 10.000 bezoekers heeft gehad. Het zal nog aardig druk worden de komende maanden en dan
komt er nog onze eigen expo op 11-12 en 13 november.
Nog veel leesplezier met deze Gazet.
René
Uw voorzitter
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DE BELLEMAN
Roland Paternoster
De belleman is nu nog gekend als de kleurrijke figuur die ieder jaar in juli de Gentse Feesten op
gang schiet. Vroeger was het de persoon die het nieuws in de dorpen verspreidde. In dit artikel ga
ik dus de rol van belleman vertolken, kwestie dat iedereen op de hoogte is.
Het jaar is al bijna in de helft en dit betekent voor de meesten dat het groot verlof er staat aan te
komen. Een hele rits « Pijl »-activiteiten hebben we dit jaar al gehad ; denken we maar aan de
twee programma -avonden en de clinic voor rollend materieel, onze deelname aan Maubeuge en
onze uitstap naar Engeland. Verleden week waren de MOROP-leden bij ons te gast. Het
internationaal gezelschap heeft de avond bij ons – letterlijk en figuurlijk – ten zeerste gesmaakt.
Nu de toekomst: op zaterdag 25 juni 2005 houden we onze jaarlijkse BBQ. Vanaf 27 mei hangt er
een groot inschrijvingsblad in de bar waar u zich kunt inschrijven. Uiterste inschrijvingsdatum is 18
juni 2005. Het bestuur vraagt met aandrang om niet tot op de laatste dag te wachten om te
vragen of je mag van je vrouw, breng ze gewoon mee! En bij gebrek aan een vrouw, breng
gewoon uw vriend, uw minnares, uw buurvrouw of kennissen mee.
De quiz zal ergens in het najaar worden gehouden.
Veel belangrijker echter is onze expo: deze gaat door op 11, 12 en 13 november 2005, telkens van
10 tot 18 uur. Er is nog wat werk aan de winkel en in tegenstelling tot andere jaren gaan we een
poging ondernemen om alles niet in de laatste week voor de expo af te werken.
De clubbaan: het hoofddoel blijft om onze clubbaan rijdend te houden tot minstens na de expo. Tot
dan zal de verantwoordelijke van de clubbaan zich ook bezighouden met de voorbereidende werken
om de clubbaan te digitaliseren. De digitalisatie start dus ten vroegste op 14 november 2005. Voor
de analoogrijders is het de laatste kans om hun niet-digitale loks van stal te halen.
De modulebaan: de verantwoordelijken voor de modulebaan, Eric Van Hemelrijck en Eric Borreij,
hebben geopteerd voor een iets andere opstelling die het grote voordeel heeft dat ieder aan zijn
stuk kan blijven verder werken en er ook rij-avonden kunnen geprogrammeerd worden. Welke
werken dienen nog te worden uitgevoerd? Het station van Trois Ponts dient technisch te worden
afgewerkt (automatisch sluiten van de seinen). De scenery van alle andere modules moeten
afgewerkt worden of een grondige opknapbeurt krijgen, zodat de modulebaan opnieuw
« toonbaar » wordt. Op de bezochte expo’s viel het op dat onze baan kwalitatief, wat scenery
betreft, niet meer het g ewenste niveau heeft.
De Märklinisten werken ook verder aan de scenery van hun baan. De Nullers doen hetzelfde met de
detaillering van bepaalde items (kolenboer).
We doen ook een beroep op onze schrijnwerker Kurt om een nieuwe expo-toog te (laten) bouwen.
Stevig en licht moet hij zijn (de toog, niet de bouwer, hé).
De expo-dagen zelf. Teneinde voor geen verrassingen te staan en/of situaties waarbij er geen
operatoren zijn op de modulebaan of de clubbaan wordt aan IEDEREEN gevraagd zich op te geven
bij de respectievelijke verantwoordelijken wanneer ze beschikbaar zijn (dag en uur). Voor de
functies « barhulp », « rommelmarkt » en « kassa » dient men respectievelijk bij Louis, Marc en
mezelf te zijn. Het bestuur hoopt op een positieve inbreng van iedereen.
Tot in de club.
Roland, De secretaris

Treinmachinist blijft droomjob voor jongens
Wanneer volwassen mannen gevraagd wordt wat zij als kind wilden worden, antwoordt een meerderheid van hen nog steeds treinmachinist. Dat blijkt uit een enquête van AllTheJobs.co.uk, waaraan meer dan 3.500 mensen deelnamen. Ondanks de technologische vooruitgang en de populariteit van de wagen, blijven jongens blijkbaar dromen van het besturen van een trein. Meer zelfs dan
van een job als voetballer. Het beroep van agent prijkt derde in de ranking, de job‘rijk worden’
tiende. Jonge meisjes hopen later vooral verpleegster te worden. De job van leerkracht staat op
twee, die van dierenarts op drie. Eens volwassen maken de dromen meestal plaats voor admin istratieve jobs.
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DE CLUBBAAN GAAT DIGITAAL
Chris Van Der Auwera
Wat is er gaande met de clubbaan? Zoals je elders kunt lezen is de beslissing genomen om de
clubbaan te digitaliseren.
Waarom? Voornamelijk om twee redenen:
1. In het algemeen zijn de meeste clubleden tegen afbraak van de huidige baan. 't Is te zeggen
de clubleden waarvan ik feedback heb gekregen en dus hun mening hierover hebben laten
weten.
2. Het tweede punt is dan dat er toch iets moet gebeuren met de elektronica van de baan. Met
name het bloksysteem is niet echt betro uwbaar meer. De oorzaak hiervan is tweeërlei: de
ouderdom begint te wegen en er zitten ook een paar zwakke plekken in het ontwerp. Dit
brengt bij mij de frustratie mee omdat ik graag heb dat de baan perfect draait, zeker tijdens
expo's.
Vandaar dat na enig overleg en gepeins het voorstel is gegroeid om de volledige baan te
digitaliseren. Dit voorstel is intussen aanvaard. Budgettair is dit reeds goedgekeurd en kunnen we
ergens in het 3e kwartaal overgaan tot de aankoop van het benodigde Zimo materiaal. Blijft
natuurlijk dat de ombouw een serieuze job is. Ik heb op dit moment enkel op mezelf gerekend en
op Paul die af en toe wel een handje zal toesteken. De ombouw begint vlak na de expo en ik
verwacht dat dit minstens een jaar gaat duren. Het is de bedoelin g dat de benedenbaan tegen de
expo van 2006 met het Zimo bloksysteem rijdt en dat de bovenbaan minimaal 'op zicht' wordt
bereden. Ik heb bij wijze van proef een planning opgesteld om na te gaan wat er op één jaar kan
gerealiseerd worden. Hieruit blijkt dat het heel krap zal zijn om de doelstelling. Ik heb immers
gerekend met niks als werkavonden en geen rij-avonden, op uitzondering van één maand
vakantie!
Enfin indien er leden zijn die zich geroepen voelen om te helpen dan zal ik dat zeker verwelkomen.
Niet iedereen die wil meedoen moet elektronica inzicht hebben, er zijn ook andere taken te doen.
Heb je nog vragen of opmerkingen over het digitale plan, aarzel dan niet mij aan te spreken. Heb
je geen vragen dan zal ik toch proberen om elke komende Gazet een woordje uitleg te geven.
Tot op de clubbaan.
Chris, Baanmanager Clubbaan

OPROEP AAN DE BARMANNEN
In het clublokaal 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.
07/06/2005
10/06/2005
14/06/2005
17/06/2005
21/06/2005
24/06/2005
28/06/2005
01/07/2005
05/07/2005
08/07/2005
12/07/2005
15/07/2005
19/07/2005
22/07/2005

Johan NEEFS
Kurt PEETERS
Luc PEETERS
Marc SYMONS
Johan THIERIE
Herman VALKENAERS
Hans VALKENAERS
Edmond VAN DEN HAUWE
Chris VAN DER AUWERA
Herman VAN ESBROECK
Marc VAN EYLEN
Adri VANGELABBEEK
CLUB GESLOTEN
CLUB GESLOTEN

26/07/2005
29/07/2005
02/08/2005
05/08/2005
09/08/2005
12/08/2005
16/08/2005
19/08/2005
23/08/2005
26/08/2005
30/08/2005
02/09/2005
06/09/2005
09/09/2005

CLUB GESLOTEN
CLUB GESLOTEN
Eric VAN HEMELRIJCK
Germund VAN ARCK
Richard VAN HOUTVEN
Leo VAN LOON
Mark VAN NIEUWENHOVE
Jan VAN TASSEL
Luc VERBEEK
Filip VERBRUGGEN
Paul VERGUCHT
Tony VERMEULEN
Gaston VERVLOESSEM
Louis WILLEMS

Tijdens de sluitingsdagen kan het gebeuren dat de club toch open is afhankelijk van de beschikbaarheid van de verantwoordelijke leden. Informeer u tijdig tijdens één van de voorafgaande
clubavonden. Dit overzicht is beperkt tot september. Wie verder wilt kijken kan de vorige Gazet
raadplegen of een kijkje nemen op onze website http://www.de-pijl.be, in de rubriek clubinfo.
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VISIT TO ENGLAND
Luc Peeters
Zaterdag ochtend 23/4/05 rond 0600u ’s ochtends was er heel wat beweging van aankomende w agens op de parking aan het clublokaal. Iedereen die had ingeschreven op de daguitstap van de Pijl
werd rond die tijd aan de club verwacht want om 06.15u vertrok onze touringcar.
Stipt op het voorziene uur werd koers gezet richting kust. Rond 07.30u werd begonnen met het
uitdelen van de koffiekoeken en warme drank, koffie, thee of chocomelk. W as het uitdelen van de
koffiekoeken nog gemakkelijk het serveren van de hete drank bij de respectievelijke gebruikers
vergde van onze koffieheren van dienst, Roland en René, de nodige behendigheid en flexibiliteit om
zonder verbrande vingers de dranken af te leveren terwijl de bus wiegde en schommelde op de
spoorvorming in het wegdek. Na een probleemloze rit kwamen wij in Calais aan op de ferry terminal. Blijkbaar waren we flink opgeschoten want we waren vroeger dan voorzien toegekomen en
daar er weinig lading aan boord was mochten we, na het doorlopen van de grenscontrole door ‘Her
Majesties customs’, inschepen op het schip ‘Normandy’. Een afvaart vroeger dan waarop we g eboekt hadden, m.a.w. 40 minuten meer tijd op Engelse bodem

Tenderten
Na een dik uurtje, dat de meeste deelnemers hebben doorgeworsteld met een verblijf in één van
de bars van het schip, reed ons gezelschap met de bus van het schip en werd er koers gezet naar
Tenderten, ons eerste reisdoel. Aldaar toegekomen zette we de organisatie van de Kent & East
Sussex Railway voor een probleem want ons ‘buske’ bleek nogal (te) groot te zijn voor de parking
aan het station en we werden verzocht om de bus te parkeren op de busparking even verder op.
Dat vergde wel wat stuurmanskunst van onze chauffeurs want de straatjes zijn daar niet van de
breedste. Maar het lukte. De picknicktafel werd uit de koffer gehaald, de bak met +100 broodjes,
kratten met blikjes frisdrank en het broodbeleg werden op de tafelgezet, en de aanval kon ingezet
worden.

Iedereen was verzocht een mes bij te hebben en dat was het moment om het te gebruiken om uw
pistoleke te préparére. Na het eten van de nodige broodjes werd er afgezakt naar het station waar
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we de stoomtrein zouden nemen naar Odihan. Wat we niet wisten was dat uitgerekend op dat
weekend er festiviteiten waren om de 60ste verjaardag te herdenken van de overwinning op Duit sland in 1945. Het was alsof je terugstapte in de tijd en in het jaar1945 rondliep.
Al de deelnemers aan de festiviteiten, volwassenen z owel als kinderen, waren volledig gekleed naar
de gebruiken van toen, de militairen, die ook veelvuldig aanwezig waren, leken zo uit een film te
stappen over die periode, en ook de aankleding en attributen aan en rond het station waren perfect
Zo was e r de MG met afgeschermde koplampen en
chauffeur in piloten uniform van de RAF, de vrachtwagen met stoomaandrijving (onder stoom !), de
trein met stoomloc in grijze "war-department" schildering en nummering en de goederenwagen met
Sherman-tank erop…. Enfin het was af.
Na een dik halfuur rondhangen in het station kwam
onze trein aangedenderd. De loc werd omgereden en
ons gezelschap nam plaats in de voorlaatste wagon.
Het engelse ruimteprofiel is voelbaar in de wagon
want de ruimte op de bank voor 2 personen is niet
echt breed te noemen. Tijdens onze rit met het treintje zijn we meerdere stationnetjes gepasseerd en
overal waren er festiviteiten en militairen anno 1945,
al dan niet vergezeld van het nodige gerestaureerd
rollend materiaal. Tijdens de rit werden we nog g etrakteerd op, noem het ‘treinanimatie of straatanimatie’ van lokale deelnemers aan de festiviteiten, er
waren de ‘constable’, de MP’s, de kleine zelfstandige
van de zwarte markt.
Waar je ook afstapte je leek terug te stappen in mei
1945. Op het eindstation idem dito. Daar liepen
vooral ‘Amerikaanse’ militairen met inbegrip van
driesterren generaal George Patton. (zie foto links)
En zelfs op het WC werd je met de “flashback naar 1945’ geconfronteerd want op de deur hing een
briefje met het bericht dat omwille van de oorlogsschaarste er geen WC papier was en dat men
zich zuinig diende te behelpen met het aanwezige papier, en aan de haak hingen dan velletjes
krantenpapier…. Voor de duidelijkheid, er hing nog weldegelijk een rol WC papier anno 2005 m aar
voor de ‘die hards’ was het mogelijk om ‘uw achterste te onderhouden met één of ander krantenartikel .... uit 1945’.
Romney Hythe and Dymchurch Railway

Na het vertrek van de trein in het eindstation op pelicule vastgelegd te hebben zijn we te rug in de
bus gestapt richting New Romney om daar de trein te nemen van het liefelijke "Romney Hythe and
Dymchurch Railway". De rit van Odihan naar Romney zullen wij en de chauffeurs ook niet snel ve rgeten. Het was een tocht door een sterk heuvelend schild erachtig landschap, langs smalle kronkelende wegen omzoomd met bushoge hagen. Aan menig bochtje hebben we gedacht, "hier raken we
niet meer door". De gebeurlijke tegenligger die kwam aangereden, de eerste was een Smartje (ook
niet van’t grootste), moest achteruit tot de weg ergens breder was want van kruisen was geen
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sprake. Het gevolg was dat we i.p.v. 45 minuten om rond te hangen in New Romney we nu slechts
een 10 minuten hadden voordat onze trein aankwam. De Romney Hythe and Dymchurch Railway is
op schaal 1/3 en heeft een spoorbreedte van 40cm. Niettegenstaande we hier te maken hebben
met ‘modeltreinen’ hebben deze toch een echte functie van openbaar vervoer. Ze rijden volgens
dienstregeling en trekken treinen van aanzienlijke lengte en dit aan een snelheid van ca 40 km per
uur. Onze trein kwam stipt op tijd en na een locwissel waren we klaar om zijn reis verder te zetten.
Ondertussen had iedereen een plaatsje gevonden of gewrongen in de wagonnetjes want de trein
zat goed vol. Voor de veiligheid worden de passagiers dmv bordjes in de wagons eraan herinnerd
om in de wagons niet recht te staan ?! Tenzij men een dwerg is van maximum 1 meter of jonger
dan 5 jaar is dat eenvoudig onmogelijk vandaar dat deze waarschuwen bij velen op lachspieren
werkte. Na een voorspoedige rit kwam we aan in Hythe, het eindstation van de lijn. Daar hebben
we nog een half uurtje kunnen rondkijken of shoppen waarna de bus de terugreis naar Dover aanvatte.

De terugreis
De douane controle in Dover was in schril contrast met de controle die we ’s morgens hadden g ekregen … er was er gewoon geen. Na zo’n half uur wachten konden we inschepen op de nieuwste
ferry van Sea France: de Berloiz. Het schip was nog maar 1 week in de vaart en dat was eraan te
zien. Alles blonk als een spiegel, geen enkel bandenspoor in de garages, alles strak in de verf, nergens een spatje roest. Het was voorzien dat we aan boord zouden eten, dat was gereserveerd en
betaald voor de groep. Dat hebben we ook gedaan maar we waren blijkbaar niet de enigen…. He t
koste eerst al moeite en zelfs een gsm gesprek om de groep aan het restaurant bij elkaar te krijgen. Wat Roland hoopte, om de groep als één blok door de selfservice te loodsen, want er was
slechts één groepsticket voor de maaltijd, bleek niet mogelijk want er waren nog tientallen andere
opvarenden die ook wilden eten, en slechts één bedieningstoog. Hij heeft zich dan maar opgeofferd
en heeft aan de kassa zijn bord leeggegeten en telkens aangegeven aan de kassier wanneer er i emand van onze groep de kassa p asseerde zodat we niet, een tweede keer, hoefden te betalen.
Merci Roland. De terugrit is zonder problemen verlopen. Er werd een dvd opgezet van de Romney
Hythe and Dymchurch Railway. Een aantal hebben deze niet volledig uitgezien want de vermoeidheid liet zich voelen. Rond 11.00 uur kwamen we terug op de club aan. De dag zat erop, we waren
17 u van huis weg geweest, ’t was plezant, het weer was meegevallen, ik denk dat iedereen met
tevredenheid hierop terugblikt.
En dan dit nog ....
Heb jij ook die rare gebouwen gezien met een puntdak op weg naar Romney. Heb je je ook afg evraagd wie zo'n dingen uitvindt en in het landschap neerzet. Natuurlijk hebben deze toren een b estaansreden. Jeanine, jaja Jeanine van Pierre, heeft het voor ons uitgezocht en gevonden. Deze
torens hebben alles te maken met de hopteelt in deze streek van Engeland. De toren wordt g ebruikt om de geoogste hop te drogen. Wie meer wil weten kan een bezoekje brengen aan
http://www.invectis.co.uk/kent/kent.htm.
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Wie graag een volledige fotoreportage van onze uitstap naar Engeland bekijkt kan terecht op onze
website http://www.de-pijl.be onder de rubriek foto's.

VAN ONZE MATERIAALMEESTER
Jan Coeckelbergh
Qua aankopen staat er momenteel niet veel op het programma: enkel de aankoop van een elektrostatische grasgroeier. Eric Van Hemelrijck heeft ons een staaltje laten zien en het resultaat is erg
overtuigend. Echter geen goedkoop spul.
In verband hiermee zweeft er ergens in mijn achterhoofd een idee van een “materiaal-o-theek”
waar de club toestellen ter beschikking van de leden zou stellen voor privé gebruik (een soort uitleendienst als het ware). Maar tegelijkertijd bekruipen mij ook angst- en paniekgevoelens: ik vind
persoonlijk dat “de clubleden” absoluut geen respect hebben voor materiaal van de vereniging. Zie
maar naar de toestand van het atelier: vuil, wanordelijk, gereedschappen worden gebruikt maar
niet terug op hun plaats gelegd …
Overigens ben ik het niet, noch het bestuur die bepalen wat er nodig is, voor mij moeten vra gen en
suggesties van alle leden komen.
Verder lijkt het me wensbaar (hoewel dit niet dadelijk verband houdt met de functie van materiaalmeester) dat er in de vereniging door meer mensen aan modelbouw gedaan wordt.
Zo kan het perron van “Centraal” best een opfrisbeurt gebruiken. Wat meer “poppetjes” en andere
toestanden op de clubbaan en de modulebaan zou ook niet slecht zijn.
Jan
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OP VERKENNING DOOR BELGENLAND
Peter

Deel 6: Op stap door Zeeuws Vlaanderen
De TSP of de vereniging voor het behoud van h et Toeristisch spoorwegpatrimonium organiseert
reeds van in de jaren ’80 uitstappen voor spoorwegfotografen en liefhebbers. Na een persoonlijk
deelnamestop in de jaren ’90 ben ik sinds vorig jaar opnieuw actief fototoerist geworden van deze
evenementen. Je kunt er voor of je kunt er tegen zijn. In elk geval staat elke uitstap garant voor
de nodige animatie en unieke fotostandpunten. Iets wat de thuisblijvers niet kunnen zeggen.
Tijdens de fotosessies overheerst zelden een Vlaamse discipline maar eerder Waalse improvisatie.
Iets waar niet iedereen mee kan leven. Toch is alles perfect georganiseerd. De fotopunten zijn
nauwkeurig uitgekozen. En ondanks de schijnbare chaos, heerst er orde en rust en is er een goede
verstandhouding tussen de fotografen. Natuurlijk wordt er al eens geroepen en getierd op een ve rdwaalde toerist, Maar dit hoort er nu eenmaal bij en is best te g enieten.
Vaak wordt het terrein vooraf verkend door de organisatie en indien nodig wordt in overleg met de
plaatselijke boer het hooi gemaaid of een struik gesnoeid. Ooit heeft men een landbouwer g evraagd of hij zijn graanoogst niet een dag eerder kon binnenhalen.

De uitstap van 2 april laatstleden ging naar Gent-Zeehaven en Terneuzen in Nederland. In Brussel
Zuid werd verzamelen gebla zen. Zo'n 250 enthousiastelingen reisden mee. Twee locomotieven van
de reeks 62 (6256 en een 6244) werden aan de haak geslagen. Deze locomotieven hebben hun
oude groene schildering tot het laatst b ehouden.

é Op weg naar de Nederlandse gemeente Axel konden we dit prachtige fotostandpunt meepikken.
Op de achtergrond zien we Zeeuwse landbouwers met de voorbereiding van hun veld.
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Eerst werd een tussenstop gehouden in het depot van Merelbeke. Daar ontdekten we enkele ove rblijvende exemplaren van de reeks 91 die nog steeds in actieve dienst zijn, en een 6219 in groene
livrei, die nu bij “infrastructuurzone Gent” ondergebracht is.

é In het eindstation van Terneuzen vond een
ontmoeting plaats met de Nederlandse Railion loc 204.

é Hier zien we de loc 6244 op de nieuw omg elegde lijn 55 in de Gentse Zeehaven in Ertvelde.

Vervolgens ging het richting Ertvelde over het nieuw gedeelte van lijn 55. Op deze plaats zorgt
Gent voor een aanzienlijke havenuitbreiding door de aanleg van het kluizendok. De bedrijven die
zich hier in de toekomst willen vestigen kunnen een eigen spoorwegaansluiting krijgen. Na een
fotostop met grenspaal in Zelzate - Sas van Gent ging het verder op Nederlands grondgebied.
De situatie is Nederland is hoogst eigenaardig. Dit gedeelte is namelijk niet rechtstreeks aangesloten op het Nederlandse spoorwegnet, en dus alleen via België bereikbaar.
Naast de Belgische 77'ers wordt in Nederland de dienst verzekerd door van DB-Cargo gehuurde
loks van de Baureihe 204. Die in Zeeuws Vlaanderen worden aangeduid als RN 204. De Nederalndse spoorwegen bedienen met behulp van deze Duitse locs en de Belgische reeks 77-78 enkele belangrijke bedrijven waaronder Dow-Chemical in Terneuzen, Cerestar in Sas van Gent, en
enkele bedrijven in Axel en Sluiskil.
Tot slot van deze aangename dag ging het opnieuw richting Brussel-Zuid waar ik de gelegenheid
had om in de stuurstand mee te rijden.

NIEUWS UIT CHINNOR
Jan Coeckelbergh
Zoals bekend is de Spoor 0 baan een privé initiatief van 3 mensen binnen de Club. De baan is rijvaardig, het technische gedeelte is voor 99% afgewerkt.
Wij zijn nu bezig met de detail afwerking van de scenery. Het groensel bloeit al weelderig, Timothy
East kan de wijde omgeving van Chinnor voorzien van prima Welsh coal (al ontbreekt h et hem nu
nog aan een goede kolenkar, maar die is op komst), het stationsgebouw is ook bijna af en de goederenloods volgt kortelings, als onze schrijnwerker wat voortmaakt.
Alhoewel onze Spoor 0 baan niet zeer groot is vergt de afwerking ervan heel wat tijd en de vooruitgang is sterk afhankelijk van de aanwezigheid van de mensen en de klimatologische omstandigheden op de zolder.
De Spoor 0 baan zal dit jaar nog minstens 2 keer op verplaatsing spelen:
1. het weekend van 02-03/07 tijdens het Weekend van de Trein te Puurs
2. het weekend van 08-09/10 tijdens de Eurospoor tentoonstelling (in samenwerking met 0 F orum)
Indien er interesse bestaat vanwege de leden kunnen we misschien eens een 0 rij-avond organiseren?
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ZELF SCHUIM VLOKKEN MAKEN
Wouter De Weerd
Sta eens even stil bij je baan, de clubbaan of een van de modulebanen op zolder, en kijk goed
rond. Wat zie je? Overal gras, bomen en struiken - hetzij al fysiek aanwezig, hetzij vooralsnog a lleen in je dromen.
Gras, bomen, struiken? Wie dat zegt, zegt Woodland Scenics, Heki en andere, in grote hoeveelh eden. Maar wie dat zegt, zegt ook veel geld. Zelfs voor een klein baantje in een hoek kan landschapsschuim een dure zaak worden, om van een complete module - of clubbaan nog maar te zwijgen.
Gelukkig is er nu een spotgoedkope, eenvoudige en weinig bewerkelijke oplossing om zelf je
schuim te maken…:
1. rij naar de firma BUVETEX (industriepark Mechelen Zuid, vlakbij de BMW garage. Als ik het
goed voor heb in de alom bekende Egide Walschaertsstraat. BUVETEX is een groothandel in
bekledings (garnierderij) materialen, en heeft alle densiteiten, kleuren en maten schuimrubber
in voorraad. Je kan hun afval gratis (denk eraan dat “free is good, free is for nothing”!) krijgen
- mogelijk zelfs in het groen, maar eender welke kleur is eigenlijk OK. Woon je niet in het M echelse, dan kun je bij iedere garnierder of matrassenwinkel terecht. Schuimvlokken worden
soms ook per zak verkocht om als kussenvulling te dienen.
2. Schaf jezelf een oude blender aan (zo’n oudmodische rechtopsta ande mixer met een glazen pot
waarin onderin een mes ronddraait) in een kringloopatelier of op een rommelmarkt, of koop er
een in zo’n winkel waar allerlei Chinese rommel en kitsch verkocht wordt.
3. Snij, knip of scheur het schuim in blokjes van zo’n 2 x 2 x 2 cm a 3 x 3 x 3 cm. Ze moeten niet
mooi gelijk zijn; het gaat er gewoon om het verdere proces te versnellen.
4. Vul de blender met schuimblokjes en zet hem aan. Laat hem een minuutje of zo draaien terwijl
je met een satéstokje of houten spatel het schuim naar beneden duwt (want het spul heeft de
neiging boven het mes uit te kruipen). Pas wel op dat je niet te ver gaat met de spatel, anders
kan je achteraf splinters uit je schuim gaan vissen…
è

5. terwijl je het schuim naar beneden duwt voeg je een beetje water toe. Een paar centiliter (1/4
van een glas of zo is al voldoende. Het water belet dat het schuim in het rond vliegt, laat het
vermalen sneller gaan en vergemakkelijkt het kleuren.
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6. als het schuim behoorlijk fijn gemalen is voeg je verf toe. De verf is “hobbyverf”, zoals je kan
vinden in de «Chirowinkel» in de Mechelse Onze-Lieve-Vrouwstraat. De Engelse term voor deze
verf is "craft paint" en komt in plastieken knijpflesjes. Je kan ook proberen met vloeibaar pigment voor verf zoals te koop in iedere goede verfhandel. Terwijl de mixer draait voeg je de
kleur die je wenst erbij. Meng goed met de spatel en voeg dan eventueel nog een paar blokjes
schuim toe tot de kleur net is z oals je wil en de textuur perfect naar je is (fijn of grof).
è

7. Spreid de hele zaak dan uit op oud papier, laat drogen en Klaar is Kees! Woodland Scenics
schuim in precies de kleur die je wou, voor een fractie van de kost van het merkproduct.

WEBSITE DE PIJL OVER DE 10.000
Peter
Onze website heeft begin mei zijn 1 0.000 bezoeker ontvangen. Een onverhoopt resultaat. En dit
reeds één jaar nadat de site on line is gegaan op initiatief van Marc Van Nieuwenhove. Weinige
clubs kunnen het ons nadoen. Naast onze clubleden krijgen we regelmatig bezoek van andere lie fhebbers uit binnen- en buitenland. Met het buitenland bedoelen we niet alleen onze trouwe bezoeker uit Kongo, maar ook een enkeling uit De USA en een verloren gelopen Chinees. De meeste
niet-Belgen zijn immers onze Noorderburen die ook wel eens willen weten hoe we het hier ion België aanpakken. Niet slecht zo te zien, want ook zij pikken gulzig onze informatie op (HOV) die wij
dagelijks op de nieuwspagina's presenteren.
Nieuw op onze website is het overzicht van al het Belgisch materiaal dat onze importeurs, handelaars en klein -fabrikanten voor ons dit jaar in petto hebben. Niet alleen een opsomming van het
materiaal wordt gepresenteerd, maar ook een kleine omschrijving en de effectieve leveringsdatum
wordt opgenomen in een overzichtelijke tabel. Hiermee kunnen we op het einde van het jaar n agaan of zij hun vrome beloften zullen waarmaken.
Tot slot een pluim op de hoed van onze leden. Regelmatig bezorgen zij hun kleurrijk fotomateriaal
over de laatste activiteiten in en rond de club. Wij nemen deze realisaties met plezier op in onze
fotorubriek zodat iedereen (ook niet-clubleden) van deze mooie plaatjes kan meegenieten.
Aarzel niet uw commentaar te geven op de inhoud van de site. Uw opmerkingen, kritieken en suggesties zijn altijd van harte welkom bij de webredacte ur (Peter). Je kunt dit ook rechtstreeks sturen naar webmaster@de-pijl.info
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BOOMPJES EXPERIMENT X102
Luc Peeters
Op de modules van Vielsalm staan al een aanzienlijk aantal boompjes, …als je ze telt. Probleem is
echter dat wanneer ze op de modules staan er nog steeds het gevoel van kaalheid overheerst.
Daar moest dus iets aan gedaan worden. .... Boompjes maken dus. Bij een bezoek aan Chalumano
in Deurne troffen wij in het assortiment van Woodland Scenics verschillende pakketjes aan om
boompjes te maken, loofbomen en dennen. Daar wij loofbomen kunnen maken van wat we o.a. in
de tuin kunnen winnen, Astibes (zie vorig artikel) en Hout Hortensia, en door gebruikmaking van
zeeschuim, beschikbaar in de handel, waren het alleen de dennenbomen die me interesseerden.
Voor dit soort van bomen had ik nog geen goed ogend alternatief gevonden en daarom het exp eriment.
Ik heb 2 pakketjes meegenomen, prijs per pakket Euro 19,74. Het ene bevatte 24 boompjes van
10 tot 15 cm, het andere 16 boompjes van 15 tot 20cm tevens zat er per pakket ook nog een zak
‘clumbfoliage’ bij in ‘conifer green’. M.a.w. een volledig pakket met alles erop en eraan, je moet
enkel nog de lijm apart bijkopen zijnde Hob-e-Tac, ook van het merk Woodland Scenics.
Als we het pakket openen zien we dat de boompjes eruit zien als platte visgraten. Het is de bedoeling, zoals door pictogrammen en een Engelstalige tekst wordt aangegeven op de verpakking, dat
men de boompjes torst, m.a.w. men maakt door met de hand aan stam te draaien, te torsen, van
een pla tte visgraad en skelet van een boom.

Daar de boompjes op de modulebaan worden ingezet is het voorzien dat deze uitneembaar zijn,
zoals de andere bomen. In de handleiding van Woodland Scenics wordt aangegeven dat, indien
mogelijk, het beter is d e plastieken voetjes, die meegeleverd zijn, niet te gebruiken maar de b omen te ‘planten’ in het landschap. Dit proberen wij ook te doen door onderaan aan de stam een
messingbuisje te lijmen met 2 componentlijm en in de scenery een buis de ‘planten’ die juist 1
maatje groter is zodat de messing ‘wortel’ van de boom hierin kan geschoven worden waardoor
deze stabiel in het landschap staat en toch kan weggenomen worden als het nodig is.
Bij de volgende stap, eentje die niet voorzien is door Woodland maat die de moeite loont, gaan we
de verfborstel hanteren. De stammen hebben allemaal dezelfde monotone donkerbruine pla stiektint. Om deze te verdoezelen gaan de we stammen niet dekkend ‘schilderen’ met een lichtere bru ine verf, wij hebben hier een eerder kakikle urige tint gekozen, die leek ons het best.
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Wij nemen een wat stuggere borstel, dompelen deze in de verf en wrijven deze daarna deels uit op
een stuk papier, een beetje zoals bij dry-brushing maar minder droog. Vervolgens borstelen wij de
stam in de dwarsrichting van de boom, niet in de lengterichting van de stam; door dit te doen a ccentueren wij de oneffenheden heden op de stam, creëren diepte en verdringen de plastiektint.
Een kleine moeite met alleen maar voordelen.

Gedurende de tijd dat we moeten wachten tot
de lijm ‘klaar’ is gaan wij de clumfoliage verbrokkelen tot kleine brokjes want zoals ie uit
het pak komt is die onbruikbaar. Men moet d eze met de vingers in kleine stukjes verpulveren
zodat deze in bruikbare, kleine, brokjes uiteen
valt en daarna terug in de zak doen.

Na het schilderen best de stammetjes een nachtje laten drogen, dan zijn we zeker dat de verf goed
droog is. Daarna gaan wij de takken instrijken met de lijm Hob-e-Tac.
Dit is een lijm dier eruit zit als witte korrelige plakkerig e pap. Men moet met het borsteltje dat aan
het deksel van het potje is bevestigd de takken instrijken met lijm. Na zo’n 15 minuten wordt de
lijm kleurloos en zeer kleverig, dat is het moment dat ie klaar is voor de volgende stap.

Nu steken wij onze stam met kleverige takken in de zak met de foliage brokjes en wentelen deze
een aantal keer rond zodat de foliage goed blijft kleven aan de takken, afschudden, in de zak of
boven een doos, het teveel aan foliage wordt terug in zak gedaan voor de volgende boom en het
boompje kan nu gaan ‘uitrusten’ op een brok piepschuim of iets dergelijks.
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En dan rest er enkel nog het zoeken naar de
juiste plaats op de modules en het inplanten
van de boompjes zoals hierboven beschreven.
Hoelang de boompjes hun look behouden,
m.a.w. hoelang de foliage blijft zitten zal de
toekomst moeten uitwijzen. Het valt te ve rwachten dat na verloop van tijd de boompjes
een opfrisbeurt zullen moeten hebben, maar
dat is ook het geval met andere soorten bomen,
dus daarin zie ik niet direct een zwak punt.
De prijs, gegeven het aantal bomen en de
grootte ervan, aanzie ik als best te doen. Euro
1,25 of Bfr 50,- voor een boom van 15 tot 20
cm is niet overdreven als wij naar gelijkaardige
producten kijken die op de markt zijn.
Ik zou zeggen probeer het eens

DE MODULEBAAN IN VERNIEUWING
Eric Borreij
De meeste leden die regelmatig onze clubzolder bezoeken hebben opgemerkt dat de modulebaan
opnieuw stilaan vorm krijgt na ons avontuur in Maubeuge. De opstelling is weliswaar iets anders
dan de meeste verwacht hadden, maar dat heeft zo zijn redenen.
Over het elektrisch aspect van de baan maak ik me helemaal geen zorgen. In het verleden is al
meerdere malen bewezen dat, onder impuls van Jan, ze perfect rij-vaardig is. Hier en daar wil hij
nog enkele leuke elektronische snufjes inwerken zoals het terug dichtvallen van de voorbij gereden
signalen, en links en rechts moet er eens wat soldeerwerk verricht worden, maar grote onderhoudswerken zijn niet meer aan de orde.
Waar ik me wel zorgen over maak is het landschap. Na een bezoek aan enkele gerenommeerde
beurzen de voorbije maanden moet ik tot mijn spijt vaststellen dat onze baan niet voldoet aan de
normen.
Er moeten niet alleen grote scenery-werken gebeuren om te kunnen blijven meedraaien in het wereldje van de beurzen en tentoonstellingen, we zijn het ook aan ons eigen verschuldigd om een
mooie attractieve zolderbaan te hebben. Je zult het met me eens zijn dat we als standaard, de a fwerking van Büllingen moeten nastreven !
In de huidige opstelling hebben we getracht om zoveel mogelijk modules op te stellen die dringend
aan vernieuwing of aan afwerking toe zijn. Vele modules moeten deftig met de tornado van Mr.
Propper bewerkt worden aangezien stoffer en blik geen soelaas meer bieden.
Hierbij doe ik een oproep aan alle eigenaars van modulebakken, om de handen massaal uit de
mouwen te steken, om onder de eventuele leiding van enkele gerenommeerde scenerybouwers of
met de hulp van sympathisanten, onze modulebaan in een volwaardig vernieuwd kleedje te steken.
Ook een woordje uitleg over mijn taak als verantwoordelijke voor de modulebaan dringt zich op.
Velen denken dat mijn taak bestaat uit het hebben van kant-en-klare oplossingen aangaande alle
aspecten van de modulebaan. Niets is echter minder waar! Tussen de personen die met deze baan
bezig zijn lopen veel grotere “cracks” dan ik. Mijn taak bestaat erin om de schakel te zijn tussen
deze personen en het bestuur. Ik hoop dan ook de volledige medewerking te krijgen van de dig itaal-specialisten, van de landschapsbouwers, van de visionairen, als van de bezitters van goede
ideeën.
Bij eventuele vragen, onduidelijkheden, voorstellen of opbouwende kritiek, kun je me steeds aanspreken voor een toffe babbel tussen pot en pint.
Eric, baanmanager modulebaan
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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.

Nieuws over Modelbouw
Overzicht Belgische Modellen 2005
Nieuw op deze website is de rubriek "Overzicht B elgische Nieuwigheden 2005". Deze ruibriek vind
je door op bovenstaande link te klikken. Het overzicht is opgemaakt in tabelvorm. Het is de bedoeling om alle relevante informatie over deze nieuwigheden te bundelen op één pagina. Op deze m anier kan iedereen bijhouden wat reeds is uitgekomen en wat ons nog te wachten staat. Tegelijk is
het mogelijk om na te gaan welke vrome beloften niet omgezet worden in daden. Wie opmerkingen, aanvullingen en suggesties heeft, of wie fouten vindt of verbeteringen kan aanbre ngen over
deze rubriek, kan altijd terecht bij de webmaster.
LSM
Op de website van L.S.Models kun je sinds enkele dagen een prototype aanschouwen van het aangekondigde model van de reeks 13. Het model zou eind juni geleverd worden aan de handel. Het
eerste wat opvalt is het ontbreken van opschriften en de afwezigheid van de stroomafnemers. A llicht zal LSM een speciale pantograaf laten ontwikkelen om geen enkele toegeving aan het schaalvoorbeeld te moeten doen. De tweede reeks DMS rijtuigen van L.S.Models liggen sinds april in de
winkel. Onder de nieuwigheden vinden we ook de Benelux rijtuigen. Ook het stuurstandrijtuig zal
gebouwd worden.
Märklin
De tweede beperkte oplage van de reeks 23 in samenwerking met Van Biervliet en Treinschop
Olaerts is uit. Het gaat om een gele uitvoering met brede blauwe band onderaan en een dunne
blauwe band. Spijtig genoeg zijn de nummers te klein en is de blauwe band op de zijflanken te dun
en de tussenliggende gele band te breed. Deze modellen zijn niet bij Märklin zelf g eschilderd, maar
bij een specialist in Zwitserland op vraag van Märklin België. Tevens zou de bufferbalk verkeerd
zijn en heeft men twijfels over de antenne op het dak bij deze schildering. In de latere licht afwijkende schildering zouden ze dit wel gehad hebben.
Bij Van Biervliet is een nieuwe versie van de gekende ketelwagen beschikbaar. Deze keer gaat het
om een ketelwagen met het opschrift Gulf. Olaerts brengt exclusief een speciale versie van de
reeks 23 met nummer 2338. Oplage 50 stuks.
In de tweede h elft van dit jaar komt Van Biervliet met een speciale serie van de reeks 55 van Märklin in de zogenoemde IJzeren Rijn uitvoering. Ook aangekondigd zijn een set met 4 draagwagens
TRW met opleggers en belading "Beton-Construct". Verder nog een set met drie v ervuilde ertswagens Sitrans met belading en andere nummers in vergelijking met vroegere identieke uitgaven. Tot
slot nog een remhuiswagen Belgisch Bier ‘Kriek-Max’ in een beperkte oplage van 200 stuks
Jocadis
Bij Jocadis kun je nu een sluitlicht voor goederenwagens bekomen. Kostprijs 10,45 per stuk. Wie
op zoek is naar armseinen naar Belgisch voorbeeld kan terecht bij PB Messing Modelbouw en bij
Jocadis. De oude uitvoeringen in messing van Jocadis waren al een tijdje moeilijk of niet verkrijgbaar en worden binnenkort vervangen door een nieuwe versie in nikkelzilver. Tevens bevestigd
Jocadis, in tegenstelling met sommige geruchten die ten onrechte verspreid worden, dat zijn programma voor het treinstel AM70 g ewoon wordt uitgevoerd
Roco
Volgens ingewijden op het Modelspoorforum kan iedereen die niet tevreden is met zijn kanariegele
5206 van Roco, binnenkort zijn huidige kap ruilen voor een nieuwe degelijk nieuw geschilderde kap
bij de handelaar waar hij zijn model gekocht heeft. Lees ook op het forum van Mo delspoor magazine. Roco zou binnenkort voor N-liefhebbers met een NMBS Eurofima 2de klasse rijtuig periode IV
uitbrengen als "sondermodel". Het zou gaan om een set met meerdere internationale rijtuigen die
als één geheel moeten gekocht worden.
Nog niet vermeld was de komst van een digitale startset van Roco met een exemplaar van de Be lgische diesel reeks 59. Deze startset bevat naast een loc met decoder nog twee goederenwagens.
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MTE Models
Wie de webshop van MTE Models bezoekt zal merken dat heel wat exclu sieve modellen in kunsthars worden aangeboden. Het gaat hier om zowel losse kappen als afgewerkte modellen. Tussen
de kappen herkennen we heel wat oudere modellen die vroeger door de treinwinkel Verborgh in
Gent werden aangeboden. Blijkbaar heeft MTE Models het assortiment overgenomen. Opvallend is
het aanbod van een nieuw model. Het gaat om de kap van de reeks 71 in schaal HO.
Ferivan
Wie op zoek is naar een kant en klaar afgewerkte bus voor zijn modelbaan van de voorloper van
De Lijn, meer bepaald van de NMVB (buurtspoorwegen) kan een model van de Van Hool A -120 a utobus in de oranje kleuren van de buurtspoorwegen bekomen bij Ferivan. De bus is voorzien van
alle decals (inclusief blauwe banden). Afzonderlijk worden lijnfilms voor verschillende bestemmingen meegeleverd. Ferivan weet ons eveneens te verrassen met en rode PCC tram van Charleroi en
in crème uitvoering van Brussel uit de jaren vijftig. Wil je oude trams voorzien van een nieuw o nderstel dan kun je een vierassig gemotoriseerd onderstel aanschaffen.
PB Messing Modelbouw
Binnenkort kun je bij PB Messing Modelbouw een aanvulling krijgen op het stationsgebouw van Kibri. Op basis van dit station heeft hij een lampisterie (of lampenhuis) gebouwd die verkrijgbaar zal
zijn in gegoten kunsthars en afgewerkt wordt met onderdelen in messing. Het gietwerk zal door
een professioneel bedrijf uitgevoerd worden. Een nieuwe aanbieding bij PB Messing Modelbouw is
de messing bouwkit en het afgewerkte model van het type 89 in HO.
Treinshop Olaerts
Olaerts kondigt een elektrisch stelletje AM60 aan. Waarschijnlijk gaat het hier om een AM66 omdat
voor zover wij weten er nooit een AM60 heeft bestaan. Binnenkort brengt Guido Olaerts eveneens
de motorwagen reeks 44 uit.
Jouef
Interessant voor ons is de heruitgave van d e TGV- Thalys PBKA versie, echter alleen nog met de
motorwagen en beide koprijtuigen. Eveneens onder de noemer Jouef zullen de Mistral 69 rijtuigen
uitgebracht worden. Deze rijtuigen komen in aanmerking voor de samenstelling van de Etoile du
Nord. Een A8tu met SNCB logo zal apart beschikbaar zijn. Daarnaast komen ook de A4Dtux (bagage-generatorwagen), Vru (restauratie), een A3rtux (barrijtuig) en een A8u op de markt, zodat de
Etoile du Nord volledig kan samengesteld worden.
Kato
Het Japanse merk Kato komt in schaal N met een TGV - Thalys PBKA. Deze komt in een set met 10
bakken in bordeaux silver. Ook de Class 66 zou bij Kato in N in productie genomen worden.. Voorlopig alleen in de versies HGK , ERS en de Rail4chem en misschien in een DLC uitvoering. Zie ook
bij Kato. (Haal alvast je beste Japans boven). Tevens is de Eurostar beschikbaar.
ModelTorque
ModelTorque is een Australische firma die motoren ontwerpt en fabriceert. Het grootste succesproduct is momenteel de vervangingsmotor voor Lima locomotieve n. Deze motor neemt de plaats in
van de bestaande klassieke Lima -motor en biedt een sterk verbeterd rijgedrag en een groter ve rmogen.
Mini Trix
Trix zou voor 2005 los van het Märklin programma een containerwagen met container met 2XL o pschriften uitbrengen in schaal N.
Mehano
In de loop van dit jaar komt nog een nieuwe variant van de Class 66 in DLC uitvoering met het
nummer PB03.
Os.Kar
Niet minder dan vier varianten van de bekende Shimms zullen uitgebracht worden door Os.Kar in
opdracht van de invo erder Rocky Rail. Deze wagens voor het vervoer van plaatstaal rollen zijn alle
voorzien van een huif, maar in verschillende kleuren: volledig B-Cargo Groen, kopwand bruin en
groen huif, grijze en donderblauwe huif. De laatste twee varianten zullen later dit jaar beschikbaar
zijn. Ook nieuw is een platte wagen type Smmns voor het vervoer van staalplaten of zogenoemde
slabs (staalplaten of balken die elders verder verwerkt worden). Deze nieuwe wagen type Smmns
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is voorzien van speciale nokken op de hoeken waarin de platen gelegd worden. De wagen in model
is standaard voorzien van een aangepaste lading.
Roco
De nieuwe versie van de reeks 62 (6218) is net eind mei beschikbaar in de winkel.

Nieuws uit het Grootbedrijf
Voor 25 euro met Thalys naar Parijs
Van 1 juli tot 31 augustus kan er op elke dag van de week tegen een spotprijs met de flitstrein
Thalys gereisd worden. Een enkeltje naar Aken of Keulen kost 10 euro, een enkele reis naar de Ile de-France 25 euro. De zomeraanbieding van Thalys is geldig voor alle tickets in Comfort 2 gekocht
tussen maandag 6 en woensdag 22 juni voor reizen tussen 1 juli en 31 augustus. De tickets kun je
kopen via www.thalys.com, in de stations, in de erkende reisbureaus of via het Thalys -infonummer
070 66 77 88.
Eurostar kost NMBS 25 miljoen euro
De Belgische spoorwegmaatschappij NMBS heeft vorig jaar een verlies van 25 miljoen euro geleden
verbonden aan haar belang in Eurostar Group, de onderneming die de hogesnelheidstrein naar
Londen commercialiseert. Dat staat te lezen in de krant Le Soir. Het verlies doet opnieuw de vraag
rijzen of de NMBS haar belang in Eurostar moet aanhouden. Eurostar Group is eigendom van de
Belgische spoorwegen, de Franse spoorwegen en de Britse vennootschap Eurostar UK.
Beheerscontracten met NMBS ondertekend
De drie beheerscontracten 2005-2007 voor de NMBS-groep zijn ondertekend door de bevoegde
ministers en de gedelegeerd bestuurders. De NMBS-groep kan in 2005 rekenen op een overheidsdotatie van 815 miljoen euro. De jaren nadien wordt die verhoogd tot 930 miljoen euro. De schuld
moet tegen 2008 stabiel zijn, verklaarde minister van Overheidsbedrijven. Er komt een dotatie van
7 miljoen euro voor de veiligheid. Vierentwintig belangrijke stations moeten volledig toegankelijk
worden voor personen met een beperkte mobiliteit. Tegen 1 oktober moet de NMBS voor hen een
nationaal oproepnummer hebben waar ze terechtkunnen met hun vragen. Voor het aanleggen van
parkeerplaatsen bij stations wordt tussen 2006 en 2010 35 miljoen euro vrijg emaakt.
Nederland kan IJzeren Rijn niet meer tegenhouden
België mag de IJzeren Rijn tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied opnieuw in gebruik nemen,
maar Nederland heeft het recht de regels inzake milieubescherming te bepalen. Dat heeft het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag beslist. Nederland vreest vooral dat het natuurgebied De
Meinweg, bij Roermond, schade zal ondervinden en eist daarom een ondertunneling. Dat mag,
oordeelt het Hof nu, maar Nederland moet de helft van de kosten voor zijn rekening nemen. De
kosten van de hele opknapbeurt van de IJzeren Rijn mét tunnel worden geschat op €500 miljoen.
Intussen blijkt volgens de NMBS-cijfers is de IJzeren Rijn zelfs pas nodig na 2015. Wat men nu
gaat doen is heel grondig onderzoeken of elke milieuve reiste echt nodig is.
Vogelteller vindt één slachtoffer
De inventarisatie van het aantal slachtoffers onder vogels langs de transparante geluidsschermen
aan het HSL -traject in Schoten, heeft welgeteld één slachtoffer opgeleverd. Een kauw. Dat vernam
Belga van Vogelbescherming Vlaanderen, dat de inventarisatie organiseerde met TucRail, een
dochtermaatschappij van de NMBS.
Botsing met mestkar
In Ieper is gisteravond een passagierstrein tegen een beerton gebotst. De mestwagen stond g eblokkeerd op een overweg, nadat ze was afgebroken van de tractor toen die de spoorweg kruiste.
De boer probeerde samen met enkele buurtbewoners nog de aankomende trein te doen stoppen,
zonder resultaat. De ravage was enorm.
Foute trein, zwijgende conductrice
Hoed u voor onbemande stations. Zoals dat van Boechout. Daar stond ik in de kille ochtend, wachtend op de trein naar Heverlee. De trein arriveerde, ik stapte op. Toen kwam de conductrice. Ik
vroeg haar: ,,Een ticketje naar Heverlee, met overstap in Leuven.'' De conductrice gaf het me,
zonder verpinken. Ze zei er niet bij dat ik op de foute trein zat. We reden naar Herentals. Niet zoals ik dacht - naar Leuven. Na ongeloof over mijn verhaal, bekent de NMBS dan toch haar fout.
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NMBS overweegt sms-dienst bij vertraging
Een smsje bij elk oponthoud van de spoorwegen? In Nederland kan de reiziger sinds eind vorig jaar
intekenen op reisinformatie per gsm. De beller kan actuele werkzaamheden en storingen in de
treindienst opvragen. Als hij zich op een van de grotere stations bevindt, kan hij info verkrijgen
over vertrektijden, inclusief mogelijke spoorwijzigingen en vertragingen. Bij de NMBS houdt men
de boot af.
Gratis parkeerplaats voor treinkaarthouders
Met ingang van 1 juni kunnen treinkaarthouders in twaalf stations gratis parkeren. De NMBS org aniseert de omstreden proef op bevel van haar voogdijminister Johan Vande Lanotte. Privé-firma's
zullen wellicht moeten worden ingeschakeld om de niet-betaalde parkeergelden te innen.
Brochures NMBS on line
Wie alle brochures die de NMBS uitgeeft eens op een rustig moment wil bekijken of downloaden
voor zijn digitaal archief, kan een bezoek brengen aan één van de vele pagina's op de website van
de NMBS. Onder de rubriek "De NMBS Groep" (links boven) vind je in het menu onderaan de link
naar Brochures downloaden.
Tweejarige peuter blijft alleen achter in station
Werknemers van het KVLV hebben aan het station van Wijgmaal (Leuven) een 2 -jarig meisje aangetroffen dat alleen naast de treinsporen zat te spelen zonder dat er ouders in de buurt waren.
Even later bleek dat een en ander het gevolg was van een onoplettendheid van de conducteur van
een trein op de verbinding Leuven-Mechelen. Het kind reisde met de moeder en was in Wijgmaal
als eerste uitgestapt. Vooraleer de moeder met haar buggy de trein kon verla ten, had de conducteur de trein al opnieuw laten vertrekken zodat het kind alleen achterbleef. De moeder trok meteen
aan de noodrem, kon in Wakkerzeel uitstappen en terugkeren. Toen de politie aan het station van
Wijgmaal arriveerde, waren moeder en kind a l vertrokken.
Satelliet houdt Thalys in de gaten
De hogesnelheidstrein Thalys is met een satellietontvanger uitgerust. Dankzij het systeem Localys
worden de treinen via de satelliet in de gaten gehouden. De technologie is aangepast aan de hoge
snelheid e n aan de vier landen (België, Frankrijk, Duitsland en Nederland) waarin de Thalys rijdt.
Met het systeem zullen storingen worden opgespoord, informatie aan klanten doorgegeven en het
onderhoud geregeld.
Beperkte prijsverhogingen mogelijk
De NMBS zal slechts in beperkte mate haar tarieven kunnen verhogen. De prijsverhoging mag niet
hoger zijn dan de stijging van de gezondheidsindex. Die prijs kan nog iets omhoog als de NMBS
meer dan negen op de tien treinen op tijd heeft laten rijden.
Krantenwinkel mag treinbiljetten verkopen
Goed nieuws voor de gebruikers van het Anzegemse station. De NMBS zal vragen aan de krante nwinkel tegenover het station om treinbiljetten te verkopen. De spoorwegen komen hiermee tegemoet aan de verzuchtingen van de gemeenteraad van Anzegem, die zich verzette tegen de sluiting
van de loketten.
Verloren voorwerpen bij NMBS op internet?
Sp.a-Kamerlid Dylan Casaer wil dat de NMBS foto's van verloren voorwerpen op haar website
plaatst. Dat moet het voor reizigers makkelijker maken hun v erloren voorwerp terug te vinden. Het
gaat jaarlijks om 30.000 verloren voorwerpen. Slechts één op tien komt terecht bij de eigenaar.
Extra treinspoor voor afvalvervoer vanuit Muizen
In het goederenoverslagstation in Muizen komt een speciaal zijspoor voor de overslag van conta iners met afval op de trein richting Geel, waar een nieuwe verwerkingsinstallatie wordt gebouwd.
Dat maakte Ivarem-directeur Jos Boeckx bekend tijdens een algemene bewonersvergadering van
de Mechelse wijk Arsenaal. «Er zullen dagelijks twintig containers met afval op de trein naar Geel
worden gezet. Het gaat om gesloten containers die geen geurhinder zullen veroorzaken», suste hij.
Fransen willen minder Thalys-treinen inleggen naar Amsterdam
De Franse spoorwegmaatschappij (SNCF) wil het aantal Thalys -treinen tussen Amsterdam en Parijs
in 2010 beperken tot tien per dag in plaats van de zestien waarin oorspronkelijk werd voorzien.
Eerder was er al een conflict met België. De NMBS zag het niet zitten om ook hogesnelheidstreinen
te late n sporen naar Breda en Den Haag omdat die onrendabel zouden zijn. Nu liggen de Nederla nders in de knoop met de Fransen.
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Compensatie voor treinvertraging zit in Europese pijplijn
De transportcommissie van het Europees Parlement (EP) stelt voor om treinreizigers die te maken
krijgen met vertragingen op een gelijkaardige manier schadeloos te stellen als vliegtuigpassagiers.
Het voorstel van rapporteur Dirk Sterckx, die vindt dat dezelfde regels moeten gelden voor
nationale ritten als voor internationaal verkeer, werd door de parlementsleden overgenomen.
Concreet zouden de reizigers aanspraak kunnen maken op een terugbetaling van 25% vanaf een
uur vertraging en wordt de helft terugbetaald vanaf twee uur.
Vlaams tram- en Busmuseum opent opnieuw de deuren
Van zaterdag 16 april tot en met zondag 16 oktober laat het Vlaams Tram- en Busmuseum de b ezoekers opnieuw kennismaken met trams en bussen van toen en nu. Het museum stalt 50 stadsen streekvervoermiddelen en pakt uit met de prachtige en fijn afgewerkte schaalmodellen (1:10).
MIVB-baas aangevallen in eigen metro
De grote baas van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB is aangevallen in zijn eigen metro.
Dinsdagavond probeerden twee gauwdieven in het metrostation Hallepoort aan de haal te gaan
met de portefe uille van Alain Flaush. Het duo sloot hem in en begon te duwen. «Ik heb me verzet
en ben ongelooflijk beginnen roepen», vertelt Flaush. «Daarop zijn de dieven gaan lopen. Zonder
buit.»
Birthday Ticket
Naar aanleiding van 175 jaar België lanceert de NMBS het 'Birthday-ticket', waarmee je tijdens de
weekends van 17 september tot 18 december voor 5 euro heen en terug van het ene gewest naar
het andere kan sporen. Wie van Gent naar de kust spoort, zal er dus niet van kunnen profiteren,
wie vanuit Luik of Brussel vertrekt wel.
Goedkope skitreinen gaan concurrentie aan met busmaatschappijen
De NMBS zal vanaf volgende winter weer skitreinen inleggen tussen Oostende en het Oostenrijkse
Innsbruck. Eind 2003 waren de spoorwegen gestopt met een dergelijke dienst, o mdat die niet rendabel te krijgen was. Maar met een scherpe prijs en wat minder comfort hoopt de directie er deze
keer wel wat aan te verdienen. De biljetten van de nieuwe dienst zijn erg scherp geprijsd.
Twintigduizend Vlamingen ruilen auto voor bus
Precies 19.474 Vlamingen hebben hun nummerplaat al ingeruild voor een gratis busabonnement.
De Lijn krijgt elke maand gemiddeld 700 aanvragen binnen. Sinds oktober 2002 kunnen Vlamingen
die hun auto van de hand doen een gratis Lijnabonnement krijgen voor alle gezinsleden. De busen tramkaart is maximum drie jaar geldig.
Trein laat rijtuigen in station achter
Station Oostende, zaterdag 2 april omstreeks 19.30 uur. Ruim honderd dagjesmensen, velen met
kinderen, stappen in de achterste drie rijtuigen van de i ntercity naar Antwerpen-Centraal. De trein
vertrekt stipt om 19.47u, maar neemt de drie rijtuigen niet mee. De onderstationschef in Oostende
gooide de armen in de lucht. "De deuren mochten niet openstaan." Met die uitleg moesten de reiz igers het stellen. Alle gedupeerde reizigers dienden in het station van Ooste nde klacht in.
SNBA stopt samenwerking met Thalys
De Belgische luchtvaartmaatschappij SN Brussels Airlines (SNBA) stopt zijn samenwerking met
Thalys tussen Brussel en Parijs. SNBA legt vanaf 1 mei o pnieuw een dagelijkse vlucht in tussen
Brussel en Parijs. De Thalystrein reed één keer per dag van Brussel-Zuid naar Zaventem voor de
Afrikaanse klanten uit Parijs sinds 14 december 2003.
Café NMBS na vonnis café 'NmmmBS'
De Spoorwegmaatschappij NMBS haalde haar slag thuis. Het gelijknamige café-restaurant op de
Draakplaats in Antwerpen moet van naam veranderen. De uitbater heeft al een nieuwe naam:
NmmmBS. De handelsrechter oordeelde ook dat het café-restaurant zijn klanten niet meer mag
laten parkeren o p het nabijgelegen domein van de Belgische Spoorwegen. Voor elke inbreuk moet
de café-uitbater 1000 euro ophoesten.
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HOE VEROVER JE EEN PLAATS OP DE TREIN
Zoekt u elke dag wanhopig een zitje op zo'n overvolle pendeltrein? Dan is er hoop. In het boek
"Gaan zitten in een pendeltrein" doet Japanner Hajime Yorozu succesvolle strategieën uit de
doeken om een zitplaats te bemachtigen. Daartoe behoren het gebruik van een make-upspiegel om
achteruit te kijken, maar ook het opzoeken van knuffelende paren en vrouwen die hun haar
schikken.
Pendelaars die met hun hoofd achterover slapen, mijdt u best, zeker als ze dat ook nog eens met
de mond open doen. De kans dat ze op het eind van de rit nog altijd op hun stoel zitten, is erg
groot. Mensen die met het hoofd vo orover dutten, verdienen dan weer alle aandacht. Die zijn i mmers vrij alert en kunnen elk ogenblik opstaan. U gaat er het best dichtbij staan. Het is daarbij b elangrijk om niet vlak voor maar naast de dutter te staan. U laat hem zo genoeg plaats om recht t e
staan, terwijl u er tegelijk voor zorgt dat eventuele rivalen de weg wordt afgesneden. Dat is maar
één voorbeeld van de geraffineerde manier waarop Yorozu de kunst van het plaats bemachtigen
beschrijft.
Dat Gaan zitten in een pendeltrein in Japan ontstond, hoeft niet te verwonderen. De treinen die
pendelaars naar de grote steden voeren, zitten er tijdens de spits dagelijks eivol. Yorozu's boekidee
ontstond nadat hij al een tijdje op zijn weblog had bericht over zijn vruchteloze pogingen om een
zitje te vinden. De auteur besefte uiteindelijk dat er wel degelijk een hele rits van technieken b estaan die het vinden van een plaats vergemakkelijken. Het resultaat is een boek waarin de leer van
het 'plaats veroveren' aan de hand van diagrammen, lijstjes en complexe berekeningen uit de doeken wordt gedaan.
Wie op een stoel aast, heeft er alle belang bij zijn medepassagiers nauw in de gaten te houden.
Mensen die gekruiste benen weer spreiden, die in hun ogen wrijven of hun tas op de schoot n emen, bereiden zich in het algemeen voor om uit te stappen. Knuffelende paren wijzen erop dat het
afscheidsritueel is begonnen. Ook vrouwen die hun haar schikken, zijn een goede gok. Nogal wat
Japanse vrouwen blijken immers het hele traject naar het werk met hun uiterlijk in de weer. Als ze
in de slotfase uiteindelijk hun haar goedleggen, is dat nagenoeg zeker een signaal dat er een
plaatsje vrijkomt. Personen met zware boeken mijdt u dan weer het best: die wijzen op een erg
lang reistraject.
Hou de ogen van pendelaars in de gaten. Wie vaak naar zijn horloge kijkt, maakt zich meestal op
om te vertrekken. Andere lichaamstaal die vertrekkende pendelaars uitsturen: ze kruisen hun b enen niet meer, zetten hun tas rechtop op hun schoot of zoeken in hun zak naar een bladwijzer. P ositioneer je centraal zodat de pendelaar de kans krijgt om uit te stappen, maar zodat je andere
«zitje-inpikkers» afweert.
Enige research en voorkennis voor u op een pendeltrein stapt, kan erg nuttig blijken. Wie weet
welk schooluniform bij welke instelling hoort, verhoogt zijn zitkansen danig. Ook kennis over de
locatie van bedrijven of over welke stations een belangrijke overstapmogelijkheid bieden, helpt.
Het bemachtigen van een zitplaats wordt een stuk eenvoudiger voor wie bedreven is in het aanschuiven in een rij. In Japan wachten de passagiers immers netjes in rijen op de op de grond aangeduide plaatsen waar de treindeuren zullen openen. Yorozu raadt aan om in het midden van een
wachtrij te blijven. Die positie levert het voordeel op dat de plaatszoeker in de trein zelf meer manoeuvreerruimte heeft om een plaats te zoeken. De zitkans verhoogt op die manier met 30 procent, berekende de auteur.

Onbekende mogelijkheden met Google
Wie twee steden intikt, krijgt als eerste zoekresultaat een link naar de trein planner van de NMBS te
zien. Als je er nog een cijfer bij tikt, kom je zelfs rechtstreeks uit bij het juiste uur. Gent Brussel 17
wijst bijvoorbeeld meteen uit dat je om 17:15 uur kunt vertrekken in het Sint-Pietersstation in
Gent en dat je 27 minuten late r in Brussel-Zuid staat.
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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 specta culair maar wel leerrijk en meestal vanzelfsprekend. Heb je zelf een tip,
meldt ze aan uw webmaster.
Tip 20 - Etiketten verwijderen?
De meest eenvoudige methode om etiketten op dozen en zelfs op uw modellen verwijderen is met
een haardroger. Verwarm het oppervlak van het etiket. Vermijd dat de warmte van de haardroger
op één plaats wort gericht om te voorkomen dat het onderliggende model of onderdelen gaan
smelten (vooral belangrijk met plastiekmodellen). Door de opgewekte warmte gaat de lijm onder
het e tiket losweken waardoor je het etiket daarna gemakkelijk kunt verwijderen. Wil je geen
risico’s nemen, gebruik dan isopropanol. Daarmee wil het vaak ook lukken. Dit product is (bijna)
niet agressief voor plastiek, waardoor het oppervlak nauwelijks aangetast wordt.
Tip 21 - Ontvetten
Het meest eenvoudige middel om te ontvetten is detergent of het klassieke afwasmiddel. Wanneer
het ontvetten zeer grondig moet gebeuren, bijvoorbeeld vóór het schilderen van een model, spuit
ik overvloedig onverdunde detergent over het voorwerp. Met een brede borstel met varkensharen
(de goedkoopste borstel van 3 cm breed) wordt het werkstuk grondig ingesmeerd. Daarna laten
weken gedurende ee vijftal minuten en vervolgens overvloedig spoelen met water uit de kraan.
Daarna het mo del even in water (kraantjeswater of mineraal water) leggen met enkele druppels
detergent en goed laten drogen op een stofvrije plaats (bijvoorbeeld in de oven).
Tip 22 - Een aangepaste pincet
Heb jij ook dat probleem met een pincettang. Je pikt het onderdeel op en … floep … daar schiet het
onderdeel de lucht in. Je kunt dit probleem voorkomen door een degelijke en vaak dure tang of
pincet te kopen met fijn geribbelde bekken op de uiteinden. Ik heb zo’n dure tang van 40 euro om
bijvoorbeeld de handgrepen van de M1-rijtuigen in het model vast te zetten. Maar het kan ook
anders. Neem een tang die je vervloekt. Lijm zeer fijn watervast schuurpapier (korrel 400 of
hoger) aan de binnenkant van de bekken met behulp van contactlijm. Nu zouden de onderdelen
niet me er mogen wegschieten en het zachte schuurpapier zal het model niet aantasten.
Tip 23 - Hobbymes
Vaak lees je in modelbouwtijdschriften dat je voor het uitvoeren van een karwei een hobbymes
moet gebruiken. Dit is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Welk hobbyme s? In modelbouwzaken kun
je een hobbymes kopen van X-Acto, Revell, of Exell of Stanley. Deze hobbymessen hebben
allemaal twee dingen gemeen. Ze hebben de dikte en de lengte van een potlood en in de houder
kunnen verschillende soorten mesjes geplaatst worden. Een breeksmes zoals je die in doe-hetzelfzaken (Brico, Hubo en Gamma) kunt vinden zijn meer geschikt voor het grove en ruwe werk.
Ze zijn minder geschikt voor fijne modelbouwactiviteiten. De vervangmesjes voor een hobbymes
zijn tamelijk duur. Gelukkig zijn ze onderling uitwisselbaar. Maar je kunt ook pedicuremesjes bij
de apotheek of elders kopen. Ze zijn per vijf verpakt. Deze mesjes passen precies in de houder van
de bovengenoemde hobbymesjes. Nr. 11 en nr 15. zijn de meest gebrukte type mesjes.
Tip 24 - Transparant Geel
Geel is een moeilijke kleur om te schilderen. Niet alleen met het penseel, maar ook met het spuitpistool. Dit wordt nog moeilijker wanneer je zeer lichtgeel of kanariegeel moet gebruiken. Lichtgeel
heeft vaak de eigenschap om transparant te zijn. Dit wil zeggen dat je door het geel vaak ook nog
de ondergrond ziet. Dit probleem kan gemakkelijk omzeild worden door eerst een laag wit aan te
brengen. Wit dekt veel beter dan geel en is daarom ook een geschikte ondergrond. Wit is meer dan
andere kleuren een neutrale ondergrond. Daarna breng je de gewenste laag geel op het wit aan.
Tip 25 - Supersnelle houtlijm
Bison heeft een houtlijm in zijn assortiment die binnen de vijf minuten droog is. Iets voor mensen
die niet kunnen wachten. Vooral handig wanneer je met modellen in hout werkt.
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DE MARKLINBAAN IN OPMARS
Rudy Van Doren
De club kent sinds enkele jaren een aantal enthousiastelingen die elkaar gevonden hebben in de
Märklinbaan. Onopvallend werken zij gestaag door aan de uitwerking van een eenvoudig maar
functioneel sporenplan. Ze houden het bewust eenvoudig. Er is plaats voor iedereen. Jong en oud,
onervaren en doorgewinterde bouwers, dig itaal en analoog. De realisaties liegen er niet om.

De Geert is aan het kiezelen , zijn specialiteit
en liefste bezigheid.

Effe testrijden want morgen komen de mannen
van MOROP of zoiets.

De brug over de toekomstige weg naar de
toekomstige zandgroeve .In detail gemaakt
tot de vele klinknagels toe door onze Mark.

Een tunnelingang op maat? Geen probleem voor
Mark. De tunnelingang wordt ingekleurd door
Roger. Zijn de kleuren goed of herbeginnen we?

Het beekje krijgt vorm, brug in opbouw , ro tsen worden geschikt.

Patrick bij het plaatsen van de aansluitbussen
voor de aansluitingen van de mo dules.
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TWEE DAGEN MAUBEUGE
Luc Peeters
Dit is een overzicht en impressie van 2 dagen op schok met de modulebaan te Maubeuge op 7 en 8
april. Na een aanloopperiode en de nodige voorbereidingen op de club was het zover, woensdag 6
april werd de gesele cteerde opstelling van de modulebaan in de vrachtwagen geladen en ging ze op
transport naar Maubeuge in Noord Frankrijk.
Donderdag 7 april hadden wij afgesproken met Eric Boreij die mij thuis zou komen oppikken om
dan, na het inladen van de nodige kratten met (trein)materiaal, samen met Chris, Roland en Philippe de steven op Maubeuge te wenden. Na een voorspoedige trip van 1 ½ u kwamen we aan op
de plaats van het gebeuren. Het bleek een voormalige fabriekshal waar ooit nog spoorwegmateriaal, normaalspoor z owel als trams, werd geconstrueerd en die was getransformeerd in een te ntoonstellingshal waarbij het oude ijzeren gebinte in helle kleuren was geschilderd, zelfs de loopkat
met takel was er nog (functioneel ?) getooid in een fris geel kleurtje.
Onze modulebaan was opgezet vlak naast de centrale trap en recht in het verlengde van de ingang. Achter ons was de ‘verboden zone’ waar men een steunpijler diende te stutten omdat deze
bij een vorig evenement een duw had gekregen van een vrachtwagen en dat had de co nstructie
blijkbaar geen goed gedaan.

Wat ons al opviel bij aankomst was dat de gehele baan al op poten stond en reeds uitgelijnd bleek
te zijn. In afwachting dat de “slapers” van hun logies op het terrein toekwamen zijn wij, de shuttle
ploeg, begonnen met het aanbrengen van de friezen en de verbindingsrails tussen de bakken. Dat
laatste vergde wel wat zoekwerk maar uiteindelijk kwam het doosje met verbindingstukjes boven water
en kon Chris aan de slag. Zo’n drie kwartier later arriveerden de logeerders en werd met vereende
krachten verder gewerkt aan de opbouw, een ploeg friezen, een ploeg kabeltrekkers, enz alles verliep
vlot tot wij tot de vaststelling kwamen dat er met lichtlijsten iets niet juist was. Bij de hoekmodule van
Valkenaers bleek dat we niet de juiste lichtlijst bij hadden. Na wat keren en draaien kwamen we tot de
vaststelling dat we de lijst bij hadden als deze aan de binnenkant van de bocht moet hangen, wat nu niet
het geval was en dat de 2 resteren korte hoeklijsten deze van de halve bochtjes van Luc Haesevoets waren en niet bruikbaar voor de Valkenaers hoekmodule. Geen nood, we nemen die ’s avonds wel mee terug naar Mechelen, gaan de juiste fries ophalen en ik zou die dan vrijdagmorgen wel meebrengen, dachten we….

Ondertussen greep honger en dorst om zich heen en werd de roep om ‘eh koemmeke koffe’ of ‘een jat
kaffe’, afhankelijk van wie het riep, met ‘ne koffekoek’ groter. Probleem 2 werd opgelost doordat er

iemand op zoek is gegaan naar een bakker en met succes van z’n missie is t eruggekeerd, het w aren verse en smakelijke koeken. Probleem 1 bleek fundamenteler want niet tegenstaande wat er
blijkbaar op voorhand was beweerd bleek er geen koffie beschikbaar, waarop door René werd b esloten dat hij zijn koffiezet apparaat wel ten dienste van de club zou stellen m.a.w. naast de stop
op de club voor de fries ook via René zijn adres gaan om aldaar koffiezet, filters en koffie te konfiskeren en over te brengen naar Maubeuge om aldaar de ‘koffiedorstigen’ van de Pijl op hun wenken
te bedienen voor het verdere ve rblijf aldaar.

GAZET 158

juni 2005

26

Ondertussen was het middag geworden, en werd ons medegedeeld dat broodjes beschikbaar w aren. Allez ja…. in een hoek van de hal, aan het raam, stonden een aantal tafels, van de ene waren
poten al wat rechter dan van de andere, iedereen schoof aan, ook de andere deelnemers, er werden nog wat extra tafels en stoelen bijgezet,… eigenlijk best te vergelijken met een bivak, maar
dan indoor, best plezant. Er lag een stapel stokbrood, voorverpakte ham, een aantal dozen k aas,
Brie of iets dergelijks, een pot boter, de krat met bier werd op tafel gezwierd, Cola en later zelfs,
jawel, koffie, en tast maar toe…. Euh heeft er iemand een mes ?? want die waren er natuurlijk niet.
Het brood werd in twee gebroken, da’s het voordeel van stokbrood, en dan werden er zak- en a ndere georganiseerde messen tussen de disgenoten uitgewisseld opdat ieder zijn Frans boke naar
believe kon préparére.
Na de middag werd er verder gedaan en rond 1500u waren we rond. De baan stond er, elektrisch
in orde, friezen fris gewassen, verlichting werk, achterwand opgehangen, transportschade aan scenery bijgewerkt, boompjes, auto’s… alles op zijn plaats en het proefrijden kon beginnen. We zaten,
en dit zeker dankzij het werk van de ploeg van de vorige dag, ver voor op schema. Dat kon men
niet zeggen van de andere deelnemers. In de loop van de voormiddag stond er al wat op poten, er
liep wat volk rond, hier en daar hoorde je wat slijpen met een Dremel en naarmate de dag vorderde werd de drukte aldaar alsmaar intenser, meer volk begon door elkaar te lopen, hameren, zagen,
rokende soldeerbouten, soppende verfborstels…. En bij de ploeg van de Pijl de steeds groter wordende vraag ‘hoe gaan ze dat klaarspelen tegen 18.30u want dan was het de officiële opening. Om
1800u hebben we een hal verlaten die vol was van nerveus gedruis in een poging om nog meerd ere uren werk weg te persen in 30 minuten…Wij hebben de terugreis naar Mechelen aangevat, zonder Roland die bleef in Maubeuge. Bij aankomst in Mechelen recht naar de club, Chris zijn volledige
sleutelbos gepast op de zolderdeur… geen succes, dan maar de sleutel van de clubbaan g ehaald….
heel ’t kot omgedraaid maar geen geschikte fries te vinden… later hebben we gevonden waarom….
ze bestaat gewoon (nog)niet. Dus wij hebben in Maubeuge gestaan met een baan waarop 1 fries
ontbrak, en eigenlijk is dat niemand opgevallen. Dan de raid op de koffiepot bij Rene thuis, waarna
Eric mij thuis in Zemst afzette.
Morgen, vrijdag is het mijn beurt om te rijden, afgesproken vertrekuur 07.15 u op de club want om
08.30u gingen de deuren al open in Maubeuge voor het bezoek door de lokale scholen….

Vrijdagochtend op het voorziene uur Etienne en Philippe opgehaald op de club en dan richting Ma ubeuge. Druilerige regen zorgde voor wat stremming bij het invoegen op de Brusselse ring maar
voor de rest van de rit geen problemen of vertragingen en op en op exact 1 ½ u waren wij terug op
de parking te Maubeuge; het was 08.45 u. Bij het betreden van het gebouw was de vraag onmidGAZET 158
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dellijk ‘waar zijn die scholen??’ Op enkele verloren zielen na was de hal nog leeg, van de Pijl
niemand te zien. Tekst en uitleg hebben we dan bij aankomst van Eric, Jan, Roland en Rene gekregen. Het bleek dat er ergens in de administratieve onderwijsmolen iemand vergeten was de brief
met de formele toestemming door te sturen waardoor de scholen noodgedwongen verstek moesten
laten en dat was blijkbaar de donderdag avond medegedeeld aan de deelnemers. En wij dan speciaal vroeg opstaan….
Enfin, de deuren gingen dan open om 10.00u tegen die tijd waren sommige van de deelnemers van
die Franse supergrote modulebaan nog bezig met doeken, ieder voor zijn stukje of groep modules
en al dan niet voorzien van publiciteit. Het mag ,of moet, gezegd worden we hebben altijd goede
commentaar gehad op onze baan ‘un beau reseau’ is de meest geciteerde uitspraak die we hebben
gehoord en dat de presentatie van de baan zeer mooi en verzorgd was, iets waarvan sommigen
vonden dat dat bij hun baan of banen ontbrak. Ook het feit dat de baan volledig digitaal aangestuurd werd heeft bij bezoekers verschillende reacties uitgelokt, van verwondering of bewondering
over verbazing tot verbijstering hoe dat kon wat die treinen deden. ‘Le numerique’ of digitaal is er
duidelijk nog niet ingeburgerd ook niet binnen verenigingen.
Als je de hal overkeek dan kon je er niet naast kijken, De Pijl was aanwezig met een baan die wat
presentatie betreft met kop en schouders boven onze, daar aanwezige, Franse confraters uitstak.

Wat was er nog te zien die vrijdag, de reeds genoemde samengestelde modulebaan bestaande uit
stukken van meerdere clubs die tot één grote baan was samen gezet. Er waren binnen die baan
enkele mooie tot zeer mooie stukjes. Er was onder andere het berglandschap met tegen de helling
een dubbel spoor, de helling mag dan wat weg hebben van een ‘col 1 e categorie’ wat betreft afwerking van scenerie was dat stuk gewoon uitmuntend. Er ware natuurlijk ook een aantal andere modules waar op zijn minst kan van gezegd worden ‘daar is nog veel werk aan’ tot een aantal waarbij
men de bedenking maakte hoe kan daar een trein op rijden, de overgang van de modules was
dermate erbarmelijk dat men een ontsporing als onvermijdelijk achtte als daar een trein op kwam.
Verder bijna nergens achterwand en wat de eigenlijke modules betreft hadden wij de indruk dat
deze vrij licht van constructie waren. Poten, buiten het feit dat deze van heel dunne balkjes waren
(2cm op 2cm), waren deze bij vele niet voorzien van in hoogte verstelbare voeten, m.a.w. men
rekent ero p dat de vloer waar men staat perfect vlak is (??)
Daarnaast was er ook nog een ‘retro baan’ met materiaal in tinplate (blik) waar onze vaders en
grootvaders in hun jeugdjaren rond 6 december zeker van zullen gedroomd hebben. De baan was
groot, ik schat z o’n 6m x 5m (dit is geen exacte maat maar een schatting op zicht) en bestond uit
railmateriaal van jaren 60, 50 en ouder en lag gewoon vol . Jep, Hornby Fleischmann,… het reed
allemaal rond van het ene blikken station naar het andere denderend en rammelend over scherpe
wissels en vaak blikken sporen en doorheen tunnelpijpen. Ook het inpakmateriaal trok onze aandacht, er waren daar koffers (valiezen) bij die blijkbaar van de zelfde leeftijd waren, als het niet
ouder was, als het materiaal dat erin opgeborgen werd en heel veel kranten papier om wagons in
te wikkelen…(tiens waar hebben we dat nog gezien ….?)
Enfin een heel kalme dag die besloten werd met de afroep dat de deuren gesloten werden om
18.00u. Wij hebben dan de terugtocht ingezet en hebben daarbij Roland afgezet aan het station
van Quevy waarna we zonder problemen 1 ½ u later in Mechelen waren
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CLUBAGENDA

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

Za 27 en zo 28 augustus

Märklinbaan naar "Het Leireken" in Steenhuffel.

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

Quiz

Datum nog te bepalen

Raadpleeg ook regelmatig onze website voor de laatste aanpassingen

MELIG
Lang geleden dat ik nog eens de trein had genomen. Ik hou nochtans van de rechtlijnigheid, de
onverzettelijkheid van de trein. Van de troostende manier waarop hij akkers en velden in elkaar
doet verglijden. De trein heeft iets visionairs. Je vangt een glimp op van huizen waarin mensen
hele levens slijten, maar die voor jou in een flits weer voorbij zijn.
Elk dak en elke voortuin krijgt op slag een soort mysterie. Het was een mooie lentedag, een van de
eerste, en het speelse zonlicht gaf zelfs de sjofele banken in de trein iets feestelijks. Er zat veel
jong volk op de trein. Gekwetter dat mij aan een volière deed denken. Terwijl ik in de krant las
over kauwgom die voor een natuurlijke borstvergroting zorgt, dwaalden mijn gedachten af naar
een geanimeerd gesprek dat ik ooit, ergens in 1993, met een bizar meisje in een trein heb gehad.
Daarna verdween ze voorgoed uit mijn leven. Lang heb ik gehoopt haar ooit eens tegen te komen
op een andere trein, om de draad van dat gesprek te kunnen opnemen. Maar misschien reisde ze
daarna nooit meer met de trein. Of zat ze op 9/11 in een WTC -toren. Of leefde ze nu lang en g elukkig in China, waar ze een lucratieve handel in Oost-Vlaamse streekbieren dreef. Toen de kaartjesknipper kwam, zag ik dat er op mijn biljet een spreuk stond gedrukt. Zeg ook eens «Ik heb g enoeg», luidde die. Ik herinnerde mij het smeedijzeren rekje dat lang geleden in onze keuken hing
en waarin je wekelijks een nieuw blaadje moest schuiven. Dat dit nog bestaat, moest ik denken.
Een spreuk van de Bond zonder Naam. Ook op het kaartje van de wat zwaardere vrouw naast mij
stond er een. «Denk aan je lijn, maak je niet dik». Terwijl mijn mondhoeken opkrulden in een ironische glimlach, werd ik belaagd door onverklaarbaar verlangen naar de meligheid van mijn jeugd.
Jean-Paul Mulders - Uit Het Laatste Nieuws van 22 maart 2005
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ALGEMENE AGENDA
Deze agenda is een beperkte selectie uit het ruime aanbod van activiteiten voor de komende
maanden. De ruilbeurzen zijn niet meer opgenomen in deze lijst. Op uitzonderling van Vilvoord e
die naast ruilbeurs ook meer en meer lijkt op een vaste ontmoetingsplaats voor clubleden en andere hobbyisten. U vindt de volledige lijst (inclusief ruilbeurzen) en geactualiseerde informatie steeds
op http://www.de-pijl.info/agenda.htm. De manifestaties in het « vet » zijn de eveneme nten die
door de Pijl worden georganiseerd of waaraan DE PIJL deelneemt.
5 en 6 juni

Open-deur - Heer-Agimont, Train Miniature Haute Meuse, in het oude station
Heer-Agimont. van 7.00 tot 18.00 uur

25-26 juni

Veilingen Vercauteren, Veilinghuis Bernaerts, Verlatstraat 18-22, zat vanaf 14
u, zo 9.30 u.

2 en 3 juli

Weekend van de Trein - Baasrode, v.z.w. Belgische Vrienden van de
Stoomlocomotief, Station Baasrode-Noord, Fabriekstraat 118, 9200
Baasrode. Met deelname van MSCM De Pijl met de schaal Nul modulebaan

21 juli

Modelspoordagen - Treignes, samenvallend met een treinritten van de CFV3V,
- " journée du modélisme " met verschillende modelbanenen live -steam

13 tot 15 aug

Stoomdagen - Turnhout, Stoomgroep Turnhout in het Stadspark

20-21
augustus

Expo - Bergen, Multimodelisme, les Amis du Modélisme, place des grands prés
1, 10- 18.30 u.

27 en 28 aug.

Märklinbaan naar "het Leireken" in Steenhuffel

3 en 4
september

Stoomdagen, (Deurne) Antwerpen, KMYCA, Provinciaal domein Rivierenhof,
Turnhoutsebaan 246, 10 - 18u.

4 september

Veiling Collectors Bank, hotel Hof Ter Elst, Prins Boudewijnlaan Edegem

11 september

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

17 - 18 en 23 - 24 Opendeur – St Niklaas, Modeltreinclub Het Spoor, NOORDLAAN 32 te 9100
september
Sint Niklaas, dit is achter het stationsgebouw
24 en 25 sept.

Stoomfestival - Mariembourg, op 500 meter van het station van Mariembourg

24 en 25
september

Tentoonstelling - Virton, Modéligaume, complexe sportif et culturel, CourMarchal 8.

30 sep - 2 okt

Rail 2005 - Leiden

1 - 2 en 8 - 9 okt

Expo - Lier, Lierse Modelspoorwegen De geit, Vleeshuis Grote Markt 10 - 18u.

1 en 2
oktober

Expo & ruilbeurs - Trazegnies, Les Mordus du modélisme, sporthal Salle Arthur Beguin, evenue del'hotel de ville in Trazegnies. Van 09.00 tot 18.00 uur.

8 en 9 oktober

Euromodelbouw - Genk, Limburghal, met deelname van Chinnor

15 oktober tot
12 februari 2006

Tentoonstelling "Transsiberian Express" - Brussel, Europalia Rusland, Brusselse Jubelparkmuseum

21 en 23 oktober

Eurospoor 2005 - Utrecht

23 en 23 oktober

Expo - Jambes (Namen), Rail Miniature Mosan, 40 jarig bestaan, centre cult urel de Géronsart rue du Trèfle, 10 - 18u.

5 en 6 november

Open Deur - Brugge, Modelspoorvrienden Brugge, centrum De Koepel, Gérard
Davidstraat 10

11-12-13
november

Expo MSCM De Pijl: De trein in het Klein - Mechelen
Leuvenssteenweg - Muizen
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