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het woord van de voorzitter

tekst: René Ceulemans - foto’s: Tim Haesevoets

Het is een van de heetste dagen 
van dit jaar (tot hiertoe) en ik zit 
hier een voorwoord te schrijven. 
Deze hitte is tevens mijn excuus 
om het kort te houden. De warme 
dagen brengen ons meteen in va-
kantiestemming. Deze periode 
wordt ook gekenmerkt door een 
afname in activiteiten binnen de 
club. De programma-avonden 
zijn voorbij, het is heet op zolder 
en het blijft lang licht. Dus ze-
ker geen weer om je binnen op 
te sluiten, maar om lekker in de 
schaduw van een boom treinen 
te spotten. 
We mogen wel niet vergeten dat 
er nog heel veel werk is aan de 
verschillende banen. De digitali-

sering schiet aardig op. Eric staat 
al voor op de planning en is volop 
bezig met digitale rijproeven. Een 
PC stuurt via STP de bovenbaan. 
In de toekomst zal de bovenbaan 
op deze wijze bediend worden. 
Hier wordt de bediening niet be-
perkt tot het aanleggen van de 
wisselstraat maar zullen we gans 
het traject te zien krijgen. Het 
systeem zal ook de beveiliging 
voor zijn rekening nemen om 
te verhinderen dat twee treinen 
frontaal op elkaar rijden op het 
enkelsporige traject. De werken 
aan de benedenbaan zijn ook al 
zover gevorderd dat daar we daar 
snel zullen proef draaien. Chris 
is er zeker van dat tegen de expo 

gans de baan digitaal in orde zal 
zijn. Er zullen ook een paar seinen 
vernieuwd of geplaatst worden 
die het uitzicht van de baan zul-
len verbeteren. 
De modulebouwers zitten ook 
niet stil. De brugbogen zijn ge-
zaagd en nu komen de land-
schapsbouwers aan de beurt. 
Verder wordt door Luc naarstig 
aan de splitsing gewerkt om de 
fl exibele spooraansluiting onder 
een weg te camoufl eren. Naar 
mijn schatting is aan de module-
baan nog het meeste werk. Ik wil 
dan ook een oproep doen om een 
handje te helpen en niet te wach-
ten tot het te laat is. Zij kunnen 
nog wat hulp gebruiken. 
Bij de andere banen is de werk-
druk wel wat kleiner maar dat wil 
niet zeggen dat ze daar stil zit-
ten. 
Diegene die in de komende weken 
met verlof gaan wil ik alvast een 
prettige vakantie wensen. Stuur 
eens een kaartje en liefst nog met 
een trein er op. Die traditie is stil-
aan aan het verdwijnen. Het is 
wel prettig om al die prentkaarten 
aan de muur te zien. We kunnen 
misschien met de clubuitstap het 
goede voorbeeld geven en dan 
met zijn allen eentje naar onszelf 
sturen. Voor de thuisblijvers gaan 
we zorgen dat er gans de verlof-
perioden  iemand is om het lokaal 
te openen en te sluiten. Zo kan er 
steeds verder gewerkt worden. 
Zo weten we op dinsdag en vrij-
dag waar naartoe.

René
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bezoek aan Hamburg

tekst & foto’s:  Luc Peeters

Ten gevolge van het samengaan van CP Ships en Ha-
pag Lloyd, wat zal resulteren in het verdwijnen van 
de naam CP Ships, dienen de werknemers van CP 
Ships die overgaan naar de ‘nieuwe’ fi rma cursussen 
te volgen om vertrouwd te raken met de systemen 
die Hapag Lloyd pleegt te gebruiken. Een aantal van 
deze cursussen werden gegeven in Hamburg en on-
dergetekende diende midden april voor een week 
naar deze Noordduitse Hansestad. Tot mijn groot 
jolijt bleken we te zijn ondergebracht in een klasse-
hotel recht tegenover het Hamburg Hauptbahnhof. 

Het duurde dan ook niet lang voor we in het station 
waren om er de sfeer op te snuiven. Bovendien dien-
de we er elke dag door te lopen om van het hotel 
naar het kantoor van Hapag te gaan, wat voor ons 
uiteraard geen enkel probleem was. 

Het stationsgebouw staat volledig over de sporen 
die lager liggen dan het straatniveau. Achter het 
gebouw is er een grote metalen overkapping. In 
tegenstelling tot de overkapping van Antwerpen is 

het geen drie-scharnierboog. De voet van elke me-
talen boog heeft een gelijkende constructie als die 
te Antwerpen waardoor deze kunnen schuiven om 
temperatuursverschillen op te vangen, in de nok 
hebben ze echter geen scharnierpunt maar zijn ze 
gewoon vastgeklonken. Verder zijn de bogen uitge-
voerd in een open metalen vakwerkconstructie daar 
waar deze te Antwerpen volledig gesloten zijn. Ook 
heeft de koepel van Hamburg geen lichtdoorlatende 
dakbedekking, enkel langs het gordijn en de zijkant 
kan er daglicht in het station binnenvallen. De per-
rons zijn aanzienlijk langer dan de overkapping en 
buiten de overkapping zijn er klassieke perronluifels 
aangebracht. In het station is er een grote winkelga-
lerij die wij dagelijks moesten doorlopen en vanuit 
deze galerij kan men via (rol)trappen op de perrons 
komen. De winkels in deze galerij zijn trouwens zeer 
laat open daar er een afwijkende regeling bestaat 
wat betreft sluitingstijden voor winkels in stations.

Wat betreft het treinverkeer kunnen we stellen dat 
er vooral ICE –stellen te zien zijn. Er komen ook da-
gelijks internationale treinen met gesleept mate-
riaal, waaronder ook slaaptreinen. Voor het lokaal 
verkeer zijn er dubbeldekrijtuigen, al dan niet van 
lokale operators, wat een afwisseling is met het vrij 
monotone DB kleurpatroon, getrokken door e-locs, 
gaande van de jongste generatie tot ex-DDR-locs.

Wat betreft diesels is het de 218 die de dienst uit-
maakt en waar je er vaak meerdere tegelijkertijd on-
der de kap van het station kan aantreffen met aan de 
haak een trek-duwstel.



En van op NMBS-domein? Bij de NMBS onder-
scheidt men het domein dat toegankelijk is voor 
niet-personeel en het domein dat niet toegankelijk 
is. Tot de eerste categorie behoren de voor publiek 
toegankelijk lokalen in een station en de perrons.  
Op deze laatste staat er op ieder uiteinde het bordje 
op onderstaande foto.  
 

Hier voorbij begint het domein dat niet toeganke-
lijk is voor publiek. In principe kun je een aanvraag 
indienen voor een toelating om ook dit gedeelte te 
mogen betreden, maar deze zal met grote waar-
schijnlijkheid geweigerd worden omwille van vei-
ligheidsredenen.  Misschien klinkt het belachelijk, 
maar de roekeloosheid van spoorwegenthousiasten 
kent geen grenzen; dit was zo in het verleden en is 
nu nog zo. Enkelen zijn reeds voldoende om de sfeer 
te verbrodden en de veiligheid in het gedrang te 
brengen.

De grens tussen het openbaar domein en het NMBS-
domein wordt gekenmerkt door grote 70 kg zware 
pyramidale betonnen palen waarop het B-logo staat.  
Op iedere richtingsverandering van de grenslijn vind 
je zeker zo een paal terug.

trainspotting

tekst: Roland Paternoster
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Nu het goede weer echt in aantocht is, breekt ook 
de ideale periode aan om aan trainspotting te doen.  
Maar op wat moet je letten?  Wat mag?  Wat wordt 
toegelaten en wat is verboden?

Die vraag werd ook gesteld en beantwoord in het 
laatste nummer van het tijdschrift van onze zuster-
vereniging MSKK uit Oostende.  Bij het lezen van het 
artikel blijkt er zeker één onduidelijkheid in te zit-
ten waarbij het gevoel gecreëerd wordt dat iets mag 
wat met zekerheid verboden is. Omdat, zoals ik juist 
aanhaalde het artikel zeer veel juiste informatie be-
vat en ik geen voorstander ben van het heruitvinden 
van het warm water ga ik hun artikel als leidraad ge-
bruiken.

Bij trainspotting is er een item dat altijd centraal 
moet blijven, ook al mis je hierdoor een foto waar-
mee je de Pulitzerprijs zou kunnen winnen, namelijk 
VEILIGHEID. Trainspotting moet dus aangenaam 
blijven voor alle partijen; voor de infrastructuurbe-
heerder, de infrastructuurgebruikers (B-Cargo, DLC, 
SNCF-Fret, ….) en voor de spotter zelf uiteraard.

Het is ten zeerste aan te raden om een geel refl ecte-
rend vestje te dragen, je hebt er al één in de auto en 
voor de kostprijs moet je het niet laten: voor 10 euro 
ben je gesteld.  Maar opgelet dit vestje geeft je niet 
meer “toegang” of “bevoegdheden”.

De hamvraag is natuurlijk: vanwaar mag ik foto’s ne-
men voor niet-commerciele doeleinden? Van op het 
openbaar domein mag je foto’s nemen van treinen, 
stations, perrons, werkplaatsen, rangeerheuvels, 
seinposten,... Maar opgelet wanneer er personen 
opstaan, zorg er dan wel voor dat ze niet als hoofdi-
tem en herkend kunnen worden.  In dat laatste geval 
kan een toelating van de personen in kwestie nood-
zakelijk zijn!

Uiteraard mag je ook foto’s nemen vanuit je eigen 
tuin of vanuit iemand anders privé-domein voor zo-
ver je ook daar een toelating hebt van de rechtma-
tige eigenaar.
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trainspotting

tekst: Roland Paternoster

Als je foto’s wenst te nemen van op het perron, 
meldt je je best aan, zeg wat je komt doen.  Wees 
eerlijk. Volg ook steeds en onmiddellijk de bevelen 
op van het bevoegd spoorwegpersoneel.  Wees er-
van overtuigd dat een kleine fout grote gevolgen kan 
hebben en een dito schadeclaim.  

Als je gaat fotograferen laat je walkman of mp3-
speler dan thuis.  Machinisten gebruiken nogal eens 
hun claxon/hoorn als communicatiemiddel om te 
waarschuwen en om te “vragen” of je hen gezien 
hebt.

Wat mag zeker niet.  
Het is in alle omstandigheden verboden de sporen 
over te steken buiten de daartoe voorziene plaatsen, 
zijnde een brug, een onderdoorgang of een overweg.  
Blijf steeds minimaal 2 m. weg van de BUITENSTE 
railstaaf.  Opgelet: wanneer de trein voorbij is komt 
nog de “nazuiging”.  Hou alles goed vast, want een 
trein die aan 160 km/u voorbijraast, kan een krui-
wagen met schop laten opvliegen die op de boord 
van het perron staat!  De HST-lijn is zeker verboden 
terrein.

Bovenleidingdraden raak je nooit aan, ook al liggen 
ze op de grond.  Blijf op minimum 3 m. afstand van 
bovenleidingsdraden: een “overslag” naar een me-
talen voorwerp (statief) is zeker bij vochtig of nat 
weer zo gebeurd.



breek af !

tekst en foto’s: Luc Peeters 

Het zal jullie de laatste tijd niet ontgaan zijn maar er 
zijn nogal werven in uitvoering bij De Pijl. De club-
baan, de O-baan, de Märklin baan, de modulebaan. 
De bijdrage hier betreft specifi ek de modulebaan. 
Het betreft volgende werken, de opstelstations, de 
aftakking en Valkenaers scenery

De opstelstations waren al langere tijd niet echt 
optimaal te noemen, vooral op vlak van de uitlij-
ning van de sporen bij de bakovergangen. Het was 
momenteel dusdanig dat men naar een compromis 
moest zoeken om de meeste sporen te kunnen be-
rijden met de minste kans op onsporing bij de over-
gang van de ene bak naar de andere.

Om hieraan een oplossing te bieden heeft JVT een 
middel bedacht om de overgangen aanpasbaar te 
maken. Het spoor wordt op de laatste 5 cm van het 

bakeinde niet meer vastgemaakt maar blijft ‘los’ lig-
gen. De bevestiging van dit ‘los’ stuk gebeurd dan 
als volgt :   
 -in het hart van elk spoor (op zo’n 2 cm van  
 de bak rand) wordt een bus in de bak 
   geplaatst.
 -in deze bus is M2 draad getapt
 -het spoor wordt vastgezet met een mes  
 sing plaatje van ca 2 cm dat met een M2    
 bout wordt vastgezet in het busje onder het  
 spoor 

Mogelijkheden : de overgangen worden ‘fl exibel’ en 
kunnen aldus afwijkingen tussen de sporen van de 
verschillende bakken opvangen dit zowel in de zij-
waarse richtingen als in de hoogte, uiteraard is dit 
beperkt tot  en 2 mm maar dit is ruim voldoende. 
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breek af !

Hierdoor is het probleem van de hobbelige overgan-
gen in de opstelstations uit de wereld geholpen. Te-
vens werd er van de gelegenheid gebruik gemaakt 
om de bakken zelf grondig onderhanden te nemen 
en alle niet PECO sporen te verwijderen en te ver-
vangen door PECO code 100 rails. Momenteel zit 
men halfweg en is 1 schaduwstation bijna volledig 
klaar en is het tweede al ontmanteld.

De aftakking; hier werden we geconfronteerd met 
de overgaang van 4 sporen, 2 rechte en 2 aftak-
kende, op eenzelfde bak. Ten einde wat effi cienter 
te kunnen werken bij het opzetten en niet steeds te 
moeten foefelen met overloopstukjes en vermits de 
aftakkingsbakken steeds te samen staan werd be-
sloten om hier ook de oplossing van fl exibele over-
gangen te gebruiken en deze te camoufl eren met 
een overweg. Hier werd dan eerst een kost stuk 
stuk spoor uitgebroken om te vervangen door nieuw 
spoor. Echter, zoals klassiek bij de Pijl, was er na een 
tijdje, buiten de wissels en een deel van het gebo-
gen spoor, van de andere oude sporen niets meer 
te zien en worden deze volledige vervangen door 
nieuwe rails en nieuwe ballast. Om de overwegen 
verantwoord te kunnen inplanten in het landschap 
werd ook besloten om de heuvel van de module 
waarop de wissels liggen te vernieuwen en hiervoor 
een nieuwe achterwand te maken. Op de andere 
bak zal een smalle weg, juist breed genoeg voor een 
kleine vrachtwagen, in de heuvel ingewerkt worden 
en aansluiting geven op de overweg. De overwegen 
zelf zullen uitgerust worden met St Andrieskruis en 
knipperlichten (functioneel!).  Het wegdek van de 
overweg zal schuifbaar zijn om aldus uitlijning van 
het spoor met de aansluitende bak perfect mogelijk 
te maken.

Valkenaers: Er was vastgesteld dat door ‘grote stor-
men’ de totale opbrengst van de moestuin naar de 
knoppen was. M.a.w. het grote problem van de mo-
dulebaan zijnde  transportschades. Ten einde hier-
aan te verhelpen heeft Hans besloten om de hele 
moestuin uitneembaar te maken zodat deze bij ver-
plaatsingen veilig in een doos of kist kan vervoerd 

worden. Tevens is hij ook bezig om het wegdek voor 
het station opnieuw onder handen te nemen en fi j-
ner af te werken. De afwerking tot op heden was 
nogal grof en was een gevolg van snelle acties om 
de baan klaar te hebben tegen de tenstoonstelling 
van Leiden van 3 jaar geleden. 

Voila, zo weten jullie weeral wat we momenteel uit-
spoken en waarom. 

Verder staan er nog op de lijst: bakken schilderen 
en zo.....
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kleine museumgids

tekst & foto’s: Marc Symons

Oorspronkelijk bedroeg de maximum toegelaten 
snelheid 30 km/uur. De reizigersdienst werd uitge-
voerd met Pruisische T3-locs. Voor het goederen-
vervoer stonden G3’s en G4’s in. De Hunsrückbahn 
en de Hochwaldbahn waren vooral goederenlijnen. 
Daar beide door bosrijke gebieden liepen, stond het 
vervoer van hout voorop. Langzaamaan kwam er 
ook meer industrie. Later ook het toerisme.

Door de toename van het verkeer werd het nood-
zakelijk het depot van Hermeskeil uit te breiden. De 
oorspronkelijke locloods die plaats bood aan twee 
machines werd vervangen door een zestandige 
loods. De 13 meter draaischijf werd vervangen door 
één van 16 meter. De maximumsnelheid op de lijn 
werd naar 50 km/uur opgevoerd. De exploitatie van 
de Hochwaldbahn ging in 1930 over naar de DRG. 
De Pruisische T9, T14, T12 en G10 die ondertussen 
de dienst uitmaakten werden opgevolgd door de BR 
57, 74, 86 en 93.5.

Tijdens beide wereldoorlogen was de Hochwald-
bahn van strategisch belang en werd ze regelmatig 
gebombardeerd. Hierdoor werd de lijn onbruikbaar. 
Het Bahnbetriebswerk van Hermeskeil werd vol-
ledig vernield. In 1949 werd het verkeer opnieuw 
mogelijk. Het reizigersverkeer op de lijn werd opge-
doekt in 1986. Na de sluiting van de lijn was er alleen 
nog beperkt goederenverkeer en speciale ritten voor 
spoorwegliefhebbers. Een bezoek aan Hermeskeil is 
een ideale uitstap tijdens een verblijf in de Moezel-
vallei.
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Duitsland telt heel wat musea gewijd aan spoorwe-
gen en spoorweggeschiedenis. Behalve nationale 
musea met een spoorwegafdeling zoals deze in Ber-
lijn en München en het museum van de DBAG in 
Nürnberg zijn er nog heel wat kleinere. Ze  daarom 
niet minder interessant. Ze liggen verspreid over 
het hele land. Het vernoemen waard zijn zeker het 
Deutsches Dampfl ok-Museum (DDM) in Neuen-
markt-Wirsberg, het Bayerisches Eisenbahn Mu-
seum (BEM) in Nördlingen, de musea van de DGEG 
in Neustadt-an-der-Weinstraße en Bochum-Dahl-
hausen en het Dampfl okmuseum in Hermeskeil en 
nog vele andere. Het is niet mijn bedoeling alle mu-
sea uitvoerig te beschrijven, maar melding te maken 
van hun bestaan. 

De spoorwegafdeling van het Deutsches Museum 
in München werd in april 2006 overgebracht naar 
een andere locatie in München. De verzameling 
werd opgesplitst. Een deel komt terecht in het nieu-
we Verkehrszentrum op de Theresienhöhe. Wat niet 
in het concept van het Verkehrszentrum past gaat 
naar Freilassing waar de burgemeester een volwaar-
dig spoorwegmuseum wil uitbouwen.

1. Van Hermeskeil naar Neustadt-an-der-Wein-
straße

1.1. Hermeskeil & de Hochwaldbahn
Hermeskeil ligt in de Hunsrück, ongeveer 40 kilome-
ter ten zuidoosten van Trier. Het was oorspronkelijk 
het eindstation van de Hochwaldbahn. De spoorlijn 
begint in Trier, volgt het Ruwertal en is 52,9 km lang. 
Tussen Trier en Hermeskeil moesten 28 bruggen ge-
bouwd worden. De lijn werd op 14 augustus 1889 
ingehuldigd. Al tijdens de bouw van de verbinding 
Tier - Hermeskeil werd gedacht aan een verlenging. 
Deze werd gerealiseerd waardoor er in Wemmets-
weiler een verbinding kwam met de lijn Neunkir-
chen-Saarbrücken. In 1903 werd de verbinding met 
de Hunsrückbahn uitgevoerd. Dit verbond Simmern 
met Hermeskeil. In 1936 werd bij Ludwigsburg nog 
de aansluiting met de Rijn gerealiseerd.
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kleine museumgids

Het oude Bahnbetriebswerk waarin het museum 
gevestigd is ligt tegenover het station en is te be-
reiken via een tunnel onder de sporen. Sinds de 
sluiting van het depot werd hier niets gewijzigd, 
noch aan het sporenplan, noch aan de gebouwen. 
De loods is in zeer goede staat net zoals de draai-
schijf die nog altijd werkt. De verzorgingsinstallaties 
voor de stoomlocomotieven zijn nog voorhanden. 
Bovendien is het depot nog altijd aangesloten op de 
spoorlijn. Een groot deel van het rollende materieel 
en de loc’s werd door de eigenaar afgekocht van de 
DR. Na de val van “de muur” kwamen nog eens 35 
machines naar Hermeskeil. Zo kon je in december 
1991 een trein bestaande uit ex-DR-machines door 
dwars door Duitsland zien rijden. Daar er meerdere 
machines van hetzelfde type voorhanden zijn wordt 
alleen het best bewaarde exemplaar gerestaureerd 
waarbij de andere dienen als onderdelendonor.

Het museum beschikt over een 12-tal stoomloks, 
verscheidene dieselloks en een reeks oude rijtui-
gen waaronder enkele afgedankte “Sanitätswagen” 
van de Bundeswehr, 3 oude CIWL-rijtuigen van de 
Orient-Express een MITROPA-restauratiewagen. 
Van de CIWL rijtuigen werd minstens één in België 
gebouwd. Een volledige inventaris lijkt er niet te be-
staan. Bij mijn laatste bezoek enkele jaren geleden 
stond er veel meer materieel, zoals ondermeer een 
E94 en een Taigatrommel.

Het geheel vertoont eigenlijk een nogal desolate in-
druk. Op enkele stukken na die gerestaureerd zijn of 
waaraan gewerkt wordt, slaapt het materieel onder 
de blote hemel, in weer en wind, wat de toestand 
ervan niet echt ten goede komt. Het lijkt soms meer 
op een kerkhof voor oud spoorwegmaterieel. Slechts 
een klein deel is in behoorlijke toestand en  rijvaar-
dig.

We mogen wel niet uit het oog verliezen dat dit mu-
seum een privé-initiatief is en dat geld vinden voor 
onderhoud, restauratie en aankoop van materieel 
niet eenvoudig is. Zoals in vele gevallen moeten de 
eigenaars en de medewerkers rekenen op schenkin-

gen van bezoekers en geïnteresseerden. Alle werk 
wordt trouwens uitgevoerd door onbezoldigde vrij-
willigers.

Ondertussen zijn er grootse bouwplannen. Er is 
sprake van een loods die plaats zou bieden aan 16 
locs. Hoever de werken gevorderd zijn kan ik niet 
zeggen. Zeker is wel dat op dit ogenblik slechts de 
museumloods en de onmiddellijke omgeving ervan 
kan bezocht worden. Tengevolge van deze werken 
worden sinds een paar jaar geen Museumstage en 
geen Dampfsonderfahrten meer georganiseerd. Wie 
toch nog op de Hochwaldbahn wil rijden  wendt zich 
best aan het Verein Hochwaldbahn. Deze vereniging 
organiseert regelmatig trips.

In 2006 is het museum geopend van april tot en 
met september elk eerste weekeinde van de maand 
(zaterdag en zondag) van 10 tot 17 uur.
Hermeskeil bereik je over Luik, Verviers langs de 
E42 naar Trier. Je kunt er rechtsreeks naar toe zon-
der Trier aan te doen. Je volgt de E42 tot bij Wittlich 
waar de baan aansluit op de Autobahn Köln-Trier 
(E44 – 1; 1 is de binnenlandse nummering ). Je blijft 
op de (1) tot “Autobahn-Dreieck Moseltal” richting 
Kaiserlautern kiest. Je blijft op de (1) (E422) tot af-
rit 133 – Hermeskeil. Uiteraard kan je als je het wat 
rustiger aan wil doen langs secundaire wegen naar 
Hermeskeil.

Alvorens tot een bezoek over te gaan telefoneer je 
best eens naar nummer: 0049 6503 12 04. Tenge-



kleine museumgids

volge van de bouwwerken kunnen de openingstijden 
gewijzigd worden.

Het museum heeft ook een eigen website  www.
falz.de/museum/index.asp. Je geraakt er ook door 
www.hermeskeil.de in te tikken, “Turismus” aan te 
klikken. Daarna kies je voor Museen. Je krijgt dan 
het lijstje met de musea in Hermeskeil te zien. Nu 
moet je alleen nog het museum dat je interesseert 
aan klikken.

Nog een tip! Wie interesse heeft voor vliegtuigen en 
brandweermaterieel 
komt in Hermeskeil 
ook aan zijn trekken. 
Het luchtvaartmu-
seum bezit een mooie 
collectie. 

1.2 Het museum van 
de DGEG in Neustadt-
an-der-Weinstraße 

Van Hermeskeil rijden 
we naar één van de 
betere spoorwegmu-
sea van Duitsland. Het 
museum van de “DGEG” (Deutsche Gesellschaft für 
Eisenbahngeschichte) in Neustadt-an-der-Wein-
straße. De stad, we vermoedden het al, ligt midden 
in een wijnstreek, en dat is ook mooi meegenomen. 
De DGEG die ook het spoorwegmuseum van Bo-
chum-Dahlhausen beheert stelt hier vooral mate-
rieel uit Zuid-Duitsland tentoon terwijl Bochum-
Dahlhausen gewijd is aan Pruisisch materieel. 

De verzameling is ondergebracht in de oude loco-
motiefl oods van het station van Neustadt. Ze is een 
overblijfsel uit de begindagen van de spoorwegen en 
één van de oudste spoorweggebouwen in Duitsland. 
De loods is 80 meter lang en telt twee sporen. Toen 
ze overgenomen werd door de DGEG was ze sterk 
verwaarloosd, maar goed genoeg bewaard om ze te 
restaureren en opnieuw in te richten. Oorspronkelijk 

er lag voor de loods een draaischijf, maar deze werd 
al lang geleden ontmanteld.

De verzameling geeft een goed beeld van de evolu-
tie van de spoorwegen in de streek. Met de samen-
stelling werd al in 1967 begonnen. Deze bestaat nu 
uit een dertigtal locs, een prachtig gerestaureerd 
elektrisch treinstel van het type ET 11 en een aantal 
oude wagons en rijtuigen. Sommige stammen nog 
uit Epoche I, uit de tijd van de Länderbahnen. Een 
van de mooiste stukken is een kopie van “Die Pfalz” 
van 1853 van het type Crampton. Deze kopie werd 

in 1925 gebouwd op 
basis van de originele 
plannen. Een uniek 
stuk is de “Schaidt”, 
een Pfälzische T1 met 
nr. 88 7306 uit 1892. 
We bewonderen ver-
der nog een Beierse 
S 3/6 de latere 18 
505, een E 17 en een 
tweetal V36 waarvan 
een afkomstig van de 
vroegere Wehrmacht. 
Daarnaast merken we 
nog een PtL 2/2 van 

1908, een Pruisische T3, een E16, een onvermijde-
lijke E44, een leuke VW-Draisine

Het materieel en de gebouwen worden ook hier ge-
restaureerd en onderhouden door vrijwilligers. De 
gebouwen zijn geklasseerd als beschermd monu-
ment. Op de bovenverdieping van de locloods wordt 
een modelbaan op schaal 1 gebouwd. Hier vind je 
ook de infostand. Buiten aan de voet van de steun-
muur waar de seinen opgesteld staan werd een 
LGB-baan aangelegd.

De DGEG geeft naast de museumcatalogus boeken 
over spoorweggeschiedenis uit. 

Sinds 1984 baat het museum tussen Lambrecht 
en Elmstein een eigen spoorlijn uit met een totale 
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lengte van 20 km: het “Kuckucksbähnl. De treinen 
van de museumlijn rijden ook tussen Neustadt en 
Lambrecht. 

Om naar Neustadt-an-der-Weinstraße (400 km) te 
rijden volg je eerst dezelfde weg als naar Hermes-
keil. Na Hermeskeil rij je door tot Landstuhl waar je 
de E50/6. Nu heb je twee mogelijkheden. Je kunt de 
E50/6 verlaten aan de afrit Enkenbach-Alsenborn 
(Afrit 17) richting Lambrecht, Neustadt/W. (B48 via 
Fischbach) dan linksaf naar de B37 tot Frankenstein 
(Zou hier? Griezelig! Niet?) Vanaf hier volg je de 
B39 via Weidentahl en Neidenfels. Van Lambrecht is 
het dan nog ±7 km tot Neustadt langs de B39. Deze 
route volgt grotendeels een langgerekt dal door bos-
rijk gebied parallel met de spoorlijn “Ludwigshafen 
(Rhein)-Neustadt/W.-Kaiserslautern-Saarbrücken-
Trier” loopt. Je kunt ook op de Autobahn blijven en 
doorrijden tot Grünstadt en daar de afslag (Nr. 19) 
naar de B271 richting Bad Dürkheim nemen. Deze 
weg leidt je door de wijngaarden en de dorpjes van 
de Deutsche Weinstraße. Die kan je blijven volgen 
tot op je bestemming. 

Uiteraard kan je ook met de trein naar Neustadt/
W. Via Brussel, Luxemburg, Trier Saarbrücken, Ka-
iserlautern. Je bent dan wel wat langer onderweg 
en het is niet rechtstreeks. De treinrit van Trier naar 
Neustadt/W. duurt 2:15 tot 2:49 naargelang de ge-
kozen formule. 
Raar maar waar! De reis met de Regional-Express 

(RE) duurt het minst lang.  De combinatie RB (Re-
gional Bahn) – ICE …?  Juist! Misschien iets voor een 
groepsreis, al of niet in clubverband.  De DBAG heeft 
ook enkele goedkope formules voor treinreizen.

Zoals in Hermeskeil  werd het depot waarin nu het 
museum ondergebracht is tegenover het stations-
gebouw, evenwijdig met de spoorlijn gebouwd. Het 
is een veel voorkomende situatie in Duitsland.

Je geraakt er als volgt. Wanneer je van op het par-
keerterrein voor het stationsgebouw vertrekt moet 
je naar links. Na een paar honderd meter draai je 
weer naar links de brug over de spoorlijn over. Na 
de brug moet je dan onmiddellijk linksaf de Schil-
lerstraße in. Deze ligt langsheen de spoorweg. Hier 
is ook de ingang van het Museum. Hij is aangeduid 
met een bord. Naast het bord zie je een trap, die 
moet je af om bij het museum te komen.
Het museum is het hele jaar open van dinsdag tot 
vrijdag van 10 tot 13 uur, op zaterdag, zon- en feest-
dagen van 10 tot 16 uur. De toegangsprijs bedraagt 
3 euro voor volwassenen & 1 euro voor kinderen (4-
15 jaar). Groepen kunnen er na afspraak ook terecht 
buiten de normale bezoekuren.

Het adres van de DGEG:
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR EISENBAHNGE-
SCHICHTE, Eisenbahnmuseum Neustadt/Wein-
straße + Kuckucksbähnl, Hindenburgstraße 12, 
67433 NEUSTADT. De ingang van het museum be-
vindt zich in de Schillerstraße 1994.

Meer informatie over dit museum vindt je op de 
website van de DGEG  (www.dgeg.de) en in de mu-
seumbrochure.

En ook nog…
De innerlijke mens kunnen jullie verzorgen in de 
“Bahnhofsgaststätte”. Het is geen gastronomisch 
restaurant, Duitse keuken met Balkaninslag, maar 
toch behoorlijk (informatie onder voorbehoud we-
gens niet recent). De uitbater schijnt ergens uit ex-
Joegoslavië te komen.

13



14

barmannen van dienst

tekst: Louis Willems

30/06 Van Eylen Marc
07/07 Van Loon Leo
14/07 Van Nieuwenhove Marc
21/07 Willems Louis
28/07 Wouters Pierre
04/08 Van Eylen Marc
11/08 Thierie Johan
18/08 Van Loon Leo
25/08 Van Nieuwenhove Marc
01/09 Willems Louis
08/09 Wouters Pierre
15/09 Thierie Johan
22/09 Van Eylen Marc

29/09 Van Loon Leo
06/10 Van Nieuwenhove Marc
13/10 Willems Louis
20/10 (Zelfbediening - opstelling  
 Nekkerhal)
27/10 Wouters Pierre

Wanneer de aangeduide barman op 
de voorziene datum belet is, wordt 
door hemzelf een wisseling van 
dienst met een andere barman ge-
regeld of verwittigd hij de barverant-
woordelijke.
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over de Marklinbaan

tekst & foto’s: Rudy Van Doren

..

Gaat het hier over een imitatie van een gekend persoon 
uit het verleden of is het een voorstel aan onze Gert om 
over te stappen naar gelijkstroom.

Een briljant idee om plaats te besparen. Alle modules op 
zijn kant. Maar hoe houden we de treinen op de rails? Of 
ligt dat hier op zijn kant om andere redenen?

Na het inbouwen van de decoders zijn we ook begonnen 
met hier en daar wat Preiserfi guurtjes aan te brengen. 
Daarmee worden de treinen precies echt. Al is hier de 
gelijkenis angstwekkend.

Werken aan de gang! Niet storen, niet voederen, af en 
toe drinken verversen.

Roger is ‘t beu, altijd bergbeklimmen. Maar nu houdt hij 
zich vooral bezig met afgietsels te maken, veel minder 
vermoeiend en precies echt als het af is! Ik denk dat er 
hier of daar op de modelbaan wel ergens een Preiserfi -
guurtje aan een berg zal hangen.

Ok, de weg van en naar de steengroeve is aan een her-
stelling toe . Men neme de baan op ooghoogte, zagen 
en plamuren, likje grijze verf en wie ziet de herstelling 
nog? In ‘t echt moet dat altijd zolang duren, met fi les als 
gevolg. Hier is daar geen sprake van.



humor
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Klein Jantje verbleef een paar da-
gen bij zijn grootmoeder.
Hij was al een tijdje buiten aan het 
spelen met de andere kinderen 
wanneer hij terug binnen kwam 
en vroeg: “Oma, hoe noemen ze 
dat wanneer twee mensen in de-
zelfde kamer slapen en de ene ligt 
boven de andere?” 
De oma was natuurlijk lichtjes 
geschokt, maar denkende aan de 
moderne opvoeding besloot ze 
hem de waarheid te vertellen. 
“Dat noemt men “sexuele ge-
meenschap”, lieveling”  zei de 
oma.
Klein Jantje zei “OK” en verdween 
terug naar buiten om verder te 
spelen. Enkele minuten later 
kwam hij woedend terug binnen 
en zei: 
“Oma, dat heet NIET sexuele ge-
meenschap! Dat heet STAPEL-
BED!  En de moeder van Kevin wil 
dringend met u spreken!”

Abdul bij de dokter

Abdul: ‘Dage meniere dokteure, 
iekke paain hebbe ien ruuge’.
Dokter: ‘Welk werk doet u me-
neer?’
Abdul: ‘Ieke moeten werken ien 
steenbakkerij. Élke dag stenen 
leggen oepe de karreke, stenen 
pakken affe de karreke, stenen 
leggen oepe de karreke.’
Dokter: ‘Ja, niet verwonderlijk dat 
u rugpijn heeft. Hoe lang doet u 
dat al?’
Abdul: ‘Ieke morgen moeten be-
ginnen’.

Hoe meer zielen, hoe meer vreugde...
De 5 geheimen van een vrucht-
bare relatie:   

1. Het is belangrijk om een vrouw 
te vinden die meehelpt in de tuin, 
die lekker kookt en die een goeie 
job heeft. 

2. Het is belangrijk om een vrouw 
te vinden die je aan het lachen 
brengt. 

3. Het is belangrijk om een vrouw 
te vinden op wie je kunt rekenen 
en die nooit liegt. 

4. Het is belangrijk om een vrouw 
te vinden die goed is in bed en die 
dan ook graag met je naar bed 
gaat. 
 
5. Het is heel erg belangrijk dat 
deze vier vrouwen elkaar niet 
kennen! 



te koop - gezocht

Gezocht 
Wil je zaken verkopen of zoek 
al lang je dat ene kleinood?  
Geef ons een seintje met je 
wensen en wie weet...
cmp@telenet.be of
0474 97 66 51
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Te koop 
Body Canon D60 6.3 miljoen 
pixels. Originele doos met 
alle toebehoren, CD software, 
handleiding, kabels, dubbele 
batterijlader. In goede staat, 
LCD-scherm krasvrij. Inclusief 
3 batterijen, waarvan 1 origine-
le Canon, CF kaartje 256 MB.
Vraagprijs: 375 euro
Geen lens, maar daar kan ik je 
wel bij helpen.

embrechts.peter@telenet.be

Deze ruimte is nog 
steeds vrij 

voor uw zoekertjes!

Te koop 
Canon zoomlens 80-200mm  
EF - 1:4,5-5,6 - Ø 52mm -         
75 euro
cmp@telenet.be of
0474 97 66 51

Te koop 
Navman mobiel gps navigatie-
systeem met Beneluxkaart van 
straat tot straat + de Europese 
hoofdwegen. Als nieuw.
450 euro
cmp@telenet.be of
0474 97 66 51



tips & tricks (deel 2)

tekst: Marc Van Nieuwenhove  - foto’s: diverse bronnen

Spoorwegfotografi e voor beginners. TIP 4
Zet de hele trein op de foto

ENKEL DE NEUS

Enkel de neus staat op de foto, de nummer is lees-
baar. Maar het kan beter.

Om te beginnen trekt u het best horizontaal foto’s. 
Zo kan de trein beter op de foto staan. De neus van 
de 539 zal in deze situatie zich uiteraard aan de link-
se kant van de foto bevinden. Terwijl het achterste 
aan de rechterkant te bemerken valt.
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OP TIJD AF-
DRUKKEN

U was verrast 
door de snelheid 
van de 2741, en 
draaide mee 
met de locomo-
tief. Resultaat: 
de trein staat er 
niet helemaal 
op.

Het beste is dat 
u zich op tijd 

klaarmaakt om de aanstormende trein te fotografe-
ren. Hierdoor kan u mooi de voorkant van de 2741 + 
de zijkant van zijn sleep fotograferen.

 INGESLOTEN LOCOMOTIEF

De 2114 is ingesloten door zijn broertjes, hierdoor 
kan de locomotief niet volledig op de foto.

Het enige wat u kan doen is de locomotief vooraan 
en/of achteraan fotograferen. Dit uiteraard als de 
omstandigheden goed genoeg zijn. U zal moeten 
wachten tot de 2114 langskomt al dan niet met zijn 
sleep vooraleer u hem op een mooie manier kunt fo-
tograferen.

tips & tricks (deel 2)

TIP 5
Zorg voor een horizontale foto

SCHEVE TREIN

De 1358 met een sleep I11’en is door uw enthousias-
me scheef gefotografeerd.

De beste oplossing bekom je met een statief. Om 
uw camera horizontaal te zetten kan u bv. gebruik 
maken van de bovenleiding. U zoomt met uw ca-
mera in op de bovenleiding, en stelt het statief zo 
in dat uw camera horizontaal met de bovenleiding. 
Nu het kader nog instellen en u hebt een perfecte 
horizontale foto.

* Treinen ‘langs achteren’ trekken is niet makkelijk, 
dikwijls is de foto mislukt. Het is trouwens mooier 
om de witte lichten op de foto te hebben in plaats 
van de rode.

! Let op, deze tip geldt alleen voor rechte trajecten, 
in bochten is het normaal dat de trein ‘scheef’ op de 
foto staat! 
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Bij veel digitale camera’s kan u ook de knop half in-
drukken, dit doe je een paar seconden voor de trein 
afkomt. De camera verricht enkele metingen op 
voorhand. En hierdoor zal de foto onmiddellijk na 
het afdrukken worden gemaakt. Als u de knop in-
eens volledig indrukt duurt het vaak nog even voor 
de foto wordt gemaakt. Met als resultaat dat het 
eerste deel van de gefotografeerde trein niet op de 
foto staat.

tips & tricks (deel 2)

 

TIP 6
Druk op tijd af

TE LAAT 
OF TE 
VROEG

U bent 
even on-
oplettend 
en drukt te 
vroeg of te 
laat af. 

Het enige 
wat u kan doen is op tijd afdrukken. Gemakkelijk-
heidhalve kunt u ook een statief gebruiken. Dit is 
vooral handig om rustig op uw foto-object te wach-
ten, en hem op juiste plaats te ‘plaatsen’.
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nieuws voor Nohab-liefhebbers

tekst: Luc De Neuter

Of nog: het suksesverhaal van de Bolle Neuzen !

Het staat al in de vorige Gazet, maar het mag ge-
rust nogmaals gezegd. Er zijn niet te veel loktypes 
aan wie het gegeven is om in alle gangbare schalen 
gebouwd te zijn. Je weet wel een Zwitserse Kroko-
dil, een Duitse stoomlok BR01 of 44, of nog een SBB 
Ae 6/6. om de meest bekende te noemen. Nu ko-
men de bolle neuzen erbij o.a. dank zij Heljan met 
de echte Nohab DSB versie (ronde buffers en deur 
in de neus).  Je koestert dan maar de stille hoop dat 
daar ooit een min of meer fatsoenlijke AFB versie 
van komt in CFL of NMBS livrei en wel zonder deur 
en met grote buffers. Er zijn trouwens nog een pak 
meer verschillen met de bogies, het dak en ga zo 
door. 

Wanneer je de foto’s van de bijeenkomst in Randers 
(DK aug 2004.) bekijkt treft echter de gelijkenis in 
vormgeving en de kleurrijke livrei van deze machi-
nen. Bekijk even de kalenderfoto van de maand mei 
naast de bar in de club (!). Je begrijpt het direkt. Nie-
mand is verwonderd modellen van deze loks op de 
markt te zien komen nu de modelbouwindustrie al 
tot vervelens toe alle mogelijke varianten van Duitse 
stoomloks en andere Zwitserse genstermakers aan-
geboden heeft.

Ook sta ik, met de schrik in het hart, de gang van 
zaken op te volgen op schaal 1/32. Alle bekende fa-
brikanten hebben sommige modellen in drie, vier of 
zelfs vijfvoud (BR94: Märklin, Kiss, Bockholt, Ding-
ler, KM1 !) aangeboden. Iedereen schrijft en denkt 
dat het een foute boel is. Want al is de markt in 
1/32 er op vooruit gegaan, toch hebben fabricage en 
verkoopcijfers hier nog steeds een duidelijke beper-
king. 

Op de website van Proform (www.proform-spur1.
com) staat dit geschreven:
Nohab      Dez 2006   sFr 3.850,00    € ca. 2500,00

Ik bel direkt naar CH 4512 Bellach. En jawohl das 
stimmt, met een onversneden accent krijg ik te ho-

ren dat men de AFB in CFL kleuren éérst en NMBS 
daarna produceert. Nu stel je de vraag: weer een 
dubbeltje? Ja en nee, want een Nohab is geen An-
glo-Franco-Belge. Maar toch, wie weet dat? En wie 
kent alle verschillen? Eeen goeie clubkwisvraag mis-
schien . . .

Dat is nog niet alles. Er is ook de prijs ! Die is niet min, 
dat zie je hierboven wel, maar dat is nog maar één 
vierde van de gebruikelijke som van wat hij vraagt 
voor zijn andere modellen. Ik weet het ook wel, er is 
veel meer werk en detail aan een stoomlok dan aan 
een diesel. Maar desalniettemin is dat toch weer 
een stap in de richting van meer haalbare kaarten.

Dit is toch goed nieuws voor alle spoor 1 liefhebbers. 
Het zou best kunnen dat hier meer dan enkele “ge-
lukkigen” aan geinteresseerd zijn. We zullen zien!

Ik schreef onlangs nog aan Jacques Hendrickx dat 
er niet al te veel belgische modellen in 1/32 op de 
markt zijn. Dit is er een meer en een dat telt. Stel je 
voor een dubbel traktie door de zolder gebinten met 
een zware sleep aan de haak. Dan duw je die Zimo 
knop toch wel even op nul zeker!
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ten huize van ...

tekst: & foto’s: Paul Vergucht

In deze rubriek gaat de redactie op stap naar de le-
den thuis.  In dit nummer leggen we Paul Vergucht 
op de vragenrooster.

Wanneer ben je met de treinhobby gestart?  Hoe 
is het allemaal begonnen? 
Heel , héél lang geleden toen ik 4 jaar werd kreeg ik 
een treintje. Dat was de vonk in het vuur!  Grootvader 
was onderchef van station Leuven, nonkel werkte in 
den atelier”als bediende, vader had twee vrienden: 
Soi was machinist van een type 10 en Jefke werkte 
ook in “den atelier” als arbeider.

Hoe kon het anders ik ben elk jaar opnieuw aan de 
sint zijn rokken gaan hangen. Maar die was niet zo 
happig om mij elk jaar opnieuw een treintje te ge-
ven.

Wat was je eerste model? 
Na lang zagen, de rok van de sint was al helemaal 
gescheurd, kreeg ik weer een locomotief.  Het was 
een vrije kopie van een Duitse krokodil E 94 in schaal 

nul, geen zesasser maar een vierasser van het merk 
Distler.

In het jaar 57 kreeg ik een eerste half nul model van 
weerom het merk Distler: een Santa Fe loc in blik 
met een motor op kogellagers!

In 59 kreeg ik dan mijn eerste zakgeld en dat is vol-
ledig opgegaan aan een heuse Fleischmann V200.  
Kostprijs in illo tempore 750 frank.

Hoelang ben je al lid van de club? 
Ik ben lid geworden in het jaar dat de  clubbaan zijn 
defi nitieve vorm kreeg. Het centraal station had 
geen wissels.  De bergen waren doorzichtig…  wan-
neer was dit ook weer? 1976?
Oei al zo lang…

Wat zou je voor de club willen wensen? 
Eén groot lokaal waar we, niet gesplitst, aan 
onze eigen projecten kunnen werken.

Toch ook een beetje meer interesse voor onze 
clubbaan.

Wat zijn je toekomstplannen in de model-
bouwhobby? 
Om budgetaire redenen een beetje intomen.  
Ik heb materiaal van verschillende  europese 
landen omdat ik graag internationaal rij.  Dit 
is echter een dure keuze.

De verdere uitbouw van het landschap (een 
20 jarenplan) en wachten op de dertieen….

Wat is je visie over de hobby? 
Zeer veelzijdig, waarom zenden TV stations 
eens geen echte hobbyist uit die met ver-
stand van zaken en op een volwassen manier 

kond maakt van deze hobby.  Of ligt dit aan de zen-
ders…
Ook al ben ik offi cieel blind (volgens het WHO) en 
zie ik weinig kleuren, kan ik de hobby met passie be-
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ten huize van ...

 

Heb je nog andere hobby’s? 
Een beetje fotografi e uiteraard.  En Claudia koeste-
ren….

Bedankt voor het interview Paul en nog veel suc-
ces en geluk in je hobby en persoonlijk leven.
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leven dank zij de goede hulp van vrienden.  Dat is nu 
net het voordeel van in een club te zijn als de onze.  
Ge stelt een vraag, zit je met een (hobby)probleem 
er is altijd wel iemand die je een antwoord geeft.

Wat is je meest geliefde model? (kom niet af met 
Claudia Schiffer, hé!) 
Claudia Cardinale dan….
Moeilijke keuze; mijn BB36000 van Lima rijdt fan-
tastisch en is zeer mooi maar ook de BR 111 van de 
DB vind ik mooi.  Daarvan heb ik een versie van Roco,  
Fleischmann en Märklin.

Een model dat goed rijdt spreekt mij altijd aan.  Ook 
een 50kab of een 03 10 zou in de vitrine kunnen 
staan.  Och ja zo’n vierkante kast met kleine bogies 
BB25500…. Ik zal maar stoppen zeker!



miniatuur wunderland Hamburg

tekst: Luc Peeters - foto’s: Patrick Meul

bij De Pijl grote banen hebben.  Verder kunnen we 
nog zeggen dat er dag en nacht simulatie is, telkens 
om de 15 minuten, dat er in het thema Hamburg een 
aantal exacte kopieën staan van bekende gebouwen 
of locaties in Hamburg,… kijk zelf maar.  De eerste 2 
afbeeldingen zijn een scan van het plan van de baan 
zoals ze momenteel is.  De andere zijn foto’s 

Plezier ermee!
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De trein in’t klein in Hamburg….  Euh het is maar wat 
je klein noemt.

Patrick Meul heeft tijdens zijn weekje Hamburg, in 
het kader van een opleiding bij de fi rma Hapag Lloyd, 
een miniatuur baantje ontdekt dagelijks toegankelijk 
voor het publiek.  Het is gevestigd in een voormalig 
pakhuis op de Kehrwieder 2 Block D te Hamburg.

Ze hebben ook een website www.miniatur-wunder-
land.de.  Ga er een langs er staan fl ink wat foto’s op. 
De foto’s bij dit artikel komen niet van de website 
maar zijn door Patje genomen.  Momenteel is de 
baan al zeer indrukwekkend met een lengte van 56 
meter (!) en ze is nog niet af.  Ze loopt door verschil-
lende ruimtes met elk een eigen onderwerp  maar 
zijn onderling verbonden.  Momenteel zijn de vol-
gende delen klaar: Hamburg, Harz, Knuffi ngen, Al-
pen, Amerika.  Zijn nog in aanbouw of in planning 
een tweede deel Alpen gespreid over 2 (!) verdie-
pingen alsmede een luchthaven, en een Mediter-
raan deel. 

Als dat alles af zal zijn zal het de grootste model-
baan in HO ter wereld zijn.  Dan dachten wij dat we 

..



miniatuur wunderland Hamburg
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Enkele cijfers
   Momenteel bij einde werken
Oppervlakte van de baan  900m2 1.500m2
Baandelen / thema’s 5 9
Raillengte  9.000m 15.000m
Treinen 700 +1.000
Wagons 10.400 12.000
Langste trein 14,51m 14,51m
Seinen 600 1.500
Wissels 1.900 3.000
Computers 33 60
Lampjes 200.000 ca300.000
Figuurtjes 150.000 250.000
Bomen 165.000 250.000
Bouwtijd 400.000 uur +750.000 uur

..



club agenda

tekst: Eric Van Hemelrijck & Marc Van Nieuwenhove

De club-agenda omvat alle activiteiten voor en door de leden.  Voortaan zijn de programma-avonden 
eveneens in deze rubriek opgenomen.  Raadpleeg steeds de website of het prikbord in de bar voor even-
tuele wijzigingen.

Datum Activiteit

04 en 07/07 Rijavond voor zover rijden mogelijk is.
05/07/06 Vergadering van het dagelijkse bestuur
01 en 04/08 Rijavond voor zover rijden mogelijk is.
02/08/06 Vergadering van het dagelijkse bestuur
27/08/06 Clubuitstap naar Frankrijk (Amitram en Oignies) aan de prijs van 40,00 euro 

all-in - Vertrek om 7.30 aan de club.
05 en 08/09 Rijavond voor zover rijden mogelijk is.
06/09/06 Vergadering van het dagelijkse bestuur
03 en 06/10 Rijavond voor zover rijden mogelijk is.
(10)-11-12/11/06 26ste Expo De Trein in het Klein met een nocturne op 10 november
15/12 Kerstfeest
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algemene agenda

tekst: Marc Van Nieuwenhove 

Deze agenda is een selectie uit het ruime activiteitenaanbod voor de komende maanden. U vindt de volle-
dige lijst (incl. ruilbeurzen) en geactualiseerde informatie steeds op http://www.de-pijl.info/agenda.htm.

Datum Activiteit

08-09/07/06 BVS/SDP - Speciale rijdag Dendermonde-Puurs: Weekend van de trein
15/07/06 PFT-TSP - Speciale treinrit
21/07/06 Feest van de PTVF - PTVF Vorst - Meer info Petit Train à Vapeur in Vorst: 

www.ptvf.be
21-22/07/06 GTF - bezoek aan het Fort van Hackenberg (Ligne Maginot), toeristische 

spoorweg van Canner, rit met de trein-tram Saarbrücken-Sarreguemines)
22/07/06 Ruilbeurs  - Houten - Info: http://www.modelspoorbeurs.nl
23/07/06 BVS/SDP - Rijdag stoomtrein Dendermonde-Puurs

05/08/06 PFT-TSP - Speciale treinrit

06/08/06 BVS/SDP - Rijdag stoomtrein Dendermonde-Puurs

15/08/06 BVS/SDP - Rijdag stoomtrein Dendermonde-Puurs

20/08/06 BVS/SDP - Rijdag stoomtrein Dendermonde-Puurs

01-02-03-04/09/2006 Rencontres de la CAV - PTVF Vorst - Meer info Petit Train à Vapeur in Vorst: 
www.ptvf.be

03/09/06 BVS/SDP - Rijdag stoomtrein Dendermonde-Puurs

03/09/06 Ruilbeurs voor miniatuurtreinen in het Cultureel Centrum van Hoeselt, van 9 
tot 13 uur

03/09/06 Veiling  - Edegem - Collectorsbank - Hotel Ter Elst, Prins Boudewijnlaan, 
Edegem - info: http://www.collectorsbank.be

09-10/09/06 PFT-TSP - Opendeurdagen in het museum van Saint-Ghislain

09/09/06 GTF - Rit met de ICE naar Frankfurt/Main en excursie met historische tram 
te Frankfurt

10/09/06 BVS/SDP - Speciale rijdag Dendermonde-Puurs

10/09/06 Vilvoorde - Ruilbeurs in zaal ‘Star’, De Brauwerestraat. Open van 09 tot 13 
uur. Info: 09/220.32.61. of 09/227.68.41. of go-rail@pi.be

10/09/06 Best (NL) - Ruilbeurs voor treinen in zaal Kadans, St. Jozefstraat 1, 5684 TS 
Best, Nederland van 9 tot 13 uur. Meer info op tel/fax +31 40-2550041 of 
m.vanhoutum@chello.nl of www.hermano.nl/modelspoor

16-17/09/06 BVS/SDP - Speciale rijdag Dendermonde-Puurs

17/09/06 RuilBeurs  - Merksem - ATA, Fort van merksem, Fortsesteenweg, 9 - 13 uur
info: http://www.ata-train.be




