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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 onze 
club met een bezoek van het MOROP-congres. De maquette met als thema: ”Mobiliteit 
in Vlaanderen” op de wereldtentoonstelling in Sevilla ‘92 werd door de MSCM DE PIJL 
vervaardigd.  Reeds enkele jaren zijn wij bezig met de afwerking van een digitale modu-
lebaan op een 400 m2 grote zolder. Naast een Märklinbaan en schaal 0 is hier eveneens 
plaats voor Spoor I en nieuwe initiatieven. Eind 2005 werd een nieuwe mijlpaal geplaatst 
in de clubgeschiedenis en zijn we gestart met het digitaliseren van de clubbaan.

BEHEERDERS:
voorzitter:   René Ceulemans
secretaris & penningmeester:   Roland Paternoster
beheerders:   Louis Willems & Chris Van Der Auwera

DAGELIJKS BESTUUR:
voorzitter:   René Ceulemans
secretaris:   Roland Paternoster
clubbaan:   Chris Van Der Auwera
modulebaan:   Hans Valkenaers
märklinbaan:   Roger Goovaerts
0-baan:   Jan Coeckelbergh
barverantwoordelijke:   Louis Willems
website: Johan Thierie & Peter Embrechts
reizen & feesten: Marc Van Nieuwenhove
materiaalmeester:   Jan Coeckelbergh
bibliotheek:   Marc Symons

LIDGELD:   50 euro

SECRETARIAAT:   Roland Paternoster
Sleutelbaan 4

3130 Begijnendijk

CLUBLOKAAL:   MSCM DE PIJL
Leuvensesteenweg 443

2812 Muizen

WEBSITE:   www.de-pijl.be

CLUBAVONDEN:   iedere dinsdag en vrijdag vanaf 20.30

GAZET:   Marc Van Nieuwenhove
  Lobroeken 2

3191 Hever

Heb je zelf een idee, enkele mooie foto’s of een leuk weetje voor de “Gazet”, aarzel dan 
niet om contact op te nemen met Marc Van Nieuwenhove (cmp@telenet.be).  Teksten 
worden best aangeleverd in Word of Notepad.  Foto’s in jpg, raw of tif. 

IN DIT NUMMER

2 MSCM De Pijl
3 Het woord van de voorzitter
 Fotografie
4 Spoorwegen anders bekeken
 Grootbedrijf
5 50 jaar TEE
10 Nieuws
14 Spottersprokkels
16 Ciney - Purnode
18 Dampfbahn Fränkische Schweiz
23 Skiën met de Treski
24 Zomaar...
 Modelbouw
25 Tips & Tricks
26 Märklinboys
27 Stand van zaken
29 Nieuws
 Clubleven
32 Barmannen van dienst
33 Humor
34 Te koop - Gezocht
35 Interne keuken
36 Ten huize van...
38 Stoomcentrum Maldegem
39 Impressie van onze Expo
 Agenda
42 Clubagenda
43 Agenda

2  gazet

COLOFON

verantwoordelijke uitgever:
René Ceulemans - Kadodderstraat  64 - 
2800 Mechelen

grafische vormgeving: 
Marc Van Nieuwenhove

De volgende Gazet verschijnt op 28 maart 
2008.  Deadline inzending artikels op 7 
maart 2008.



 december2007 3

EDITORIAAL 

Het jaar is voorbij gevlogen en er is weer een heleboel verwezenlijkt. Op de club-
baan is er tijdens de expo zonder problemen gereden. Het bloksysteem voor de 
modulebaan heeft zijn duurzaamheidtest doorstaan. De Märklinbaan draaide ge-
smeerd en bij de nullers werd er wat heen en weer gereden op de nieuwe modules. 
Er is ook gestart met de bouw van een definitieve schaal I baan. De expo was een 
succes en heeft weer enkele nieuwe leden aangebracht. We mogen dus van een 
geslaagd jaar spreken. 
Als een jaar ten einde loopt starten we ook met de voorbereidingen voor het 
nieuwe jaar. Het opmaken van budgetten is een taak die klaar moet zijn voor de 
Algemene Vergadering. Het is de taak van de AV om de rekeningen na te kijken 
en de budgetten goed te keuren. In die budgetten zitten vaste uitgaven zoals huur- 
en elektriciteitskosten en een deel veranderlijke uitgaven zoals aankopen voor 
onderhoud en atelier. We zijn de laatste jaren ook gestart met het opstellen van 
deelbudgetten voor de verschillende werkgroepen. Gezien de club niet langer beperkt is tot de clubbaan, maar tevens 
plaats biedt aan andere banen wil zij ook hier  financieel tegemoetkomen. Buiten de clubbaan zijn de andere projecten 
hoofdzakelijk privé-initiatieven. De modulebaan is als demo gestart en uitgebreid met privé-modules. Het is de bedoe-
ling van het bestuur financiële hulp te bieden om uitbreidingen mogelijk te maken opengestelt worden voor “niet mede-
eigenaars” en waarvoor er aanpassingen noodzakelijk zijn. Zo heeft de Märklinbaan een digitale set kunnen aankopen 
omdat de baan enkel analoog bedoeld was en de eigenaar niet van plan was om digitaal te rijden. Andere leden die ook 
3-rail rijden hebben zo de mogelijkheid om met hun materiaal te rijden. De 0-sectie bouwt modules die kunnen pas-
sen in een dioramabaan van het 0-forum. Deze modules zijn clubbezit. De Chinnorbaan daarentegen is eigendom van 
Jan en René en ontvangen geen clubgelden. Zij hebben enkel ruimte nodig om aan hun project te werken. Dit is ook het 
geval voor de US-baan van Mon en Germund. Bij de modulebaan ligt de regeling anders. Hier is de club eigenaar van 
een paar modules, het besturingssysteem, de achtergronden, de friezen met verlichting en de doeken die het geheel en 
mooi uitzicht geven. De persoonlijke inbreng moet daarom passen in het geheel van de baan die na jaren van aanpassen 
en verbeteren een behoorlijk uitzicht heeft gekregen. De club bekostigt nu het bloksysteem zodat het in de toekomst 
mogelijk moet zijn om met minder bedieners naar een expo te gaan. Het betreft hier alles wat noodzakelijk is voor het 
bloksysteem, in zover het niet vast aan een privé module geplaatst wordt. De club wenst in de toekomst nog enkel die 
zaken te bekostigen die mobiel blijven en voor iedere module kunnen gebruikt worden. Als de moduledeelnemers beslis-
sen dat er vaste veranderingen aan de modules moeten gebeuren zal dat gebeuren door de deelnemer zelf en ook door 
hem financieel gedragen worden. 
Het ter beschikking stellen van financiële hulp heeft zijn beperkingen. Vroeger was het gemakkelijker om een werkre-
serve aan te leggen. Nu lukt dat heel wat minder goed. We zijn de vroegere beheerders zeer dankbaar dat we nu een 
gezonde financiële toestand kennen. Het is aan hen te danken dat we nu de verschillende initiatieven kunnen steunen. 
Maar we moeten er ook voor zorgen dat we dit kunnen blijven doen want de middelen zijn niet onuitputtelijk. Het is 
voor de beheerders een hele klus om de kastoestand gezond te houden. We werken met jaarbudgetten en ook met een 
maandelijks overzicht waar we de uitgaven toetsen aan de vooropgestelde inkomsten. 
Gans deze uitleg geeft jullie een inzicht van hoe de vzw beheerd wordt. Het zal jullie doen inzien dat niet alles uit de grote 
pot kan komen. De werkgroepen met gemengde inbreng kunnen rekenen op een financiële steun voor het opwaarderen 
maar er wordt van de deelnemers ook een inbreng verwacht voor wat hun persoonlijke eigendom betreft.
Mij rest nu nog het jaar af te sluiten met de wens dat jullie in de toekomst veel pret mogen beleven aan de hobby in goede 
gezondheid en harmonie met de familie. 
René

Het woord van 
de voorzitter

De gepubliceerde artikels verschijnen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteur en geven niet noodzakelijk het standpunt van het bestuur of 
van een individueel lid weer.
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In het vorige nummer trakteerden we jullie op een overzicht van de Duitse TEE-treinen. In deze editie publiceren we een lijst van Europese stations 
en de TEE’s welke er in hun glorietijd halt hielden. Deel 2 volgt in het volgend nummer.

Aachen - Diamant
- Molière
- Parsifal
- Ruhr-Paris/Paris-Ruhr
- Saphir

Aalen - Rheingold

Aix les Bains le Revard - Catalan Talgo

Alassio - Cycnus

Albenga - Cycnus

Amsterdam - van Beethoven
- Edelweiss
- Erasmus
- Etoile du Nord
- Ile de France
- Rembrandt
- Rhein-Main
- Rheingold

Ancona - Adriatico

Angers St. Laud - Jules Verne

Angoulême - l’Aquitaine
- l’Etendard

Antibes - Ligure
- le Mistral

Antwerpen - Diamant
- Edelweiss

Antwerpen Oost - Etoile du Nord
- Ile de France

Berchem - Etoile du Nord
- Ile de France

Arlon - Edelweiss
- Iris

Arnhem - van Beethoven
- Erasmus
- Rembrandt

- Rhein-Main
- Rheingold

Arras - Faidherbe
- Gayant
- Watteau

Aschaffenburg - van Beethoven
- Saphir

Augsburg - Bacchus
- Blauer Enzian
- Diamant
- Erasmus
- Gambrinus
- Rembrandt
- Rheingold

Avignon - Catalan Talgo
- Ligure
- le Mistral
- le Rhodanien

St. Avoid - Goethe

Baden - Iris

Baden-Baden - Albert Schweitzer

Baden-Ost - Helvetia
- Roland

Badgastein - Blauer Enzian

Barcelona - Catalan Talgo

Bardonecchia - Mont Cenis

Bari - Adriatico

Barletta - Adriatico

Basel Bad Bf - Helvetia
- Rheingold
- Roland

Basel SBB - Arbalète
- Edelweiss
- Gottardo
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- Helvetia
- Iris
- Rheingold
- Roland

Bayonne - l’Etendard

Bebra - Blauer Enzian
- Diamant
- Prinz Eugen

Bellegarde - Catalan Talgo

Belfort - Arbalète

Bellinzona - Gottardo
- Roland

S. Benedetto del Tronto - Adriatico

Berchem zie Antwerpen

Bern - Rheingold

Béziers - Catalan Talgo

Biarritz - l’Etendard

Bielefeld - Diamant
- Prinz Eugen

Bischofshofen - Blauer Enzian

Bochum - Diamant
- Gambrinus
- Goethe
- Heinrich Heine
- Parsifal
- Rheinpfeil
- Ruhr-Paris/Paris-Ruhr
- Saphir

Bologna - Adriatico
- Ambrosiano
- Colosseum
- il Settebello
- Vesuvio
- Mediolanum

Bolzano - Mediolanum

Bonn - van Beethoven
- Erasmus
- Gambrinus
- Goethe
- Heinrich Heine
- Lufthansa Airport Express
- Merkur
- Prinz Eugen
- Rembrandt
- Rheingold
- Rheinpfeil

- Saphir
- Friedrich Schiller
- Albert Schweitzer

Bordeaux - l’Aquitaine
- l’Etendard

Bordighera - Cycnus

Bregenz - Bavaria

Bremen - Gambrinus
- Merkur
- Parsifal
- Prinz Eugen
- Roland

Brennero - Mediolanum

Brescia - Cisalpin
- Mediolanum

Brig - Cisalpin
- Lemano

Brive - le Capitole

Brugge - Saphir

Brussel Noord - Diamant
- Edelweiss
- Etoile du Nord
- Ile de France
- Iris
- Oiseau Bleu
- Saphir

Bruxelles Central - Saphir

Bruxelles Midi - Brabant
- Diamant
- Edelweiss
- Etoile du Nord
- Ile de France
- Iris
- Memling
- Oiseau Bleu
- Rubens
- Saphir
- Watteau

Bruxelles Quartier Léopold - Edelweiss
- Iris

Schaarbeek - Diamant

Cahors - le Capitole

Cannes - Ligure
- le Mistral

Cerbère - Catalan Talgo

Challes les Eaux - Catalan Talgo
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Chambéry - Catalan Talgo
- Mont Cenis

Charleroi - Molière
- Parsifal
- Ruhr-Paris/Paris-Ruhr

Châteauroux - le Capitole

Chaumont - Arbalète

Chiasso - Roland

Civitanova - Adriatico

Colmar - Iris

Como - Gottardo
- Roland
- Ticino

Croix=Wasquehal - Gayant

Culoz - Catalan Talgo

Darmstadt - Bacchus
- Gambrinus
- Rembrandt
- Rheingold
- Friedrich Schiller
- Albert Schweitzer

Dax - l’Etendard

Dijon - Cisalpin
- le Lyonnais
- le Mistral

Dôle - Cisalpin

Domodossola - Cisalpin
- Lemano

Donauwörth - Rheingold

Dortmund - Bacchus
- Diamant
- Gambrinus
- Goethe
- Heinrich Heine
- Merkur
- Molière
- Parsifal
- Prinz Eugen
- Rheinpfeil
- Ruhr-Paris/Paris-Ruhr
- Saphir
- Friedrich Schiller
- Albert Schweitzer

Douai - Faidherbe
- Gayant
- Watteau

Düsseldorf - Bacchus
- van Beethoven
- Diamant
- Erasmus
- Gambrinus
- Goethe
- Heinrich Heine
- Lufthansa Airport Express
- Merkur
- Molière
- Parsifal
- Rembrandt
- Rhein-Main
- Rheingold
- Rheinpfeil
- Ruhr-Paris/Paris-Ruhr
- Saphir
- Friedrich Schiller
- Albert Schweitzer

Düsseldorf Flughafen - Lufthansa Airport Express

Duisburg - Bacchus
- van Beethoven
- Diamant
- Erasmus
- Gambrinus
- Goethe
- Heinrich Heine
- Merkur
- Molière
- Parsifal
- Rembrandt
- Rhein-Main
- Rheingold
- Rheinpfeil
- Ruhr-Paris/Paris-Ruhr
- Saphir
- Friedrich Schiller
- Albert Schweitzer

Eberbach - Rheingold

Emmerich - van Beethoven
- Erasmus
- Rembrandt
- Rhein-Main
- Rheingold

Essen - Bacchus
- Diamant
- Gambrinus
- Goethe
- Heinrich Heine
- Merkur



- Molière
- Parsifal
- Rheinpfeil
- Ruhr-Paris/Paris-Ruhr
- Friedrich Schiller
- Albert Schweitzer

Fieberbrunn - Blauer Enzian

Firenze - Ambrosiano
- Colosseum
- il Settebello
- Vesuvio

Foggia - Adriatico

Forbach - Goethe

Forli - Adriatico

Frankfurt - van Beethoven
- Erasmus
- Goethe
- Heinrich Heine
- Helvetia
- Prinz Eugen
- Rhein-Main
- Rheinpfeil
- Roland
- Saphir

Frankfurt Flughafen - Lufthansa Airport Express

Freiburg - Helvetia
- Rheingold
- Roland

Freilassing - Rheingold

Fulda - Blauer Enzian
- Helvetia
- Roland

St. Gallen - Bavaria

Gelsenkirchen - Gambrinus
- Friedrich Schiller

Genève - Catalan Talgo
- Lemano
- Rheingold

Genova Brignole - Gottardo

Genova PP - Cycnus
- Ligure
- Gottardo

Gent - Saphir

Gerona - Catalan Talgo

Gioia Tauro - Aurora

Giulianova - Adriatico

Göttingen   - Blauer Enzian
- Diamant
- Helvetia
- Prinz Eugen
- Roland

Grenoble - Catalan Talgo

Den Haag CS - Erasmus

Den Haag HS - Edelweiss
- Erasmus
- Etoile du Nord
- Ile de France

Hagen   
 

- Diamant
- Prinz Eugen

Hamburg-Altona - Blauer Enzian
- Diamant
- Gambrinus
- Helvetia
- Merkur
- Parsifal

Hamburg Dammtor - Blauer Enzian
- Diamant
- Gambrinus
- Helvetia
- Merkur
- Parsifal

Hamburg Hbf - Blauer Enzian
- Diamant
- Gambrinus
- Helvetia
- Merkur
- Parsifal

Hannover   
 

- Blauer Enzian
- Diamant
- Diamant
- Prinz Eugen
- Roland

Heidelberg - Bacchus
- Erasmus
- Gambrinus
- Merkur
- Rembrandt
- Rheingold
- Roland
- Friedrich Schiller
- Albert Schweitzer

Heilbronn - Rheingold

Hendaye - l’Etendard

Herbesthal - Diamant
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- Parsifal
- Ruhr-Paris/Paris-Ruhr
- Saphir

Hoek van Holland - Rheingold

Hofgastein - Blauer Enzian

Hopfgarten - Blauer Enzian

Imperia Oneglia - Cycnus

Imperia Porto - Ligure

Innsbruck - Mediolanum

Irun - l’Etendard

St. Jean de Luz - l’Etendard

St. Jean de Maurienne - Mont Cenis

St. Johann in Tirol - Blauer Enzian

Kaiserslautern - Goethe

Karlsruhe - Helvetia
- Rheingold
- Roland
- Albert Schweitzer

Kehl - Albert Schweitzer

Kempten - Bavaria

Kirchberg - Blauer Enzian

Kitzbühel - Blauer Enzian

Klagenfurt - Blauer Enzian

Koblenz - Bacchus
- van Beethoven
- Erasmus
- Gambrinus
- Goethe
- Heinrich Heine
- Merkur
- Prinz Eugen
- Rembrandt
- Rhein-Main
- Rheingold
- Rheinpfeil
- Saphir
- Friedrich Schiller
- Albert Schweitzer

Köln - van Beethoven
- Diamant
- Erasmus
- Gambrinus
- Goethe
- Heinrich Heine
- Merkur

- Lufthansa Airport Express
- Molière
- Parsifal
- Prinz Eugen
- Rembrandt
- Rhein-Main
- Rheingold
- Rheinpfeil
- Ruhr-Paris/Paris-Ruhr
- Saphir
- Friedrich Schiller
- Albert Schweitzer

Köln-Deutz - Lufthansa Airport Express

Kufstein - Blauer Enzian
- Mediolanum

København - Merkur

Larnezia Terme - Aurora

Lausanne - Cisalpin
- Lemano
- Rheingold

Liège - Diamant
- Molière
- Parsifal
- Ruhr-Paris/Paris-Ruhr
- Saphir

Lille - Faidherbe
- Gayant
- Watteau

Limoges - le Capitole

Lindau - Bavaria

Linz - Prinz Eugen

Longueau - Gayant

Lübeck - Merkur

Lugano - Gottardo
- Ticino
- Roland

Luzern - Roland

Luxembourg - Edelweiss
- Iris

Lyon - le Lyonnais
- le Mistral
- Mont Cenis
- le Rhodanien

Lyon Brotteaux - Catalan Talgo

GROOTBEDRIJF
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Actiegroep
Ook lijn 12 kent nu zijn actiegroep. Naar analogie van de actiegroep Turnhout Manage (nu tot Brussel Zuid) willen reizi-
gers van lijn 12 Essen Antwerpen zich ook groeperen om hun wensen voor een betere dienstregeling kracht bij te zetten. 
Ook zij voelen zich bij de invoering van de nieuwe dienstregeling in de kou staan.

Meten van vertragingen
De NMBS gaat voor de stiptheid van haar treinen volgend jaar met een nieuwe maat meten. Niet alleen de vertraging 
van de trein wordt in kaart gebracht, maar ook de vertraging van de reiziger wordt berekend. meetpunt is de stiptheid bij 
aankomst van een reizigers en dit is niet noodzakelijk het eindstation van de trein. 

Veolia Cargo 
De Franse privé-voerder is een nieuwe concurrent voor de NMBS. Onlangs kregen ze een homologatie voor hun rijdend 
personeel. Nu moet de homologatie voor de locomotieven nog volgen. Daarna komt het veiligheidscertificaat. 

Zonder brandstof
De trein van Ronse naar Gent is voorbij maandag zonder brandstof gevallen. Vergeten bij te tanken was de uitleg. Kan ge-
beuren.  De trein viel stil vlakbij het station van Gavere en is door een achterkomende trein tot in het station geduwd. 

Taalgrens
De nieuwe treintabellen in het spoorboekje zouden ook de taalgrens aangeven. Gemakkelijk voor de treinbestuurder, 
want dan weet hij welke taal hij moet spreken is de uitleg van de NMBS woordvoerder. Het zou om een veiligheidsmaat-
regel gaan. 

Korea
De eerste trein in meer dan 50 jaar tussen beide Korea’s is een feit. De trein rijdt over 20 kilometer tussen het Zuid-
Koreaanse Munsan en het Noord-Koreaanse Bongdong. Er gaat nu dagelijks een goederentrein rijden. Allen zijn er geen 
goederen om te vervoeren. 

Nieuwe dienstregeling
Pas zondag 9/12 gaat de nieuwe dienstregeling in, maar weken vooraf regent het al klachten bij de ombudsdienst en de 
NMBS. De NMBS zegt de klachten te zullen bestuderen en de nieuwe regeling te zullen evalueren in januari. 

Antwerpen centraal
Op 6 december heeft de NMBS het -1 niveau in Antwerpen Centraal plechtig ingewijd. De station telt nu 14 sporen. Deze 
opening is het sluitstuk van de Noord-Zuid verbinding. 

Extra P-Trein 
De nieuwe NMBS-dienstregeling is ongunstig voor pendelaars uit Turnhout. Daarom wordt in het parlement een extra 
P-trein gevraagd, door David Geerts en Jan Peeters. Het voorstel wordt in een parlementaire vraag gestopt, zodat de 
NMBS-groep zeker een beargumenteerd antwoord moet geven.

Aansluiting
De NMBS wil bij wijze van proef in 10 stations nagaan hoe zij een treinaansluiting kunnen garanderen voor reizigers die 

Nieuws
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moeten overstappen. Nu missen vaak reizigers deze aansluiting. Belangrijk is dat men precis weet hoe lang een trein mag 
wachten zonder de dienstregeling in de war te brengen.

Internet
De NMBS onderzoekt hoe zij internetverbindingen kan garanderen in de trein. Nu wordt reeds in een aantal stations via 
Hot Spots een internetverbinding aangeboden. Gratis is dit niet. En ook al zegt de NMBS dit wel gratis te willen maken 
op de trein, hebben wij alle reden om dit te betwijfelen. 

IJzeren Rijn
7 miljoen heeft de Europese Unie over voor een bijkomende studie om de IJzeren Rijn opnieuw open te stellen. Zoals we 
weten liggen de Nederlanders dwars. Vooral als het gat voor de doorgang van de trein door natuurgebieden en woon-
zones.

Facelift
De stationsomgeving van Mechelen Nekkerspoel krijgt een renovatiebeurt. De laatste renovatie is nog maar pas achter 
de rug en de volgende komt eraan. Bij deze fase zullen de twee containers voor de verkoop van treinticketten verdwijnen 
en plaats maken voor een meer stabiel gebouw. 

Treinbestuurders gezocht
De NMBS is dringend op zoek naar zo’n 150 à 200 treinbestuurders. De wervingscampagnes zijn al lange tijd bezig, maar 
de openstaande plaatsen geraken niet opgevuld

Opleiding Treinbestuurders
De NMBS blijft zelf nieuwe treinbestuurders opleiden. Ondanks een arrest van de Raad van State. De NMBS wil zich 
laten erkennen als onafhankelijk opleidingscentrum.

Liefkeshoektunel
Eerst was ons 2009 beloofd. Maar telkens opnieuw wordt bij elke nieuwe bevoegde of betrokken minister er een jaartje 
bijgedaan. Nu is 2013 de streefdatum. 

Thalys 
Vanaf 9 december zullen de Thalys treinen stoppen in Antwerpen centraal en niet langer meer in Berchem. Met de in-
gebruikneming van de spoorwegtunnel hoeven de treinen naar Nederland niet meer in Antwerpen te keren. Ze zullen 
echter nog geen gebruik maken van de nieuwe HSL. Ook de Beneluxtreinen zullen niet meer in Berchem stoppen.

Crèches
Charleroi Zuid krijgt als eerste een kindercrèche voor kinderen van treinpersoneel en reizigers. 48 bedden wordt klaar-
gemaakt. Als het project slaagt wil men het idee ook in andere regio’s uitbouwen.

Energiekosten
Als het aan de NMBS ligt wil men de stijgende energieprijzen verrekenen in de prijs van een treinticket. Ook wil men 
tijdens de piekuren hogere tarieven aanrekenen. 
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Dubbeldeks
Een samenwerking van Bombardier en Alstom heeft een bestelling voor 50 M6-dubbeldeksrijtuigen gekregen van de 
NMBS. Het contract heeft een waarde van 90 miljoen euro. De levering vindt plaats vanaf de tweede helft van 2009. 

Nieuwe locomotieven
B-Cargo heeft bij de firma Angel Trains een contract afgesloten voor het huren van 40 vierspanningslocomotieven type 
TRAXX van de firma Bombardier. Deze elektrische locomotieven zijn specifiek voor het goederenvervoer ontworpen. Ze 
kunnen rijden met een snelheid van 140 km/u en ladingen tot 2000 ton bruto vervoeren. Ze worden gehuurd voor een 
periode van 10 jaar en maken het mogelijk, van zodra de lijn Montzen-Aken geëlektrificeerd zal zijn (einde 2008), dat 
treinen naar Duitsland kunnen doorrijden. 

Investeringen
De Europese Commissie kent de komende zes jaar 94 miljoen euro steun toe aan Infrabel voor grensoverschrijdende 
projecten. Het grootste deel gaat naar de corridor C, die van Antwerpen naar Basel en Lyon loopt voor het vlot verkeer 
van vrachttreinen. Een del gaat naar de modernisering van de spooras Brussel-Luxemburg. De rest gaat naar Diabolo, 
een Ijzeren Rijnstudie en de afwerking van de HST lijnen.

Railion
Railion is niet van plan om op korte termijn actief te zijn op het NMBS net. Zij hebben wel de nodige homologaties op zak. 
Railion zegt dat ze echter niet overal actief kunnen zijn. Ze willen daarom liever goed samenwerken met B-Cargo dan wel 
te concurreren. De echter concurrenten voor B-Cargo zijn momenteel Dillen & Le Jeune Cargo, SNCF Fret, Rail4Chem, 
Trainsport en ERS, dochter van Maersk

10 000 fietsplaatsen
Gent heeft binnenkort plaats voor 10.000 fietsers na de werkzaamheden aan het Sint-Pietersstation. Daarmee wordt 
Sint-Pieters het fietsstation van België. Leuven moet het met slechts 6.100 plaatsen doen. Het gaat om overdekte fiet-
senstallingen vlakbij de perrons, grotendeels ondergronds. Onderzocht wordt om dubbeldeksfietsrekken te installeren. 

DLC en Crossrail
DLC wil fuseren met het Zwitserse Crossrail. DLC werkt nu al samen met Crossrail voor vrachtvervoer in Zwitserland en 
Italië. Die samenwerking bevalt beide partijen zeer goed. 

China en Kongo
China geeft een lening van 3 miljard dollar aan Kongo voor de bouw en vernieuwing van de 3000 km lange spoorlijn naar 
Katanga. Dit is één miljard meer dan de jaarlijkse begroting van Kongo. Daar bovenop komt nog eens 2 miljard voor de 
wegeninfrastructuur, ziekenhuizen, gezondheidscentra, ... enz. China doet dit niet uit liefdadigheid, maar omwille van de 
bodemrijkdommen. 

Mindervaliden
De NMBS mag geen minder validen weigeren. Omdat de NMBS een openbare dienstverlener is moet zij voorzien in de 
ondersteuning van rolstoelgebruikers. Ook al valt dit buiten de kantooruren. 

Station Brecht
Brecht wordt een volwaardig station en geen halteplaats. In plaats van de voorziene schuilhokjes komt er nu een vol-
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waardig stationsgebouw waar 10.000 reizigers per dag de trein kunnen nemen. 

Veevervoer
Reizigers op de lijn Antwerpen Gent (59) klagen dat zij op sommige treinen als vee worden behandeld. Op gewone 
werkdagen blijkt de trien van 16.40 uur overvol te zitten wegens het beperkt aantal rijtuigen. Bovendien zijn 1/3 van de 
rijtuigen in de Deense neuzen eerste klasse. Wat zou Gaia hiervan zeggen?

Staking
Eén uur staking op 28/10/07 levert 21.025 minuten vertraging op. 1.171 treinen hadden vertraging en meer dan 250 
werden compleet afgeschaft. Waarschijnlijk omdat één uur later dezelfde verbinding toch opnieuw werd aangeboden. 
Eigenlijk gaat het om twee uur vertraging die op twee verschillende plaatsen georganiseerd werd op een ander tijdstip. 
Hoeveel minuten tezamen alle werknemers te laat kwamen op het werk of thuis, werd niet berekend.

Machinist overvallen 
Op de lijn Eupen-Oostende is een treinmachinist overvallen in zijn stuurcabine. Op het moment dat de trein aan het 
rijden was kreeg de machinist plots te horen ‘uw geld of uw leven’. De machinist heeft zich niet laten overdonderen en 
heeft de overvaller uit de stuurpost verwijderd. De trein viel vanzelf stil omdat de dodemanspedaal niet werd ingedrukt. 
Waar de overvaller naar toe is, is niet geweten.

Eerste BiBi op het spoor
In Frankrijk werd de eerste BiBi op het spoor gezet. BiBi betekent dit dit geval dat de trein zowel op diesel als elektrisch 
kan rijden. Het heeft dus vooral voordelen op lijnen die nog niet volledig geëlektrificeerd zijn, of waar de kostprijs voor 
elektrificatie te hoog liggen om rendabel te zijn. De BiBi trein is een product van Bombardier. 

Nieuwe treinen voor de NMBS
De kans is groot dat de NMBS nog dit jaar een order plaatst voor 95 treinen voor het het Brussels voorstadnet. De keuze 
moet gemaakt worden uit de ingediende voorstellen van Bombardier, Althom, Siemens en CAF. De eerste drie zijn de 
gekende hoofdrolspelers. Het Spaanse CAF is bij ons minder bekend. 

NMBS imago verbeterd
Belgen kijken positiever naar de NMBS dan zes jaar geleden. Dat blijkt uit een imago-onderzoek dat de maatschappij liet 
uitvoeren. Zo meent 39% dat de NMBS een goede score van stiptheid kan presenteren. In 2001 was dat slechts 19%. 

Voetbalstadion
Schaarbeek wil een nieuw voetbalstadion bouwen op de grond van het vormingsstation in Haren. Maar de onderhande-
lingen over de overdracht van de gronden moeten nog starten. De bouw zou nog minstens 5 jaar duren. 

Koper beveiligen met gps
De NMBS overweegt haar koperspoelen te beveiligen met een gps. Zo kunnen ze bij diefstal de rollen lokaliseren. Op de 
werven is het toezicht al verscherpt en zijn extra camera’s geplaatst. Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel gaat waar 
mogelijk koperen kabels vervangen door exemplaren in glasvezel. Eén kilo koper levert 5 euro op. Het laatste jaar is ruim 
250 km kabel gestolen. reken maar uit.

tekst: Peter Embrechts
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Spotterssprokkels
Spottersprokkels  voor de goederentreinfanaten

Met de reeks 77 naar Köln-Gremberg
Sinds de nieuwe dienstregeling van 9 december 2007 rijden de NMBS reeks 77/78 naar Aachen-West en verder 
door naar Köln-Gremberg. Gremberg ligt aan de rechteroever van de Rijn en is een belangrijk vormingstation waar 
zowel tractiewissel plaatsvindt als het wedersamenstellen van goederentreinen. Sommige diensten lopen zelfs over 
Montzen,Welkenraedt, de nieuwe Bushtunnel, Aachen Süd, Aachen Hbf en verder naar Gremberg. In de andere richting 
wordt er steeds over Aachen-West gereden om de steile helling tussen Aachen Hbf en Aachen-Süd te omzeilen. De trei-
nen zouden in “Trippeltractie” reeks 77 rijden. Echter zijn er nog geen 77-ers genoeg die de toelating hebben om op het 
Duitse net te rijden. Zodoende zullen we voorlopig Dubbeltracties 77 met een kleinere aanhangslast te zien krijgen.

Treinnr. Dienstregeling Rijdt Bestemming

44512 Aachen West 06:00 - Montzen 06:30 - 09:15 Antwerpen N17 Gremberg - Antwerpen gemengde goederen

44238 Gremberg 08:11 - 09:32 Aachen West 10:24 - 12:30 Kinkempois Di-Sa Gremberg - Le Bourget gemengde goederen

44522 Aachen West 14:34 - Montzen 15:03 - 17:30 Antwerpen Noord R1 Gremberg - Antwerpen gemengde goederen

44538 Gremberg 17:29 - 18:50 Aachen West 19:36 - Montzen 20:05 - 22:30 
Antwerpen

Di/Mi-
Fr/Sa

Gremberg - Antwerpen gemengde goederen

44540 Gremberg 18:24 - 19:48 Aachen West 20:36 - 21:03 Montzen R6 Gremberg - Antwerpen gemengde goederen

44568 Gremberg 21:18 - 22:30 Aachen West 23:00 - 23:27 Montzen 00:01 - 01:10 
Kinkempois

R2367 Gremberg - Kinkempois gemengde goederen

44507 Antwerpen Noord 01:00 - 03:45 Montzen 04:36 - 05:00 Aachen West N17 Antwerpen - Nürnberg gemengde goederen

44571 Kinkempois 03:00 - Montzen 04:12 - 04:36 Aachen West 05:30 - 06:45 
Gremberg

N17 Monceau - Gremberg gemengde goederen

44561 Kinkempois 09:03 - 10:36 Aachen West R1 Monceau - Gremberg gemengde goederen

44521 Antwerpen Noord 10:19 - Montzen 13:34 - Aachen Süd 14:12 - 15:40 Grem-
berg

N17 Antwerpen - Gremberg gemengde goederen

44563 Kinkempois 14:02 - Montzen 15:08 - Aachen Süd 15:46 - 17:40 Gremberg N17 Kinkempois - Gremberg gemengde goederen

Met de DB Br 225 terug in het Belgenland
Zeven loks van de DB Br 225 (225 023 tot 225 029) zijn met het belgische treinbeveiligingsysteem Memor  uitgerust 
zodat zij in principe over het ganse belgische net toegelaten zijn, terwijl de meeste duitse loks slechts tot Montzen 
mogen doordringen. Tot einde 2005 waren er enkele diensten met de 225 met autotreinen tot Ford Genk en ook enkele 
diensten tot Kinkenpois. Na een éénjarige pauze werden door de NMBS vanaf december 2006 terug 225 ingelegd naar 
Kinkenpois en Antwerpen. Sommige diensten lopen over Montzen,Welkenraedt, de Bushtunnel, Aachen Süd, Aachen 
Hbf en verder naar Gremberg. In de andere richting wordt er steeds over Aachen-West gereden om de steile helling tus-
sen Aachen Hbf en Aachen-Süd te omzeilen. 
Dienstregeling van de DB 225 in België (vanaf 09.12.2007):
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Treinnr. Dienstregeling Rijdt Info

44548 Aachen West 02:00 - 02:27 Montzen 03:30 - 06:15 Antwerpen 
Noord

N17 Gremberg - Antwerpen 
Gemengde goederen

47540 Aachen West 02:48 - 04:03 Kinkempois R2 Dortmund-Obereving - 
La Louviere (leeggoed)

44512 Gremberg 03:18 - 04:48 Aachen West N127 Gremberg - Antwerpen 
Gemengde goederen

89032 Aachen West 05:10 - 06:10 Kinkempois N127 Leerfahrt

44522 Gremberg 12:30 - 13:58 Aachen West 14:34 - Montzen 15:03 - 
17:30 Antwerpen Noord

N17 Gremberg - Antwerpen 
Gemengde goederen

tot Aachen West 225er aan 
de staart

44532 Gremberg 15:38 - 17:25 Aachen West 18:00 - Montzen 18:29 - 
20:50 Antwerpen Noord

N167 Gremberg - Antwerpen 
Gemengde goederen

tot Aachen West 225er aan 
de staart

44532 Gremberg 15:38 - 17:25 Aachen West R6 Gremberg - Antwerpen 
Gemengde goederen)

225er achter de E-Lok in 
Duitsl.

44565 Kinkempois 07:04 - 08:02 Montzen 09:01 - Aachen Süd 09:39 - 
11:10 Gremberg

N17 Kinkempois - Grem-
berg Gemengde 
goederen

44513 Antwerpen Noord 07:30 - Montzen 10:20 - Aachen Süd 10:57 - 
12:59 Gremberg

N17 Antwerpen - Gremberg 
Gemengde goederen

44517 Antwerpen Noord 19:01 - 20:45 Montzen 21:34 - Aachen Süd 
22:12 - 00:03 Gremberg

N157 Antwerpen - Gremberg 
Gemengde goederen

44531 Antwerpen Noord 21:00 - 23:30 Montzen 00:12 - 00:36 Aachen 
West

N157 Antwerpen - Gremberg 
Gemengde goederen

41571 Antwerpen Noord 21:28 - 01:09 Aachen West R67 Antwerpen - Nürnberg 
auto-onderdelen

De nieuwe Bushtunnel nabij Aachen
Op 23 november 2007 werd de nieuwe 711 meter lange enkelsporige Bushtunnel  voor het treinverkeer naar België op-
gegesteld. Hij loopt parallel met de bestaande pijp die Aachen –Süd verbindt met Hergenrath op de Belgische grens bij 
het begin van lijn 37.

AachenWest – Montzen elektrisch
De elektrificatie van de nog 7 km lange spoor tussen Montzen en de Gemmenicher tunnel die de grens vormt tussen DB 
en NMBS is voorzien voor 2008. Om de werken vlot te laten verlopen zal de lijn gesperd worden tijdens de weekends 
tussen 2 maart 2008 en 5 mei 2008. Alle treinen zullen omgeleid worden via Aachen Süd en Welkenraedt. De omscha-
keling is voorzien bij de nieuwe dienstregeling in december 2008.

Besluit
Maak foto’s en/of geniet nog één jaar lang van de diesels op lijn 24 en meer bepaald op het gedeelte tussen Montzen en 
Aachen West. Meer info over het grensgebied met Aachen en het treingebeuren aldaar is te vinden op volgende website: 
http://www.vonderruhren.de/aachenbahn/

Met dank aan Stefan 
Eric Van Hemelrijck
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In deze tijd is alles perfect in de gaten te houden. Het com-
putertijdperk is nu voorgoed ingetreden. Welke activitei-
ten worden georganiseerd kan je nu op eender welke PC 
met internetconnectie ontdekken. Zo werden wij door een 
welbekend tijdschrift op de hoogte gebracht van allerlei 
activiteiten van de TSP-PFT. Op hun webstek (http://www.
pfttsp.be/pft-tsp.htm) vonden we de mededeling dat er op 
21 en 22 juli een stoomtrein zou rijden van Ciney tot Pur-
node.

Het betreft een deel van lijn 128, die destijds Ciney met 
Yvoir verbond. Het zou gaan om de P8 die op 30 maart 
2007 uit Roemenië in ons land ingevoerd werd door leden 
van de TSP. De locomotief kreeg het nummer 64.169 om-
dat het laatste nummer dat destijds werd toegekend aan 
een machine van het type 64 het nummer 64.168 droeg 
(NMBS-nummering).

Met de trein uit Brussel-Noord kwamen we in minder dan 
twee uur in Ciney aan. Daar wachtte ons de eerste verras-
sing: de NMBS meldde het bestuur van de TSP op vrijdag-
avond na 22 uur dat de P8 geen toestemming kreeg om het 
station van Ciney aan te doen. In allerijl werd gezocht naar 
een oplossing in de vorm van een pendelbus van de TEC 
die de bezoekers naar Braibant bracht, een verlaten station 
op de lijn 128.  

 

Hier wachtte de 64.169 in gezelschap van twee K-rijtuigen 
en de CFL-dieselloc 1603 op haar reizigers.

 

Onze P8 zette koers richting Spontin, een bron van het be-
kende watermerk; getuige daarvan de stopplaats Spontin-
Sources. Hier konden wij een blik werpen op het mooie 
kasteel van Spontin. 
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Aangezien we twee uur zouden moeten wachten op dezelf-
de trein richting Purnode, beslisten we een uurtje te wach-
ten op de terugkomst  van de trein en terug mee te reizen 
richting Braibant, deze keer getrokken door de 1603.

Van hieruit ging het dan, na het aanspreken van ons lunch-
pakket weer in de richting van Purnode. Hier konden we 
dan gebruik maken van een lift van onze René, die zo vrien-
delijk was ons mee te nemen tot in het dorp, wat toch wel 
een tweetal kilometer van het station ligt.

De Ciney smaakte voortreffelijk en na een uurtje werd het 
tijd om weer naar het station te vertrekken. Daar ontmoet-
ten we enkele collega-fotografen uit Merksem en dus wa-
ren we blij om in onze taal van gedachten te kunnen wis-
selen over fotografie, de lijn en de trein.

Jammer genoeg moesten we vernemen dat er een pro-
bleem was met de trein en dat we onze camera’s maar be-
ter konden opbergen. Onze 64.169 zou niet tot in Purnode 
geraken wegens gebrek aan water! Er zou bijgetankt wor-
den te Dorinne-Durnal, terwijl de diesellocomotief 1603 
van de CFL de wagens zou opduwen tot Purnode. 

 

Op die wijze geraakten wij toch tot in Dorinne-Durnal waar 
de stoomlocomotief werd aangehaakt vóór de diesel, met 
de tender op kop. 
 

 

Zo konden wij veilig en wel tot in Braibant geraken, waar de 
bus ons weer tot in Ciney bracht. Hier konden we genieten 
van een snelle hap, vooraleer een snellere trein ons weer 
tot Brussel-Noord bracht, en verder tot in Mechelen.

Het werd het einde van een mooie dag, met enkele drup-
peltjes regen, het vermelden niet waard. Tot ziens P8. Tot 
ziens vallei van de Bocq.

 

Roel
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Spoorwegen in de Fränkische Schweiz en ”Dampfbahn Fränkische Schweiz”.

De Fränkische Schweiz vindt je  in Oberfranken  en strekt zich noordwaarts uit van  Nürnberg tot aan het Obere Main-
tal.

Vanuit het zuiden werd de streek ontsloten door drie  “Lokalbahnen”: de lijnen ‘Nürnberg - Gräfenberg’, ‘Nürnberg - 
Simmelsdorf-Hüttenbach’ en de lijn Forchheim-Heiligenstadt/Beringersmühle.

Tussen 1904 en mei 1908 werd de spoorverbinding Nürnberg-Ost  - Eschenau aangelegd.

In Eschenau was er aansluiting met de’Seekuh’ Erlangen-Gräfenberg die al bestond sinds 1886. Een “Seekuh” is geen 
zoogdier en geeft geen melk. Zo noemen ze hier een “Sekundärbahn”. Het verkeer tussen Erlangen en Eschenau werd 
stilgelegd in 1961.
Het eindstation Gräfenberg, is nog slechts een schaduw van wat het ooit was. Het werd tot zijn eenvoudigst mogelijke 
vorm herleid. Van de gebouwen blijft alleen het sta-tionsgebouw over. Sinds meerdere jaren was er alleen nog beperkt  
reizigersvervoer. In 1998 werd de lijn gemoderniseerd. In 2000 werd het treinaanbod verbeterd en sedert 2003 is er om 
het uur een trein van en naar Gräfenberg en is er ook opnieuw een zondagdienst.
De lijn is 28 km lang en enkelsporig. De treinen naar Gräfenberg vertrekken in Nürnberg-Nordost en stoppen achtereen-
volgens in Nürnberg-Ziegelstein, Nürnberg-Buchenbühl, Heroldsberg, Heroldsberg Nord, Kalchreuth, Grossgeschaidt, 
Eschenau, Forth, Rüsselbach, Igensdorf, Weissenohe en Gräfenberg. De rit tot het eindstation duurt ongeveer 40 minu-
ten. Er wordt gereden met treinstellen van het  type VT 642
Het station van Kalchreuth is een beschermd monument. De locomotiefloods van Eschenau wordt onderhouden door 
een lokale vereniging.
MIBA wijdde in het augustusnummer van 1996 een artikel aan het station van Gräfenberg en  stelde een ontwerp voor 
een modelbaan mer Gräfenberg als thema in HO voor.

De tweede lijn die de Fränkische Schweiz met Nürnberg verbindt, begint in Nürnberg Hbf. Vanuit Nürnberg was er al van 
in 1859 een verbinding met Regensburg.
Bayreuth wou echter een directe verbinding met Nürnberg i.p.v. de aftakking vanuit Neuenmarkt-Wirsberg. Deze recht-
streekse verbinding kwam er in 1877.
Het stadje Schnaittach dat toen economisch belangrijk was voor de streek ijverde voor een station dichterbij dan het 5 
km verdergelegen Neunkirchen am Sand. In 1892 besloot men de lijn door te trekken van Neunkirchen tot Simmelsdorf. 
De verlenging werd in gebruik genomen op 5 december 1895. Een geplande verlenging tot Betzenstein kwam tengevolge 
lokale problemen en door het uitbreken van de eerste wereldoorlog nooit tot stand.
Goederenvervoer is er allang niet meer. De reizigersdienst overleefde wel.
In de stations tussen Neunkirchen en Simmelsdorf zijn de zijsporen buiten dienst gesteld.
Het stationsgebouw van Simmelsdorf is nu privé-bezit. De locomotiefloods met overnachtingsmogelijkheid voor het 
personeel is buiten gebruik maar in goede staat. Stationsgebouw, locloods en toilettenhuisje zijn beschermde monu-
menten. 

De signalisatie in het station beperkt zicht tot een”Trapeztafel”.
Dit bord vervangt bij “Zugleitbetrieb” (=  Vereinfachter Nebenbahndienst) het inrijsein. De communicatie tussen trein-
personeel en seingevers gebeurt per radio ofwel met de langs de lijn opgestelde telefoons.
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Trapeztafel: Ne1 of So5

De dienst wordt verzekerd door  VT 614treinstellen of met  Wendezüge (trek-duwtreinen) getrokken door een BR 218-
diesellok.
De derde lijn verbindt Forchheim over Ebermannstadt en Gasseldorf met Behringersmühle en Heiligenstadt.

Het gedeelte Forchheim – Ebermannstadt van deze “Vicinalbahn”werd ingehuldigd in 1891. Ebermannstadt werd als 
eindpunt bedacht met een locomotiefloods voor twee machines.

In 1915 werd de tak Gasseldorf – Heiligenstadt in dienst genomen. Deze aftakking was 11 km lang en volgde een kleine 
rivier, de Leinleiter. Het reizigersverkeer werd al in 1960 opgeheven. In 1968 werd ook  het goederenverkeer stilgelegd 
en werden de sporen opgebroken.

 Laadramp 
Stationsgeb. 

Station Heiligenstadt 

De verbinding tussen Ebermannstadt en Behringersmühle werd uiteindelijk na veel vertraging, tengevolge financiële 
problemen en politieke strubbelingen, in 1930 geopend. Het traject is 16 km lang en slingert zich doorheen het Wiesent-
tal langsheen de rivier de Wiesent. Het was de laatste zijlijn die in Beieren in gebruik genomen werd. Alle treinverkeer 
tussen Ebermannstadt en Behringersmühle werd opgeheven in 1976.

Een leuk stationnetje is dat van Pretzfeld, het laatste voor Ebermannstadt. Het stationsgebouw biedt onderdak aan de 
lokettenzaal-wachtzaal en de goederenloods. Er is één perronspoor. De twee aanwezige wissels verbinden het hoofd-
spoor met het  zijspoor dat naar het Baywa leidt aan de ene kop en naar de laadramp van de goederenloods aan de 
andere. Treinen kunnen hier niet kruisen. Enkele jaren geleden werd bij gebrek aan aangepast materieel op het traject 
Forcheim-  Ebermannstadt de dienst verzekerd door twee dieselloks 290 met daar tussenin een Silberling. 
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Pretzfeld 

Baywa 

Forchheim 

Ebermannstadt 

BR 64, BR86, VT98, VT70, V80, V36  waren vaste klanten op deze lijnen.
Het wagenpark bestond tot de tweede wereldoorlog vooral uit materieel afkomstig uit Beieren.
Na de tweede wereldoorlog bestond het rollend materieel uit een heterocliet samenraapsel.
Behelfspersonenwagen (MCi), Umbauwagen, Silberlinge..... .

De “Dampfbahn Fränkische Schweiz” (DFS) is de eerste museumspoorlijn in Franken. 
De vereniging “Dampfbahn Fränkische Schweiz” werd opgericht in 1974. In 1978 werd de DFS eigenaar van het traject 
Ebermannstadt-Behringersmühle. In hetzelfde jaar nog gaven de autoriteiten de “DFS”, toestemming de lijn uit te baten. 
In 1980 reed de eerste museumtrein, een dieseltreinstel, VT 135 069. In 1983 reed er voor het eerst sinds de sluiting van 
de lijn een stoomtrein.

Eindstation Behringersmühle is een typisch lokaalbaanstation.. Het ligt ingesloten in het dal langsheen de Wiesent en 
parallel met de B 470. Het sporenplan is klassiek: een perronspoor, een goederenspoor, een omrijspoor en een uithaal-
spoor. Het emplacement telt in totaal vier wissels. Opvallend is de lengte van het uithaalspoor. Meestal is dit lang ge-
noeg voor een loc of een loc en een paar wagons. In Behringersmühle is het uithaalspoor 190 m lang. De “DFS” gebruikt 
het dan ook als opstelspoor voor nog te restaureren materieel. Op één van de afgestelde wagons lag voor enkele jaren 
een pracht van een waterbevoorradingskraan voor stoomlocs.

Een nabouw exact op schaal HO zou dus behoorlijk wat lengte vragen: 218 cm voor het uithaalspoor alleen.

 

190 m

Behringersmühle 

In MIBA 9 en 10 (september & oktober) van 1984 verscheen een baanontwerp voor HO. 
met de lijn Forchheim- Ebermannstadt - Gasseldorf-Heiligenstadt als thema en het accent op de aftakking Gasseldorf-
Heiligenstadt

 De “DFS” bezit vier stoomlocomotieven. Een ELNA 6, twee Ploxemam en een BR 64. De vereniging beschikt eveneens 
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over accumulatorlocomotief, een Köf II en de al vermelde VT 135 069. Ook de V36 mocht hier niet ontbreken. De DFS 
heeft er twee. Beide machines werden ooit gebouwd voor de Deutsche Wehrmacht. Het wagenpark bestaat uit een 
twaalftal rijtuigen. Enkele stammen nog uit grootvaders, om niet te zeggen uit overgrootvaders tijd. Wagen Nr. 1 bij-
voorbeeld is een CD3yg gebouwd in 1911 en omgebouwd in 1958. Wagen Nr. 2, een BC3yge doet het nog beter. Hij werd 
gebouwd in 1906 en werd eveneens omgebouwd in 1958. Een andere exoot is  MCi43, een Behelfspersonenwagen van 
1943.
Rijtuigen 3 en 4 zijn C3yge’s, respectievelijk gebouwd in 1914 en 1922. Ook deze twee werden tussen 1950 en 1960 
omgebouwd. Voorts zijn er nog een paar Ci28 een Ci30, een BCi28, een Bi29, een Diu27/33, allen gebouwd in het DRG-
tijdperk tussen 1928 en 1930. Twee van deze rijtuigen zijn ingericht als restauratierijtuig.

Er wordt gereden van 1 mei tot en met 31 oktober. 
De dienstregeling en nog veel meer vindt je op de website: http://www.dfs.ebermannstadt.de

De DFS organiseert regelmatig een Oldtimertreffen. In de stations Ebermannstadt en Behringersmühle wordt dan spoor-
wegmaterieel en oldtimer auto’s tentoongesteld. Op de dag van het gebeuren vertrekt er om het uur een trein in een van 
beide eindstations.

In Muggendorf  kan je ook nog het Modellbahnmuseum “Die Bahnschranke” bezoeken. Muggendorf ligt aan de B470. 
Het kleine museum bevindt zich bij het verlaten van het dorp, richting Berhingersmühle links van de weg in het laatste 
huis. 
Het is alleen op zondag geopend. Van 10 tot 12 en van 14 tor 17 uur.
Voor groepen is het ook op andere dagen toegankelijk mits voorafgaande afspraak. 
De eigenaar is de heer Dieter HÄNTZCHEL. Het adres: Bayreuther Strasse 23 - 91346 Wiesenttal/Muggendorf.
Er is een website:  www.modellbahnmuseum.de en een e-mailadres: info@modellbahnmuseum.de              
Muggendorf bereik je het gemakkelijkst met de wagen of met de bus.
De treinen van de museumlijn stoppen niet in Muggendorf maar enkele km verder in Burggailenreuth.

De Fränkische Schweiz is een aangenaam vakantiegebied, zeker voor wie graag lange wandelingen maakt door bossen 
en velden. Het is er wel bergachtig. Zorg voor goede marcheerschoenen en een ietwat goede conditie en… om minder 
aangename verrassingen te vermijden volg de wandeling in de juiste richting! Andersom kan tegenvallen. Ik heb het aan 
den lijve ondervonden. 
In Pottenstein kan je Burg Pottenstein bezoeken, de Teufelshöhle en het Fränkische Schweiz Museum Tüchersfeld.

In de streek zijn ook enkele kleine brouwerijen gevestigd. Het zijn er maar 201. In het kleine Pottenstein zijn er al min-
stens twee in het stadscentrum. Oberfranken telt meteen het grootste aantal brouwerijen ter wereld. Ze zijn echter 
eerder van lokaal belang en voeren hun producten niet uit. Er worden zelfs meerdaagse bierwandelingen georganiseerd 
met bezoek aan diverse brouwerijen. Ga op internet naar Google en tik gewoon Pottenstein Brauereien in en kijk naar het 
resultaat, een hele reeks sites en aanbiedingen voor wandelingen en verblijven in verband met bier en brouwerijen. Een 
lijst met brouwerijen is te vinden onder www.fraenkische-schweiz.com

Steden zoals Nürnberg, Bamberg, Bayreuth hebben heel wat te bieden op cultureel gebied. In Nürnberg zijn dat o.a. het 
Verkehrsmuseum, de Burg en het Germanisches Museum en het Spielzeugmuseum. In het Germanisches museum ko-
men zowat alle kunsttakken en ambachten aan bod. Een bezoek duurt zonder moeite 4 uur en dan heb je alles nog niet 
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eens grondig bekeken. Ook Bamberg is een bezoek waard. Daar vindt je o.a. een klein maar leuk museum: het Karl May 
museum. Sommigen zullen zich nog wel de verhalen van Winnetou, Old Shatterhand en Kara Ben Nemsi herinneren. De 
Altstadt is prachtig. 
Van hier is het maar een stap tot in Neuenmarkt-Wirsberg en zijn Deutsches Dampflok Museum, maar dat is een ander 
verhaal. Vandaar kan je dan verder naar Dresden Van Nürnberg naar Dresden is het een slordige 300 km. Daar is niet 
alleen de Frauenkirche en een hoop andere bezienswaardigheden maar ook... voor wie het nog niet wist! Een spoorweg-
museum!
Eten en drinken vindt je overal. Niet te versmaden zijn de Nürnberger Bratwürste met Meerrettich (mierikswortel) ver-
gezeld van een “Maß” Rauchbier. Dit laatste heeft een heel aparte smaak die niet iedereen aprecieert. Bier met de bij-
smaak van gerookte ham! Het is wel even wennen. Maar over smaak en kleur… Vergeten we de Frankenwein niet en de 
asperges. Gedurende de maanden mei en juni afficheren zowat alle restaurants en Gasthöfe “: “Heute Frische Spargel”. 
Langsheen de riviertjes vindt je “Forelrauchereien”.
Wie graag afgelegen logeert vindt hier ook wel wat. Tot op de meest afgelegen plekjes vindt je Gasthöfe. Mijn  voorkeur 
gaat naar”Gasthof Zur Burgruine” in Leienfels. ‘Lajenfels’ zoals ze ginder zeggen. Eenvoudig met slechts elf kamers maar 
degelijk met alle nodige comfort. Buiten de vakanties en in de week is het er erg rustig. Tijdens de weekends komt men 
van ver uit de omtrek om er de dag door te brengen en is het hotel volgeboekt. Je kan ook een verblijf boeken in een hotel 
waarvan de eigenaar tevens een Schnappsbrennerei of een brouwerij  uitbaat.

Ebermanstadt bereik je met de trein  van uit Forchheim/Ofr. (Ofr = Oberfranken). Daar vertrekt om het uur een trein naar 
Ebermannstadt. (lijn 821 en R22). De juiste uren vindt je op de website van de DBAG – www.bahn.de  

Forchheim ligt ten noorden van Nürnberg.
De klassieke route met de wagen  gaat via Aachen (A4), Keulen (A3), Frankfurt-am-Main, Würzburg tot afrit 80. Van 
hier volg je de B470 die je trouwens ook tot Ebermannstadt brengt. Zelf rij ik langs een andere weg naar Forchheim en 
Nürnberg. Maar dat is een  persoonlijke keuze. Het is niet de meest directe weg wat voor mij ook niet hoeft. In  Duitsland 
zijn nog andere wegen behalve Autobahnen en mits een beetje omweg kom je nog wel enkele spoorwegmusea tegen.

Voor wie meer wil weten over de geschiedenis van de spoorwegen in Franken:

Bij Bufe-Fachbuch-Verlag verscheen in 1981 het boek Lokalbahn Forcheim – Fränkische Schweiz over de geschiedenis van 
de spoorwegen in de “Fränkische Schweiz”.

Bij dezelfde uitgever verschenen ook nog: Fränkische Nebenbahnen einst und jetzt – Mittel- und Unterfranken en Frän-
kische Nebenbahnen einst und jetzt – Oberfranken.

So das war es!

Volgende afspraak aan de voet van de ‘Schiefe Ebene’.

Marc Symons
 



Naast de Bergland–Express van Rotterdam (NL) naar San Candido (I) ingelegd door het nederlandse TTC, legt de 
NMBS tijdens 4 weekeinden de TRESKI sneeuwtrein in tussen Brussel-Zuid en Zell am See in Oostenrijk.

De vorige jaren werden hiervoor I5 ligrijtuigen ingelegd maar die zijn ondertussen niet meer rijvaardig en/of verkocht. 
De nog steeds mooie I 6 ligrijtuigen zijn natuurlijk een pak jonger en comfortabeler dan de I5 rijtuigen, mede dankzij 
de airco. Er werd voor de winterdienstregeling 2008 een restauratierijtuig voorzien maar tijdens de eerste ritdag op 21 
december 2007 was daar weinig van te merken. In de treinsamenstelling wordt de NMBS-lok van de reeks 27 in Aachen 
afgelost door een rode DB 110 van DB Nachtzug. Deze laatste brengt de trein via Frankfurt Süd, München Ost en Rosen-
heim tot Wörgl. Hier wordt kop gemaakt en een Oostenrijkse Taurus brengt de trein naar Zell am See. Vermits er in Zell 
am See geen afstelmogelijkheid bestaat wordt het treinstel, in afwachting van zijn terugkeer, verder door gereden tot 
Schwarzach-St-Veit, hetzij teruggereden tot Saalfelden.

VOORBEELD EN MODEL
Treinsamenstelling uit de winterdienstregeling 2007/2008 van de sneeuwnachttrein TRESKI 13221R5 van Brussel Zuid 
naar Zell am See (A) 

INT 13221 TRESKI - Brussel Zuid-Zell an See
Traject van INT 13221: Brussel-Zuid 22:15 - Brussel-Noord 22:24 - Leuven 22:50 - Liège-G. 23:46 - Verviers 00:09 - 
00:34 Aachen 00:45 - Köln-Ehrenfeld 01:25 - Darmstadt 04:06 - Plochingen 06:14 - 9:04 München Ost - 09:37 Rosen-
heim - 10:13 Kufstein - 10:25 Wörgl 10:37 - 10:46 Hopfgarten - 11:03 Kirchberg in Tirol - 11:13 Kitzbühel - 11:23 St Johann 
in Tirol - 11:32 Fieberbrunn - 11:59 Saalfelden - 12:11 Zell am See

Ritdag:
vertrek op vrijdagen 21-22/12/07, 28-29/12/07, 01-02/02/08 en 08-09/02/08

Samenstelling INT 13221 TRESKI                                         modeltreinsamenstelling 1/87
NMBS 27 NMBS (Lima) 208023

Brussel Zuid-Aachen (Mehano) project2008

(L.S.Models) project2008

DB110 DBAG Aachen-Wörgl Roco 110.3 63700

Bpm(I 10) NMBS Brussel Zuid-Zell am See L.S.Modells 12019

Bcm (I 6) NMBS Brussel Zuid-Zell am See Roco 44646

Bcm (I 6) NMBS Brussel Zuid-Zell am See Roco 44646

Bvm (I 6 ) NMBS Brussel Zuid-Zell am See Roco 45401

OBB1016 0BB Wörgl- Zell am See Piko

Roco 63676
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Heb je zelf een goede tip die je met anderen wil delen, aarzel niet en vertrouw hem toe aan de Gazet.

Tip 040: Connectoren
Onlangs zagen we een ideale connector voor de elektronische verbinding tussen tender en loc voor stoomlocomo-
tieven bij de presentatie van het Type 12 in schaal 0. Hier werd gebruik gemaakt van een decoderinterface NEM652. 
Wanneer je deze goed inkapselt en tevens degelijke stekker gebruikt is dit voldoende om alle functies in de loc en de 
tender te bedienen.

Tip 041: Nogmaals connectoren
Tijdens de voorbije expo van De pijl zagen we tijdens één van de workshops een oude computer afbreken; Doel was 
het verwijderen van de connectoren voor de voeding van harde schijven, CD en DVD spelers, en andere extra appara-
ten. Deze vijf-pinsstekkers zijn ideaal als connector voor grote schalen zoals Spoor I.

Tip 042: Nogmaals alternatieve ballastlijm
De meesten gebruiken verdunde houtlijm om het ballastbed vast te lijmen met een druppelteller. Nieuw is de zoge-
noemde witte latexlijm die je bij sommige verdelers vind (ER-Decor en Anita Decor). Een nieuwe suggestie is het 
gebruik van boekbinderslijm. Deze lijm blijft een zekere elasticiteit behouden en werk daardoor ook geluidsdempend. 
Boekbinderslijm wordt verkocht als losse korrels of poeder en is te koop in de betere hobbyzaken (Artobi). 

Tip 043: Witte Ledjes
Wie droomt niet van een witte Kerst. Iedereen toch? Ook Kruitvat zou niet liever wensen en verkoopt allerlei prullen 
om de kerstboom te versieren. Niets voor ons, tenzij de kerstlichtjes met led’s. Vooral de witte led’s zijn interessant. Zo 
hebben een diameter van 3 mm en kosten een fractie van de witte smd-ledjes. Ideaal voor straatverlichting en huisjes. 
De led’s moet je losknippen en voorzien van een aangepaste weerstand.

Tip 044: Kopieren
Wie wil niet besparen bij de aanschaf van bouwmaterialen voor bakstenen muren, dakpannen, en andere denkbare 
motieven. Heel simpel. Gebruik aluminiumfolie en druk het op de bouwplaat zodat de onderliggende motieven zicht-
baar worden. Daarna draai je het om en strijk je het meerdere lagen in met houtlijm. Na het uitdrogen wordt de hout-
lijm hard en kun je de kopie gebruiken voor de bouw van je nieuwe huisje. 

Tip 045: Testen
Op een treinenbeurs heb je zelden de mogelijkheid om een loc te testen voor je tot aankoop overgaat. Voor analoge 
HO locomotieven maar ook voor schaal N en zelfs Z, kun je echter een 9-Volt batterij gebruiken. Zelfs Märklinlocomo-
tieven rijden op gelijkstroom. Houdt de contactpunten van de batterij tegen de wielen en bollen maar. 

MODELBOUW
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Märklinboys
1 2 3

Onder het waakzaam oog van onze vrienden, doen we een 
laatste test en alles werkt. Laat de 1 000 betalende bezoe-
kers die Peter hoopt te ontvangen maar komen, wij zijn er 
klaar voor.

Voila, deze mensen (leken) krijgen van mezelf een des-
kundige uitleg op al hun vragen. Ha ja ik was er bij en heb 
er naar gekeken als de Märklinisten er aan bezig waren! 
Dus ik weet er alles van.  Toch tof uitleg geven aan mensen 
die er niks van kennen. Alles wat ge zegt geloven ze!

En toen kwam er een varkentje met een lange snuit en het 
verhaaltje is... 
Nee hoor, aan het verhaaltje van de modeltreinen komt als 
het van ons afhangt nooit een einde. Let op de lachende 
kindergezichtjes, daarvoor alleen al doen we verder.

1 Onze “jongste” krijgt les in het weatheren van huis-
jes, maar of het hem boeit? Het is wel een plezier 
zo‘n aandachtig publiek te hebben!
Onze Marc heeft beslist van het gebouw voor de 
steengroeve uit karton te maken, namelijk uit de 
kartonnen doos van cornflakes. Hebben we toch een 
palet daarvan gekocht en maar conflakes “fretten” 
en ik lust dat niet!
Lap! Ja, ja, ‘t is zover; overmorgen opendeur en er 
hapert iets aan de ontkoppelaars, maar geen nood, 
in alle kalmte lost onze Roger dat wel op en we heb-
ben vertrouwen in hem. Dat heeft hij de vorige jaren 
al bewezen, hihi.

tekst & foto’s: Rudy Van Doren

2

3
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Naar jaarlijkse gewoonte maken we op het einde van het 
jaar een overzicht van alle aangekondigde, geleverde en 
beloofde Belgische nieuwigheden in 2007. En we kunnen 
nu al zeggen dat er niet veel verbeterd is in vergelijking 
met de resultaten van de gemaakte beloftes in 2006. 
Maar er is hoop. Lees mee en beoordeel zelf.

De uitslag
Primus in het waarmaken van de aankondigingen is volgens 
ons de nieuwkomer ‘Vitrains’. Begin dit jaar kondigde zij 
het nieuwe model van de reeds 16 aan, en met slechts 
één maand vertraging lag het product in september in de 
winkel. Tweede van de klas is ‘Mehano’. Niet alleen lag daar 
de 41 op ons te wachten, maar als klap op de vuurpijl werd 
de prachtige uitvoering van de reeks 26 geleverd. Derde 
is Fleischmann. In de rest van de rij vinden we nog enkele 
gekende en minder gekende merken. 

Wat was er wel op tijd in 2007
Onverwachts zagen we bij ‘Mehano’ dan toch de geboorte 
van de reeks 41. Kort daarop volgde de reeks 26. Schitterend. 
De 41 had vertraging op de planning (aangekondigd in 
2006), maar de 26 stond er mooi op tijd. Een verrassing. 
Niemand had hierop gerekend. Chapeau. Tevens kregen we 
een eerste kleurenvariant va de nieuwe containerwagen 
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type Sggmrss . De echte leveringen moeten nog volgen in 
2008. ‘Jocadis’ stond er dit jaar met zijn nieuw treinstel. 
Het heeft veel zweet, bloed en misschien ook wel tranen 
gekost. Het tweetje mag er zijn. In 2008 kunnen we onge-
twijfeld enkele kleurvarianten verwachten. Normaal zou in 
2008 nog de groene versie moeten geleverd zijn.
‘Roco’ heeft de meeste beloften waargemaakt. Geen 
nieuwe modellen, maar alle aangekondigde artikels zijn 
tijdig bezorgd, ondanks de vraagtekens die bij de nieuwe 
Franse invoerder werden gesteld. Ook ‘Fleischmann’ zag 
het zitten in 2007. Twee stoomlocs en een aantal goe-
derenwagens zijn geleverd. Enkel de jubileum nieuwighe-

den moeten nog in productie gaan. ‘Märklin’ maakte het 
opnieuw waar met een zoveelste maar geslaagde uitvoe-
ring van de bolle neus, de twee-kleurengroen versie van het 
type 122, en een speciale gele reeks 55 i.s.m. Van Biervliet. 
Bij ‘Treinshop Olaerts’ zagen we nog net op de valreep de 
exclusieve modellen van de reeks 55. De stoomloc Type12 
(schaal 0) was iets vroeger present. 

‘Piko’ beloofde ons een stoomloc type 71. We kregen er 
twee. Volgend jaar volgen nog enkele kleurvarianten. Tot 

Stand van zaken
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slot zijn er enkele kleinere series. Denken we maar aan het 
station van Ronse in karton van ‘ER Decor’, enkele goede-
renwagens van ‘KMB’ en ‘Heris’. Inderdaad, Heris bestaat 
nog in België. Alleen lopen de leveringen niet volgens het 
boekje en gaat het hier uitsluitend om heruitgaven van 
oude producties.

Te laat voor 2007
Koploper in het beloven is voor de tweede keer op rij ‘LS 
Models’. Deze firma slaagt erin om meer modellen aan 
te kondigen dan uit te leveren. LS Models heeft niet min-
der dan drie locomotieven in de pipeline zitten. De reeks 
18, reeks 15 en reeks 27 en zijn reeksvarianten 11-12-21. 
Daarnaast staan er nog enkele rangeerlocs op de wacht-
lijst. De reeks 18 geraakt maar niet geleverd. Nochtans is 
de Franse versie al geruime tijd beschikbaar. Vermelden 
we hier ook maar de vierdelige DE-IV of RAm. Naast het 
prototype tijdens onze expo hebben we nog geen enkel 
model bij de plaatselijke handelaar kunnen aantreffen. 
Ook ‘Märklin’ is in het zelfde bedje ziek. De Belgische reeks 
18 werd getoond op de tentoonstelling op Euromodelbouw, 
en moest voor het einde van dit jaar in de winkelrekken lig-
gen. Niets daarvan. Blijkbaar zijn de kleine aanpassingen 
die nog moeten gebeuren niet zo vanzelfsprekend. Ook 
de PBA rijtuigen hebben we nog niet aangetroffen. Nog 
even wachten. 
Hetzelfde durven we zeggen van ‘Treinshop Olaerts’. 
Ondanks zijn onaangekondigde en verrassende presen-
tatie van de reeks 15 in 2006, blijken de aangepaste en 
gerenoveerde versies van de reeks 45 maar niet van de 
band te rollen. Idem met de aangekondigde reeks 44. Die 
is er ook nog niet. Over de stoomloc type 36 wordt niet 
meer gesproken, maar hij komt.

‘OsKar’ had een Gbs goederenwagen beloofd. ‘Roco’ blijft 
enkel in gebreke voor de 6289 en voor enkele speciale 

nummers van de reeks 20 en 29 voor Treinshop Olaerts 
en Van Biervliet. Tot slot vermelden we hier ook nog dat 
‘MTE’ voor 2007 een reeks 46 had aangemeld. We weten 
niet hoe het ermee staat.

En wat brengt ons 2008
In 2008 mogen we ons zeker verwachten aan een strijd 
tussen ‘Mehano’ en ‘LS Models’ voor de levering van de 
reeks 27 en zijn varianten. Als je het ons vraagt geloven 
we dat Mehano de race gaat winnen, tenzij LSM met een 
inhaalbeweging gestart is. ‘Van Biervliet’ zal in 2008 uit-
pakken met haar allereerste productie van een Belgische 
reeks 60/61. Het model wordt geproduceerd in China bij 
Modern Gala. En laat het nu juist deze fabriek zijn die 
instaat voor de leveringen van LS Models. Hopelijk weten 
ze hun timing te respecteren. Ook ‘Treinshop Olaerts’ heeft 
voor 2008 iets achter de hand. Voorlopig houdt Guido 
dit nieuwe project nog even geheim. Dat lijkt ons nog het 
beste. ‘Hobbytrade’ wil ons verrassen met de M6-rijtuigen 
en een gesloten goederenwagen type Gkklms (zeg maar 
Colliwagen). Ook hier doet LSM mee en kondigt ook een 
M6 aan.
‘Fleischmann’ zal waarschijnlijk zijn stoomloc type 60 
maken. ‘Märklin/Trix’ zouden in 2008 voor een speciale 
serie van de reeks 25.5 in Beneluxschildering zorgen en 
een kleurvariant van de reeks 59 in de exposchildering.. 
‘Vitrains’ droomt allicht van een nieuw succesnummer. 
Wat weten we nog niet. Een internationale goederenwagen 
komt er wel aan. Waarschijnlijk zijn we nog iets vergeten 
te melden  zoals een Hondenkop Benelux van ‘Piko’  en 
nog enkele andere onzekerheden. Maar binnenkort is er 
Nuerenberg, en dan hopen we de lijst zeker compleet te 
maken.

tekst & foto’s: Peter Embrechts 



MODELBOUW

 december2007 29

Nieuws
Van Biervliet – Reeks 60/62
Van Biervliet gaat een nieuw Belgisch model maken in 2008. De keuze is gevallen op de diesellocomotief reeks 60/61. 
Momenteel is men reeds gestart met de aanmaak van de gietvormen. Het nieuwe model zou in de loop van 2008 in 
China van de band moeten rollen bij Modern Gala.

Fleischmann 
Na de stoomloc type 59, ligt nu ook de Belgische stoomloc type 64 in de winkel. Tegelijk is een set met 2 roodbruine 
zelflossers type Fals en de platte wagen type Res met rongen in groene uitvoering beschikbaar. 

ViTrains – 1602 & 1608
De 1602 van Vitrains is verkrijgbaar. Bij de loc zit een plaatje met de naam Freccia del Sole. De loc heeft een vierde panto. 
Later dit jaar volgt nog de 1608 in gouden kleuren.

Treinshop Olaerts
Bij Treinshop Olaerts zijn de M1 en K1 rijtuigen in bouwpakket beschikbaar Ook een toeristische trein met K-rijtuigen kun 
je krijgen.

Minerva – reeks 77
De Brugse eenmanszaak van Hans Mestdagh is gestart met de ontwikkeling van de reeks 77 in schaal 1. Ondertussen is 
hij  volop bezig met de afwerking van de reeks 55. Deze zou eind dit jaar moeten beschikbaar zijn.

LSM - 3002 Blankenberge (HO)
Speciaal voor Model Shop in Luxemburg wordt een serie geproduceerd van de CFL serie 3000 met het nummer 3002. 
Het model heeft op de kop links het wapenschild van de stad Blankenberge. De loc is ook bij ons te koop en in Luxemburg 
bij Model Shop.

ViTrains - Rs - Res (HO)
De Italiaanse firma Vitrains zou bezig zijn met de ontwikkeling van een platte goederenwagen type Rs of Res. Deze wa-
gen is bestemd voor de ruime Europese markt. Hiermee verkent Vitrains nieuwe horizonten op de Duitse markt en wordt 
het een concurrent van gevestigde waarden. 

Fleischmann - SPA Monopole (HO)
Fleischmann is met haar eindsprint voor dit jaar gestart. Begin deze maand hebben we de Belgische Fas wagens gehad 
voor de Duitse markt. Nu is het de beurt aan een uitgaven van drie gesloten pakwagens met halfrond dak van Spa Mo-
nopole. 

Henckens - Overwegseinen (HO)
Henckens heeft intussen zijn nieuwe Belgische seinen uit en zijn via zijn website rechtstreeks te bestellen. Wat ook bij 
Henckens te koop is, maar bij ons minder gekend zijn, zijn de overwegseinen. 

LSM - Grill Express (HO)
De nieuwe rijtuigen Vru Grill Express met het gekende B-logo zijn uit. Het gaat om gehuurde Corail wagens met op de 
zijflanken het opschrift Grill express in tijdperk V met het inschrijvingsnummer 61 88 88-90 166-6. 
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Jocadis - Treinstel (HO) 
Eind dit jaar nog moeten we bij Jocadis de tweede kleurvariant zien van het Treinstel type 70TH, Dit maal als AM 665 
met twee panto’s en een fijne band en als AM 651 met één panto en brede gele band. 

Märklin - Brugse Zot (HO)
Van Biervliet heeft alweer een nieuw wagentje voor liefhebbers van Belgische bieren. Dit maal is de Brugse Zot aan de 
beurt. Momenteel zou ook de Hoegaarden verkrijgbaar zijn.

Mehano - Dubbele reeks 41 (HO)
Mehano komt nu met een dubbel treinstellen in eenmalige oplages. Eén stel is uitgerust met een motor, het andere is een 
dummy. Twee stellen zijn met elkaar koppelbaar door middel van een kortkoppeling op de plaats waar beide treinstellen 
gekoppeld worden.  Bij Mehano vinden we dezer dagen twee nieuwe nummervarianten van de reeks 41. Het gaat om de 
4118 in AC digitaal en de 4118 in DC. Stelplaats Charleroi. Deze productie zou exclusief voor de Benelux zijn.

LSM - (N)
LSM denkt ook aan de liefhebbers van schaal N. Momenteel worden de Inox Mistral 69 rijtuigen in schaal N voorbereid. 
Intussen zijn ook de I4 en I5 rijtuigen in N in voorbereiding en weldra verkrijgbaar.

Roco - Fals (HO)
Roco laat op haar website een handmonster zien van twee zelflossers type Fals. Roco vermeld dat de wagens worden 
uitgevoerd in tijdperkt IV. Ons lijkt dit met deze opschriften, B-Embleem en kleuren eerder tijdperk V. 

Brelec - aangepaste binnenverlichting
De Limburgse firma Brelec komt eind dit jaar of begin volgend jaar met een nieuwe uitvoering van de binnenverlichting 
voor rijtuigen. Zoals intussen bekend is, heeft Brelec een unieke binnenverlichting die nergens in binnen of buitenland 
geëvenaard word door gebruik te maken van zogenoemde light-tubes. 

Rietze - Rode Kruis (HO)
Een model van de OPEL Vivaro Combi van het Belgische Rode Kruis is uit bij Rietze. De wagen is uitgerust met een blauw 
zwaailicht. Op de zijkant staat het oproepnummer ‘105’ vermeld. (ref: 51304)

CL Decor - Delhaize 140 jaar (HO - I)
Bij CL Decor  vinden we op de site twee Delhaize wagens naar aanleiding van haar 140 jarig bestaan. De verjaardagswa-
gon is beschikbaar in schaal HO en I (1:32). 

Lenz - Donderbussen (0)
CL Decor uit Sijsele legt zich toe op het het deskundig omschilderen van materiaal naar Belgisch voorbeeld in schaal 0. 
Dit doet zij niet alleen met locomotieven zoals de Nohab (AFB) van Heljan, maar nu ook met de donderbussen van Lenz. 
Een goed initiatief met behoorlijke resultaten. 

Hobby Trade - M6 (HO)
Op de website van TrainTechnology lezen we dat zij vast van plan zijn om volgend jaar in samenwerking met Hobby 
Trade de M6 rijtuigen uit te brengen. Bang van het gelijklopende initiatief van LSM hebben ze niet. Ze zijn er van over-
tuigd dat zij het alleenrecht hebben verkregen om deze rijtuigen in schaal HO te kunnen uitbrengen. 
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Roco - Containerwagen (HO)
Roco is er met zijn beloofde container draagwagen met oplegger van de firma Grouselle. De opschriften op de wagen 
zijn aangepast aan de bestaande uitvoering. Er wordt slechts een beperkte oplage gemaakt en exclusief voor de Belgi-
sche markt. 

Treinshop Olaerts - Reeks 55 (HO)
Op de website van Olaerts staat het model te pronken in blauwe en gele uitvoering. Het model wordt gebouwd in 
Korea en is compleet gesoldeerd en voorzien van alle mogelijke details. Alle kleurvarianten zijn voorzien. De oplagen is 
beperkt.

Sleutelspoor - goederenloods (HO)
De Nederlandse groep Sleutelspoor heeft het initiatief genomen met behulp van een snijplotter een Belgische goede-
renloods te ontwikkelen. Hiermee worden de contouren aangegeven van het bouwwerk of goederenwagen die zij uit de 
plotter willen snijden. De loods is rechtstreeks bij het Sleutelspoor te bestellen en kost 50 euro.

Brelec - seindecoder
Het meest opvallende nieuws is de nieuwe seindecoder voor de bediening van Belgische seinen. Hiermee kunnen alle 
standen van de Belgische seinen nagebootst worden. 

KAM - open wagentje (HO)
KAM presenteerde in Genk een nieuw wagentje. Nieuw is veel gezegd, want het kleinood is reeds enkele maanden 
beschikbaar. Het is een omgebouwd bestaand wagentje naar Belgische voorbeeld met een lading kolen.

ER-Decor - Station van Ronse
Het station van Ronse stond in al zijn eer en glorie op de beurs in Genk. Meer dan 50 klanten zouden reeds een voor-
bestelling gedaan hebben. Deze moeten nog even geduld hebben tot de Duitse producent het station uit karton snijdt 
en verpakt. 

Klein Modellbahn - Schroot Fas-wagen  (HO)
Nog bij Van Biervliet  vinden we eveneens onder B-Models opnieuw een reeks met drie schrootwagens type Fas in 
blauwgroene B-Cargo uitvoering.

Mehano - reeks 26 (HO)
Na de blauwe kleurvariant is nu ook de gele versie verkrijgbaar van de reeks 26 van Mehano. Veel is er verder aan het 
model niet veranderd. De licht grijs gekleurde luchtcilinder onder aan het chassis is gebleven. 

KMB -  E-wagens (HO)
In alle stilte verkoopt Van Biervliet momenteel haar nieuwe set met drie Klein Modellbahn wagentjes type E met bij-
horende kolenlading. De wagens zijn keurig getransformeerd met een mooi afgewerkte lading. De wagens zijn geblutst 
war nog een extra realistisch effect geeft. 

tekst: Peter Embrechts



Barmannen 
van dienst
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21/12 Janssen Wim
28/12 Van Eylen Marc
04/01 Nieuwjaarsreceptie
02/11 Expo
11/01 Van Loon Leo
18/01 Van Nieuwenhove Marc
25/01 Willems Louis
01/02 Wouters Pierre
08/02 Janssens Wim
15/02 Thierie Johan
22/02 Van Eylen Marc

29/02 Van Loon Leo
07/03 Van Nieuwenhove Marc
14/03 Willems Louis
21/03 Wouters Pierre
28/03 Janssens Wim
04/04 Thierie Johan
11/04 Van Eylen Marc

Wanneer de aangeduide barman op de voorziene datum 
belet is, wordt door hemzelf een wisseling van dienst met 
een andere barman geregeld of verwittigd hij de barver-
antwoordelijke.



 december2007 33

Het is onomkeerbaar .... we worden alle dagen iets ouder en minder lenig. Daarom heb ik mezelf verplicht een streng 
trainingsschema te volgen met schitterend resultaat. Zij die het zelf willen proberen ....

Trainingsprogramma :
Ga op een vlakke, stabiele ondergrond met genoeg ruimte rondom staan.
Neem in iedere hand een 2,5 kg aardappelzak, strek de armen zijwaarts en hou ze daar zolang mogelijk. Probeer één 
minuut te bereiken en ontspan daarna.
Je zal voelen dat je deze houding iedere dag een beetje langer kan houden.
Na een paar weken neem je een 5 kg aardappelzak. Zelfde werkwijze en na een paar weken neem je 25 kg zak. Uiteindelijk 
ga je over naar een 50 kg aardappelzak die je ook met de armen zijwaarts gestrekt één minuut omhoog houdt. (Dit heb 
ik reeds bereikt)
Nadat je vertrouwen groot genoeg is op dit niveau, ga je verder.
Steek nu één aardappel in iedere aardappelzak.

CLUBLEVEN

Mag er gelachen worden...

Is het nu nog geen vrijdag?

Sorteertip

Geschenktip



Te koop 
Gezocht
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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 976 651

Te koop 
1) Roco 69966, NMBS reeks 52, 
Vlottende cabine, nummer 5217, 
wisselstroom digitaal. Nieuwe 
staat, enkel testgereden. Vraag-
prijs 149 €.
 
2) Roco 69963, NMBS reeks 53, 
bolle neus, nummer 5307, wis-
selstroom digitaal met LokSound. 
Staat nieuw, enkel testgereden, 
Vraagprijs 169 €.
 
3) Roco NMBS reeks 53, bolle 
neus, nummer 5307, wisselstroom 
digitaal. Staat nieuw, enkel testge-
reden, Vraagprijs 110 €
 
4) Mehano 2222:  type 200.058 
AC digitaal: 159€

5) Marklin 3459: reeks 8002: AC 
Digitaal Delta: 83€

 Gert Mussels

Te koop 
Märklin NMBS Dieselloc reeks 
5408 - gelijkstroom – 100,00 euro 

Märklin NMBS Dieselloc reeks 
204008  - wisselstroom – 100,00 
euro

Fleischmann Dieselloc reeks 
202016 – 100,00 euro
 
Fleischmann Dieselloc reeks 
204006  -   100,00 euro

Roco Rangeerloc reeks 80 – 50,00 
euro 

OVB M1 Rijtuig – Gebouwd – 30,00 
euro

OVB K1 Rijtuig – Gebouwd – 30,00 
euro

Liliput Pakwagen 4-assen NMBS – 
10,00 euro 

Lima M2 Rijtuig 2de klasse NMBS 
– 10,00 euro 

Lima M2 Rijtuig 1/2de klasse 
NMBS – 10,00 euro 

Liliput Rijtuig NMBS 1ste klasse – 
10,00 euro

Liliput Rijtuig NMBS 2de klasse – 
10,00 euro 

Info: 015 34 07 25 - Peter Em-
brechts 

Te koop
Volledige jaargangen van de Duitse 
tijdschriften:
 
Eisenbahn Kurier: 2003, 2004, 
2005, 2006
Eisenbahn Journal: 2003, 2004, 
2005, 2006
Eisenbahn Magazin: 2003, 2004, 
2005, 2006
MIBA: 2003, 2004, 2005, 2006
LOKI: 2003, 2004, 2005, 2006
 
voor 18 euro per jaargang
info: e.vanhemelrijck@skynet.be

Te koop 
LS Models 40103 TEE Grand Con-
fort A8u - grijs/rood - 45 euro
cmp@telenet.be of
0474 976 651

Te koop 
Roco Stoomloc BR80 – 50 € 
Roco Stoomloc SBB C 5/6 – 65 € 
Roco Eloc SBB EE 3/3 – 65 € 
Roco Rijtuigen SBB Seethal (set 
met 6 rijtuigen) – 60 € 
Lima Rijtuigen SBB (set met 6 rij-
tuigen) – 60 €
Lima TEN Rijtuig SBB 309614 KS – 
10 € 
Roco TEN DB Rijtuig 4234A – 10 € 
Roco SBB Rijtuig 44300 2de kl 
44300 – 10 € 
Roco BLS Rijtuig 44201B  – 10 € 
Roco SBB Rijtuig 44300 2de kl 
44324 – 10 € 
Roco Slaapwagen SBB 718571 
709135 – 10 € 
Roco DSG Slaapwagen  – 10 € 
Roco BLS 1ste kl 4239A – 10 € 
Roco BLS 2de kl 4239B – 10 € 
Roco BLS Lötschbergbahn 2de kl 
4237B – 10 € 
Roco Bagagerijtuig 4205S – 10 € 
Lima (in Rocodoos) 2X Cement-
wagen SBB – 10 € 
Info: 015 34 07 25 Peter Em-
brechts 
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Interne keuken

Happy birthday

In het eerste kwartaal mogen volgende leden een 
kaarsje meer uitblazen op hun verjaardagstaart:
 
 4/01/1953 Herman Van Esbroeck
 24/01/1946 Jan Rogier
 1/02/1948 Paul Vergucht
 2/02/1979 Wim Janssen
 2/02/1967 Rob Lockhorst
 3/02/1952 Julien De Meyer
 11/02/1944 Gaston Vervloesem
 16/02/1946 Eric Van Hemelrijck
 21/03/1985 Kurt Peeters
 22/03/1953 Jan Coeckelbergh
 26/03/1948 Louis Willems
 
Het bestuur en de redactie wensen deze leden dan ook 
van harte te feliciteren met hun verjaardag. 

Deze  lijst is nog niet volledig. Van enkele leden zijn we 
nog niet in het bezit van alle persoonlijke gegevens.

Nieuwe leden

Rob Lockhorst

Huwelijken

Geen

Geboorten

Geen

Hebben de club verlaten

Rudy Andries
 

En er kwam een varken met een 
lange snuit, ...



ten huize van... 
Alain Deloof

36 gazet

CLUBLEVEN

In deze rubriek gaat de redactie op stap naar de leden 
thuis.  In dit nummer leg ik onze barverantwoordelijke 
Alain Deloof op de vragenrooster.

Wanneer ben je met de treinhobby gestart?  Hoe is het 
allemaal begonnen? 
Ik ben een goede dertig jaar geleden begonnen met mijn 
treinhobby. Er was toen de “Sint” die kwam en die had een 
beginset mee van Lima. Dat was het startschot van een 
hobby waar ik vrij intensief mee bezig ben geweest tot ik 
een jaar of 18 was. Iedere gelegenheid werd aangegrepen 
om weer een nieuwe wagon of locomotief te vragen of 
iets om mijn baan thuis mee uit te breiden. Mijn voorkeur 
ging al snel uit naar Belgische modellen maar zoals velen 
weten was het aanbod in die tijd (midden jaren zeventig 
tot half jaren tachtig) beperkt tot enkele elektrische lo-
comotieven en later de reeks 59 van Roco en enkele wa-
gons en rijtuigen. De voorkeur voor treinen naar Belgisch 
voorbeeld meer bepaald internationale treinen kwam 
omdat ik niet zover af woonde van de spoor as Londen-

Oostende-Brussel. Toen waren het nog gloriedagen voor 
internationale treinen op het Belgische net. Zo waren er 
de treinen Londen-Oostende-Wenen-Express, de Londen-
Oostende-Kopenhagen-Moskou-Warschauw-Berlijn en 
de Londen-Oostende-Bazel-Milaan getrokken door de e-
loc van de reeks 20 ! 
Alleen ongelooflijk jammer dat ik deze mooie samenstel-
lingen nooit op gevoelige plaat heb vastgelegd. Tijdens 
mijn studies aan de VUB hebben de treinen plaats ge-
maakt voor mijn boeken en heb ik 15 jaar niet  aan mo-
delspoorbouw gedaan maar alles was thuis bij mijn ou-
ders blijven staan in kasten en dozen. Toen een 4-tal jaar 
geleden “mijn kamer” thuis werd heringericht kwam de 
bestemming van mijn modeltreinen plots ter discussie. Ik 
kon er geen afscheid van nemen en besloot er terug mee 
te beginnen. Het was wel even schrikken van de evolutie 
van de techniek en het aanbod van rollend materieel. De 
interesse van Belgisch materieel is gebleven en daar zijn 
de CFL spoorwegen bij gekomen, vooral de diesellocomo-
tieven.
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uit en bovendoen verschillende nummers. Dit is naar mijn 
mening een kortzichtige politiek van de fabriekanten om 
alles op zo’n korte tijd op de markt te brengen (eenma-
lige productie en snel veel poen scheppen) in plaats van 
te spreiden over enkele maanden of jaren.

Wat is je meest geliefde model? 
Mijn voorkeur gaat uit naar diesel locomotieven zowel van 
de NMBS als van de CFL, al heb ik toch ook een aantal e-
locs. Als er dan toch een geliefd model is dan is het de CFL 
18 of het Belgische broertje van de reeks 55.

Heb je nog andere hobby’s? 
Jammer genoeg of gelukkig heb ik meer hobby’s dan vrije 
tijd. Ik ben al 10 jaar lid en bestuurder geweest van de Bel-
gische Jaguar Drivers Club en dit is een grote passie naast 
klassieke muziek en vooral pianoconcerto’s van compo-
nisten uit de 20 en 21-ste eeuw. Reizen is ook een passie 
en achter het fornuis staan om lekker te koken is ook een 
favoriete bezigheid.

Bedankt voor het interview Alain en nog veel succes en 
geluk in je hobby en persoonlijk leven.

tekst & foto’s:
Alain Deloof

Wat was je eerste model? 
Mijn eerste model was een groene e-loc type 122 van de 
NMBS.

Hoelang ben je al lid van de club? 
Nadat ik een viertal jaar geleden terug ben begonnen met 
modeltreinen heb ik via internet  De-Pijl leren kennen en 
ben enkele maanden later lid geworden.

Wat zou je voor de club willen wensen? 
Voor de club zou ik willen wensen dat iedereen zijn hobby 
kan beleven ieder op z’n eigen manier of het nu om HO – 
O – gelijkstroom of wisselstroom gaat. Het moet een ont-
spanning blijven en een hobby dus een goede samenwer-
king tussen de mensen met verschillende interesses.

Wat zijn je toekomstplannen in de modelbouwhobby? 
Ik ben twee jaar geleden thuis begonnen met een eigen 
baantje, een diesellijn en ook een locdepot. Als er een 
beetje tijd vrij is wil ik daar zeker aan verder werken. Ook 
nog heel wat rollend materieel wil ik “weatheren” in de 
toekomst.

Wat stoort je aan de hobby?
De laatste jaren komen fabriekanten uit met heel veel 
nieuwe locomotieven, op zich een goede zaak maar op 
enkele weken tijd brengen ze alle mogelijke schilderingen 



Stoomcentrum Maldegem
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STEUN het Stoomcentrum Maldegem met een eenvou-
dige e-mail...

Momenteel wordt er door een buurtbewoner in Eeklo een 
eenmansactie tegen het Stoomcentrum opgezet. Die per-
soon tracht een actiecomité samen te stellen met als doel 
de gedeeltelijke sluiting van de lijn en een inkrimping van 
de diensten, dit alles wegens vermeende onleefbare over-
last, vervuiling en verkeersonveiligheid. Een aanrijding met 
een verstrooide autobestuurster deze zomer is de oorzaak 
van deze actie. 

De vereniging bestaat 20 jaar, de lijn zelf ligt er ruim 140 
jaar en is een zestal jaar op die sectie (Balgerhoeke - Eek-
lo) onbereden geweest wegens grote verbeteringswerken. 
Daarenboven is de lijn betreft overwegbeveiliging de best 
uitgeruste museumlijn van België. Zowel de spoorlijn zelf 
als de uitbating worden nauwgezet gecontroleerd door de 
overheid en Infrabel. En wordt er met speciale duurdere 
rookarme kolen gereden.

Toerisme Vlaanderen en het Meetjesland gelooft in de 
vereniging, evenals de gemeente Maldegem en de stad 
Eeklo; Europa komt met subsidies over de brug en ze vie-
len tot tweemaal toe in de prijzen, waaronder de Monu-
mentenprijs 2006. Na twintig jaar is het Stoomcentrum in 
de wereld van toeristische spoorlij-
nen een begrip geworden en er werd 
een vlotte communicatie met de 
buurtbewoners opgebouwd, getuige 
daarvan was er de prijs Meetjeslan-
der van het Jaar.

Bent u van oordeel dat het Stoom-
centrum-Maldegem vzw, integraal 
gerund door vrijwilligers, moet blij-
ven bestaan en moet kunnen be-
schikken over de gehele 10 km-lange 
lijn, zo een uniek patrimonium be-
schermend om jaarlijks meer dan 
25.000 bezoekers een prachtige dag 
in een uniek historisch kader te laten 
beleven, geroemd ver over de gren-

zen heen, geef hen in uw eigen woorden uw steun. 

Stuur een mail naar jason_van_landschoot@skynet.be om 
uw steun te betuigen. 

Breng ook je vrienden en kennissen op de hoogte, zo helpt 
U mee aan het voortbestaan van het toeristisch patrimo-
nium. Beste dank.

Roel
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Impressie van onze 
Expo

Niet de duizend betalende, maar de vijfhonderd niet-betalende bezoekers hebben onze jaarlijkse Expo tot een succes 
gemaakt. Onder hen vooral kinderen, heel veel kinderen. Allemaal jonger dan 12 jaar of kleiner dan 1,20 meter. Vele 
snoetjes met bewonderende blikken die niet weg te slaan waren van de rijdende treintjes. Hopelijk zien we ze ook binnen 
10 jaar terug. Daarnaast en daarom niet minder belangrijk waren er de echte treinliefhebbers. Veel bezoekers die voor de 
eerste keer een stap op onze zolder zetten, maar ook onze trouwe en gekende gezichten die geen beurt overslaan. Voor 
hen doen we het. Zonder hun goedkeurende blikken was er geen Expo meer.  
En de Expo was een succes. Niet alleen de bezoekersaantallen overstegen de stoutste verwachtingen. Ook de rommel-
markt heeft een nieuwe piek in de verkoop bereikt, en de bar draaide op volle toeren. Een thema tentoonstelling was een 
goede zaak en mag in de toekomst zeker herhaald worden. Tot slot nog alle leden die actief meegewerkt hebben aan 
de realisatie van het succes. Soms door hun stille aanwezigheid op cruciale momenten of als kapitein van één van de 
tentoongestelde banen. 
Aan iedereen een dikke proficiat en een gemeend dank-u-wel. Tot de volgende keer.

Peter Embrechts

foto’s: Peter Embrechts & Rudy Van Doren
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CLUBAGENDA
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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 eventuele wijzigingen.

Datum Activiteit

4 januari Nieuwjaarsdrink

11 januari Elektronica deel III - voor dummies

12 januari Statutaire Jaarvergadering

19 januari Plakjes namiddag schaal 0

8 februari programma-avond: Voorstel: Mehano reeks 27 (onder voorbehoud)

9 februari Plakjes namiddag schaal 0

8 maart Plakjes namiddag schaal 0

maart Ponferrada deel II (onder voorbehoud)

12 april Plakjes namiddag schaal 0

10 mei Plakjes namiddag schaal 0

31 mei - 1 juni
Tentoonstelling - Leuven - 0-Forum, Zaal Gemeenschapscentrum Don Bosco Orto-
lanenstraat 6,Kessel-Lo (Leuven) 
Info: http://www.0-forum.be 

14 juni Plakjes namiddag schaal 0

12 juli Plakjes namiddag schaal 0

9 augustus Plakjes namiddag schaal 0

13 september Plakjes namiddag schaal 0

11 oktober Plakjes namiddag schaal 0

8 tem 11 november
Expo Tentoonstelling  - Muizen (Mechelen)
MSCM De Pijl - Vormingsstation Muizen



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

Datum Activiteit

31 december Sint Sylvestertrein - Mariembourg - CFV3V - info: http://cfv3v.in-site-out.com

3 en 4 januari
Seminarie Rotsformaties- Wilrijk (Antwerpen) - Collectorsbank, Galiardstraat 2, 12,5 €, max 
10 personen - info: www.collectorsbank.be 

13 januari Ruilbeurs Vilvoorde - Hobby-Rail -  zaal Ulenspieghel, Gevaertstraat 18

27 januari Ruilbeurs - Treinclub Hoeselt, Cultureel Centrum Ter Kommen, Europalaan 2, Hoeselt

31 januari 
en 1 februari

Seminarie Ballast en bodembedeklking - Wilrijk (Antwerpen) - Collectorsbank, Galiardstraat 
2, 12,5 €, max 10 personen - info: www.collectorsbank.be 

2 februari Ruilbeurs - Houtem Nl - Euretco-Expo-Center - info: http://www.modelspoorbeurs.nl

3 februari
Ruilbeurs Mechelen - Wijkzaal Tervuursestwg, Mahatma Ghandistraat 25, 9 - 13 uur - info: 
louis.goovaerts@skynet.be - users.skynet.be/msl 

7 tot 12 februari
Speelgoedbeurs Nürnberg - Spielwarenmesse International Messezentrum Nürnberg Mün-
chener Strasse 330 - 9 - 17 uur - info: http://www.spielwarenmesse.de 

10 februari
Beurs - Oud Heverlee (Zoet Water) - Leuvense Modeltreinclub salle De Roosenberg Maurits 
Noëstraat 15 - 9 - 13 uur - info: http://www.lmtc.be

17 februari Ruilbeurs - Merksem (Antwerpen) - ATA, Fort van Merksem, Fortsteenweg Merksem

17 februari Ruilbeurs - Sint Niklaas - Modeltreinclub Het Spoor, zaal Den Hof, Hendrik Heymanplein 

28 en 29 februari
Seminarie Gewassen en bomen - Wilrijk (Antwerpen) - Collectorsbank, Galiardstraat 2, - 
12,5 €, max 10 personen - info: www.collectorsbank.be 

7 tot 9 maart
Tentoonstelling - Houten - Internationale Modelspoor Expositie (ExpoBizz - ex Rail) - Euret-
co-Expo-Center, Doornkaade Meidoornkade 28, 10 - 18 uur (17) uur - info: http://www.rail.nl 

9 maart Ruilbeurs - Vilvoorde - Hobby-Rail -  zaal Uilenspieghel, Gevaertstraat 18. 

22 maart Ruilbeurs - Houtem Nl - Euretco-Expo-Center - info: http://www.modelspoorbeurs.nl

29 en 30 maart
Landelijke Modelspoordagen - Nederland - Nederlandse Modelspoor Federatie
info: http://www.nmf.nl 

6 april
Ruilbeurs - Mechelen - Wijkzaal Tervuursestwg, Mahatma Ghandistraat 25, 9 -13 uur -           
info: louis.goovaerts@skynet.be - users.skynet.be/msl 

10 en 11 april
Seminarie Waterpartijen- Wilrijk (Antwerpen) - Collectorsbank, Galiardstraat 2, 10 €, max 10 
personen - info: www.collectorsbank.be 

17 en 18 april
Seminarie Verwering en detaillering - Wilrijk (Antwerpen) - Collectorsbank, Galiardstraat 2, 
12,5 €, max 10 personen - info: www.collectorsbank.be 

16 tot 19 april
Tentoonstelling-Beurs - Dortmund (D) - Intermodellbau Messe, Westfalenhallen Rheinland-
damm 200, 9 - 18 uur - info: http://www.westfalenhallen.de 
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