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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.
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EDITORIAAL 

Gelukkig schijnt de zon nu ik het voorwoord van deze Gazet schrijf. 
Het breng mij onmiddellijk in vakantiestemming. Deze Gazet ver-
schijnt aan het begin van de schoolvakantie en het is dan ook het 
uitgelezen ogenblik om U er aan te herinneren dat de club niet sluit 
tijdens deze perioden. Jaren stond er op de clubkalender dat de club 
veertien dagen sluit in de maand juli. Onze vorige secretaris nam dan 
verlof. Hij vond dat de club dan ook gesloten moest zijn. Al enkele 
jaren is de club nooit gesloten geweest in die perioden. Er was altijd 
iemand met een sleutel aanwezig om ons niet van ons plezier te hou-
den. Dit jaar heeft Eric Van Hemelrijck zelfs aangekondigd dat hij een 
programma-avond geeft. Er is in juli een videoavond gepland onder 
de naam: “Filmpjes voor thuisblijvers”. 

In het verslag van de vorige bestuursvergadering staat te lezen dat 
Marc Polfliet voor een kasregister heeft gezorgd. De kans is zeer 
groot dat de oude kassa door deze wordt vervangen. Dan gaan we de 
bestelbons nog enkel gebruiken om grote bestellingen op te nemen. 
Onmiddellijk afreken is de boodschap. Trouwens nu ook al!  Het be-
drag aan tegoeden in de bar loopt soms zo hoog op dat de barverant-
woordelijke geld moet voorschieten om voorraad te gaan halen. Het 
is niet de bedoeling dat de club bank speelt. Leden die op de poef komen drinken kunnen we missen. Betaal 
iedere avond uw rekening, dan is iedereen tevreden. Als het totaal van de openstaande rekeningen te hoog 
blijft oplopen zullen we verplicht zijn om maatregelen te treffen. Dit heeft tot gevolg dat diegenen die wel hun 
rekeningen betalen het slachtoffer zullen zijn. Als u niet vergeet te drinken, vergeet dan ook niet te betalen. En 
voorzie u er op dat u pasmunt mee brengt. Dat er niet kan gewisseld worden in de kas is geen reden om een 
rekening maanden te laten liggen. Spijtig genoeg valt dit de laatste tijd weer regelmatig voor. Ik ga eens infor-
meren naar de voorwaarden voor een drankenautomaat. Dat gaat ons veel zorgen besparen. Geen muntstuk-
jes op zak wil zeggen ook geen drank. Het gamma zal dan ook zeer beperkt zijn. Zoals ik al schreef: de goede 
betalers zullen het slachtoffer zijn. Er zijn geen automaten waar flesjes van 33cl in passen. Ik hoop dat het niet 
zover zal komen en reken op u allen om dit probleem op te lossen. 

Laat ik het nog even over het verlof hebben. Het is de uitgelezen tijd van het jaar om een videofilm op te nemen 
en ik verwacht dan ook dat er in het najaar heel wat mensen zullen zijn die wat willen tonen van al dat moois 
dat ze tijdens hun verlof verzameld hebben.

Ik wens jullie allen een prettig verlof en voor diegene die niet vertrekken of al terug zijn: de club is in juli en 
augustus open.

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.



Spoorwegen 
anders bekeken

FOTOGRAFIE
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Oeps!!!



GROOTBEDRIJF

Persoonlijke Dientregeling
De NMBS pakt uit met een nieuw initiatief. Namelijk uw persoonlijke dienstregelingsbrochure. De toepassing werkt heel 
simpel. Eerst geeft je via een keuzemenu al je gewenste opties op van welke dagen van de week, welke periode, welke 
verbindingen, .... en daarna wordt onmiddellijk het boekje aangemaakt in pdf. De NMBS rekent een wachttijd van 2 mi-
nuten aan, maar op 30 seconden hadden wij met de refreshknop ons exemplaar op het scherm getoverd. Handig. Het 
boekje wordt uiteraard samengesteld op basis van de gegevens in dezelfde databak als waar ook de huidige routeplanner 
uit rolt. Dus ook de minimale fouten krijg je mee. Zo vonden wij nergens de stoptrein terug in onze dienstregeling die ons 
evengoed en comfortabel op de bestemming brengt. Waarschijnlijk omdat dit niet tot de snelste oplossingen behoort. 
Maar verder is het een handige toepassing die op termijn waarschijnlijk de hele dienstregelingsboekje zal vervangen.
 
Klachten 
Vorig jaar kreeg de centrale klantendienst van de NMBS 22% meer klachten voor binnenlandse diensten. Dit is een op-
vallende stijging. Zeker wanneer je weet dat het aantal reizigers met 5 % is gestegen. In het totaal gaat het om meer dan 
31 000 klachten of zo’n 120 per werkdag. 

Staking 
Ook in de toekomst zijn wilde stakingen niet uitgesloten ondanks de intentieverklaring die de grote vakbonden met de 
NMBS heeft afgesloten. De onafhankelijke vakbond OVS die niet betrokken wordt bij de onderhandelingen heeft het 
akkoord al opgeblazen en start reeds met stiptheidsacties. Deze vakbond kent veel leden onder machinisten en treinbe-
geleiders. 

Babcock 
De Australische investeringsmaatschappij Babcock & Brown Infrastructure heeft voor zo’n 4,7 miljard euro de grootste 
Britse treinleasemaatschappij Angel Trains gekocht van de Britse bank Royal Bank of Scotland (RBS). Daarmee verwerft 
het Australische concern een strategische positie op de veelbelovende markt voor treinverhuur in Europa. Angel Trains 
heeft onder meer de NMBS als klant. 

Lier
Het station van Lier krijgt een nieuwe bestemming wanneer binnen enkele jaren de perrons verlegd worden. Ook komt er 
een nieuwe onderdoorgang zodat rolstoelgebruikers en kinderwagens niet meer over de sporen moeten in plaats van de 
voor hen ontoegankelijke onderdoorgang te moeten gebruiken. Er blijft wel een loket in het station, maar deze zou heel 
ver verwijderd zijn van de nieuwe perrons.
 
Mindervaliden
De nieuwe beheersovereenkomst van de NMBS voorziet tegen 2012 een vlotte toegang tot alle treinen voor alle rei-
zigers. Dit zijn niet alleen rolstoelgebruikers, maar ook slechtzienden, ouders met kinderwagens, fietsers, ... Tegen 1 
november moet er personeel klaar staan in 103 stations van de eerste tot de laatste trein. Wel moet je 24 uur vooraf ver-
wittigen wanneer je ondersteuning nodig hebt. Voor heel veel rolstoelgebruikers is dit een enorme verbetering. Vorige 
week stond er nog eentje in de laatste trein in Blankenberge die niet kon uitstappen wegens gebrek aan ondersteunend 
personeel die om 22.00 die dienst mogen verlaten. Om dit nieuwe plan maximaal mogelijk te maken tegen 2012  zullen 
heel wat stations moeten aangepast worden. Denk maar aan de vele onderdoorgangen die alleen via een trap naar de 
perrons gaan.

Nieuws
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Overwegen
25 % minder ongevallen aan overwegen tegen 2015. Dit is ook een onderdeel van de nieuwe afspraken in de beheers-
overeenkomst va de NMBS met de overheid. Hiervoor komen er 70 flitspalen aan een aantal drukke overwegen waar in 
het verleden vaak ongevallen voorkomen of waar regelmatig met de slagbomen naar beneden toch de overweg wordt 
overtreden. In Vlaanderen komen er 40.

Fietsers
In Brussel Centraal zijn twee tieners met hun fiets van de trein gevlogen nadat zij hiervoor eerst een kaartje hadden 
gekocht. ‘Mag niet’ was het verdikt van de treinbegeleider. In Brussel Centraal mag je niet met de fiets op de trein. Dus 
moesten ze er maar weer af. Klopt zegt de NMBS. Brussel Centraal is niet voorzien op fietsers. Maar waarom afstappen 
als je er al op bent. En waarom worden er dan toch kaartjes verkocht als je er niet mag opstappen. Waarom wordt er niets 
vooraf gezegd. De reiziger heeft in dit geval ongelijk. Je moet het plaatselijk reglement maar gelezen hebben.

Bloemen
Geen bloemen meer op onze perrons. De NMBS heeft bespaart en er worden geen bloemen meer geleverd. Niet de bloe-
men vormen het probleem. Wel het personeel dat deze bloemen moet onderhouden. De vele bloembakken liggen er nu 
troosteloos bij. Het onkruid neemt de overhand. Voor dit onderhoud is geen personeel nodig.

Ontkoppelen
Straks rijden weer dubbeldekstreinen naar Knokke en Blankenberge. De dubbeldekstreinen die tussen Tongeren en Blan-
kenberge rijden, worden vanaf volgende week weer gesplitst in Brugge. Dat bevestigt woordvoerder Hugo Stevens van 
de NMBS. De problemen met de koppeling van de treinen lijken van de baan. De techniek ervan is bijgestuurd en het 
personeel heeft meer ervaring met de mechaniek.

Beheersovereenkomst
Om centen te krijgen moet de NMBS een beheersovereenkomst afsluiten met de overheid en deze ook nakomen, anders 
staan er minder dotatie-inkomsten tegenover. De nieuwe beheersovereenkomst bevat enkele opvallende vermeldingen. 
We geven een kort overzicht: 
10 % meer treinen (ook in de weekends). 25 % meer reizigers tegen 2012.  Bij 10 vertragingen van 30 minuten binnen het 
half jaar krijg je 50 % van het ticket terugbetaald. Eén uur te laat betekent volledige terugbetaling. Reizen tijdens de spits 
wordt duurder. Ontwikkelen van een universeel elektronisch ticket voor alle openbaarvervoer (wij dachten dat de NMBS 
dit langzaam bestudeerde). Realtime informatie over vertragingen, bijvoorbeeld via sms. Flitspalen aan overwegen en 1,8 
miljard voor aankoop en modernisering van het materiaal.

Prijsstijging
Volgens de nieuwe beheersovereenkomst worden de prijsstijgingen van een treinticket afhankelijk van de realisatie van 
de opgelegde doelstellingen. Worden ze niet gehaald, dan kan de prijs van een treinticket hooguit met één procent 
minder stijgen dan de gezondheidsindex. Anderzijds kan er één procent extra bijkomen. Toch een vreemde redenering. 
Want worden de doelstellingen voor meer veiligheid en comfort en stiptheid niet  gehaald, dan kan de NMBS minder geld 
ophalen en kan de dienstverlening vervolgens wegens gebrek aan middelen niet voldoende gegarandeerd worden, enz. 
Het verschil kan maximum 7 miljoen bedragen of 0,23% van het totale jaarlijkse budget. Wie ligt hier nu wakker van? 
Stijgen doen de prijzen hoe dan ook toch. En dan heb je nog het nieuwe spitsurentarief. Hoeveel moeten de werkgevers 
en werknemers hiervoor bijbetalen?
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Märklinboys
1 2 3

Onze bestrating bleek te mooi en te gaaf naar Belgische 
normen. Dus begint Gert aan een stukje Belgische weg in 
“goede” staat. 

Door ons strak tijdschema om tijdig klaar te zijn tegen de 
opendeurdagen zijn we genoodzaakt om personeel aan te 
nemen om “drank” aan te brengen. Maar “den deze” ge-
raakt nu nooit met volle pinten op de werf.

Ze hebben ergens een “Märklinist” gevonden! Zat, zot of 
verloren? Wie inlichtingen kan geven belt naar “De Pijl”. 
Mag ook teruggebracht worden. Wordt vervolgt in de vol-
gende Gazet.

1 De uitbreidingen van de Märklinbaan gaan van start. 
De ingenieurs steken de koppen bijeen! De werken 
van de TGV op de E19 zijn daar klein bier tegen.

Waar is de modullebaan??? Hebben de gelijkstro-
mers de zolder vrijgegeven voor onze uitbreidin-
gen?

We weten het! Op elke bestuursvergadering wordt 
er “er wordt aan gewerkt” vermeld. Dat is dan ook 
de waarheid en met man en macht wordt er aan ge-
werkt. De scenery neemt vormen aan en krijgt de 
gepaste kleuren.

tekst & foto’s: Rudy Van Doren

2

3
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Het ombouwen van een analoge V200 voor digitaal gebruik is een eenvoudige klus, die door een ietwat handige hobby-
ist op een namiddag kan geklaard worden.

Het verwijderen van de kast gaat met één enkel vijsje, onderaan in het midden van de locomotief.

 Nu krijgen we het binnenwerk te zien. De omscha-
kelaar kan onmiddellijk verwijderd worden. Het lipje 
voor het manueel omschakelen heeft straks geen nut 
meer, en kan dus meteen opgebroken worden. Een 
kniptangetje komt hierbij goed van pas.

 

Enkele resterende metalen opstaande deeltjes worden met 
het chassis gelijkgeplooid, zodat er een vlakke ruimte ge-
vormd wordt waar de decoder kan rusten. We maken ge-
bruik van een mfx-decoder van Märklin. We kozen voor het 
setje 60924. 
Ook kan gekozen worden voor 60904, doch dan dient het 
gewenste adres manueel ingesteld te worden aan de hand 
van dip-switches.

MODELBOUW
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Het setje bestaat uit de decoder, een veldmagneet, een anker met 8 tanden, een anker met 7 tanden, twee verschillende 
motorschilden, twee weerstanden, twee lamphoudertjes, twee lampjes en twee koolstaafjes en enkele vijsjes.
Het setje kan gebruikt worden voor verschillende types van locomotieven. Welk motorschild en welk anker gebruikt 
wordt is afhankelijk van het om te bouwen type.
Voor de V200 wordt gebruik gemaakt van het anker met 7 tanden. Aan de hand van de tabel hieronder kan men de juiste 
onderdelen per type van locomotief selecteren.

Nr. omschrijving Motorschild 1 MotorschIld 2 Anker (7 tanden) Anker (8 tanden)

(210881) (214121)

3004 BR80 X X

3007 BR06 X X

3009, 3027, 
3047, 3108

BR44 X X

3011 E44 X X

3012, 3013 10000 (SNCF), 
1100 (NS)

X X

3014 Re 4/4 SBB X X

3021, 3081, 
3184, 3921

V 200 X X

3022, 3052, 3159, 
3300, 3322

E94 X X

3023, 3024 E18 X X

3041 *, 3043* 1043 (ÖBB), 
Rc (SJ)

X X
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3045 N(DSB) X X

3046 150X(SNCF) X X

3050, 3350 Ae 6/6 (SBB) X X

3051, 3055, 3161, 
3168 1200 (NS)

X X

3053,3054 E 03,103 X X

3063,3066, 
3067, 3068

1600 (CFL), 
204 (SNCB) etc.

X X

3072,3147 V 100 X X

3073 Warship Class 
(BR)

X X

3074*, 3075* BR216 X X

3096,3112,3113 BR86 X X

*= Houderstift op de veldmagneet inkorten                            (Bron: Märklin Systems)

Het ombouwen van de motor gaat zonder problemen. Om de motor van het chassis te verwijderen dient een plaatje 
dat het ophangsysteem voorstelt, te worden verwijderd. Door een vijsje links en rechts van het draaistel  te verwijderen, 
komt de motor los van het chassis. Met twee vijsjes zit het motorschild op de motor bevestigd. Nu kan men het schild, 
het anker en de veldmagneet vervangen door de nieuwe exemplaren uit het setje. Het spoeltje kan worden weggelaten. 
Vergeten we niet de twee weerstanden enerzijds aan de polen van het motorschild en anderzijds aan de decoder (groene 
en blauwe draden) te solderen. Verder solderen we de rode toevoerdraad aan de stroomafnemer en de bruine aan een 
massapunt op de motor.

 
Zonder het aanbrengen van de kooltjes en het aanspannen 
door de veertjes, komt er echt geen beweging in de motor. 
Niet vergeten dus !
 
Nu kan men de aandrijfeenheid terug op het chassis mon-
teren.

De verlichting:
We kunnen de gele en de grijze draad elk op een lampje 
aansluiten. Wanneer het chassis als retourleiding wordt 
gebruikt mag de oranje draad niet gebruikt worden. Echter 
geeft dit een te vermijden flikkerend licht en dus is deze op-

stelling niet echt bruikbaar.

Om dit alles te vermijden worden twee lamphoudertjes met aansluitdraden meegeleverd, die in de oude lamphouders 
worden gestoken. Op die manier kan elk lampje aangesloten worden op de oranje retourdraad en anderzijds op de gele 
of grijze toevoerdraad.
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Op dit punt gekomen, kan er best eerst een test worden uitgevoerd. Indien het achterste lampje gaat branden bij het 
vooruit rijden of omgekeerd, dienen de groene en blauwe draden naar de motor te worden omgewisseld.

Als je dan alle draden netjes hebt weggewerkt, kan de kast weer gemonteerd worden. Zorg er echter voor dat er geen 
draden gekneld raken bij de montage.

Ziezo. Weer een klus geklaard. De V200 kan vertrekken. Goede reis.

Roeland
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Nieuws
Busch - Andreaskruis
Om uw overwegen te bewaken heb je signalisatie nodig. Voor Belgische overwegen heeft Busch een aangepast setje uit 
waarmee je een knipperend rood licht en een wit licht kunt nabootsen. Voor de seinen worden leds gebruikt. De bedie-
ning gebeurt met een schakelaar of met een relais die je nog moet aanschaffen. De set bestaat uit twee exemplaren. Eén 
voor aan elke kant van de spoorweg. Om goed te zijn heb je ook werkende slagbomen nodig die pas neergaan nadat het 
sein enkele seconden op rood heeft gestaan. Vergeet ook het bijhorende belgeluid niet. Werk voor de elektronicaspeci-
alisten om hiervoor iets te maken. (ref: 5968 - € 20.00)

Klein Modellbahn
Eerder hebben we reeds laten weten dat Klein Modellbahn wordt overgenomen door dezelfde groep die ook Roco be-
heert en intussen ook Fleinschmann in bezit heeft. In tegenstelling met Fleischmann worden de activiteiten van Klein 
Modellbahn wel ernstig teruggeschroefd. Als eerste zullen enkele filialen van Klein Modellbahn in Oostenrijk dicht gaan. 
Binnen de maand zal ook het bedrijf gesloten worden. Dit staat te lezen op de website van Klein Modellbahn. 
 
LSM - Benelux rijtuigen
De eerste reeks van de Nederlandse ICR Beneluxrijtuigen zijn geleverd. We kunnen nu al zeggen dat je er snel bij moet 
zijn, want vanwege de grote vraag en de massale voorinschrijvingen zal deze eerste reeks snel uitverkocht zijn. Zowel de 
1ste als de 2de klasse rijtuigen zijn beschikbaar. Zowel de Beneluxschildering als de Nederlandse ICR blauwe uitvoering 
zijn verkrijgbaar. Er worden versies met en zonder airco geproduceerd. Dit is te zien aan de ramen. De meeste rijtuigen 
worden in sets per twee stuks verkocht. De stuurstand is nog niet geleverd. Later dit jaar volgt nog een bijkomende pro-
ductie. Alhoewel niet aangekondigd mogen we in de toekomst zeker nog bijkomende serieproducties verwachten. De 
foto die we tonen is genomen tijdens onze deelname aan Dortmund waar we de rijtuigen gedurende vijf dagen hebben 
ingezet. Op basis van onze ervaringen kunnen we zeggen dat de afwerking en de rijeigenschappen schitterend zijn. Het 
is nu nog even wachten op de reeks 11.8 om een complete samenstelling te laten bollen.

Veiling Vercautereren
Opnieuw een veiling bij Veilingen Vercauteren van oude en recente speelgoedtreintjes op 28 en 29 juni in Antwerpen. 
De catalogus staat op de website en kan gedownload worden in pdf. De veiling voorziet op de eerste dag vooral grotere 
schalen en modelauto’s. De zondag is traditioneel voorbehouden voor HO en N. Bezichtigen kan op vrijdagavond en voor 
elke roeping. Het accent ligt doorgaans op Märklin, maar ook andere merken komen voldoende aan bod. Tevens wordt 
in de cataloog duidelijk vermeld wanneer het om specifiek ‘Dit is Belgisch’ materiaal gaat. Tussen het aanbod zien we 
ondermeer een Type 10 van Olaerts voor en startprijs van 1250 euro, een Matissa P811 spoorwerktrein voor 2000 euro 
en een DJH Nord Belge voor 450 euro. De Northlander van Märklin wordt geveild aan 1500 euro. Het is allemaal maar 
waard voor wat je ervoor wilt geven en de prijzen zijn indicatief. Bij het uiteindelijk bod (hoger of lager) moet je nog wel 
18% veilingkosten bijtellen.

B-Models - Reeks 60
Op de website van Van Biervliet zien we onder de producties van B-Models de eerste foto’s van het prototype van het 
toekomstige model van de reeks 60/61. Het model is eveneens in de winkel van Van Biervliet te bewonderen. Het lijkt 
erop dat de levering van het model nog steeds op schema zit en dat we het afgewerkte model in het vroege najaar mogen 
verwachten. Door de grijze grondlaag krijg je de indruk dat het prototype deels uit metaal bestaat. Normaal wordt het 
definitieve model wel in kunststof geleverd. In elk geval zitten op de kast enkele onderdelen in kunststof. 
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Klein Modellbahn - Type E met houtlading
In de reeks E-wagentjes met lading vind je van Klein Modellbahn bij Van Biervliet onder B-Models een nieuwe reeks 
met drie E-wagens met een lading zorgvuldig gestapelde houtblokken. De wagentjes zijn in het groen en hebben telkens 
een ander nummer. Ze worden in een beperkte oplage gemaakt en zijn alleen bij Van Biervliet te koop. (ref: 40.011 - € 
59.90)

B-Models - Belgische seinen
Op de website van B-Models zien we de eerste prototypes van de toekomstige Belgische lichtseinen. Van deze seinen 
zullen normaal in september 75 verschillende varianten beschikbaar zijn. Ook de lichtcijfers en het V-Baken zullen ver-
krijgbaar zijn.  Opvallend zijn de vele kleine details die worden getoond. De seinen worden met leds opgelicht. Deze leds 
zitten op een printplaatje dat achter het seinbord wordt geplaatst. De seinen zouden geschikt zijn voor digitaal rijden 
zonder dat hiervoor een extra functiedecoder moet aangeschaft worden. De kostprijs is beperkt en zou voor een basis-
sein rond de 20 euro bedragen.

Märklin/Trix - Fleischmann
Blijkbaar werken de concurrenten Märklin en Fleischmann toch nauw samen. In Railmagazine lezen we dat beide fabri-
kanten eenzelfde rijtuig op de markt brengen. Het gaat om de rijtuigen voor het interlokaal verkeer ‘Merkur’ van de DB 
dat reeds in de jaren 90 door Fleischmann werd ontwikkeld en nog steeds in haar cataloog staat onder de nummers 
5840, 5841 en 5842. Wel zijn er enkele kleine verschillen zoals de treden en het nummer, maar voor de rest gaat het om 
identiek dezelfde ontwikkeling. Al wijst erop dat Märklin/Trix deze rijtuigen bij haar concurrent heeft besteld en onder 
eigen naam verdeeld. (Trix 23420 - Märklin - 43290)

Kombi Modell - Hupac Sdgnss
Na zijn geslaagde start vorig jaar was het eerste model van de containerdraagwagen van KombiModell nagenoeg onmid-
dellijk uitverkocht om vervolgens in stilte op de achtergrond te verdwijnen. Intussen komt KombiModell terug aan de 
oppervlakte met een nieuwe reeks wagens. Voorlopig gaat het nog steeds om dezelfde wagen type Sdgnss. De eerste 
wagen wil het 40 jarig bestaan van Hupac vieren. Hupac is de eigenaar van deze containerwagens Sdgnss. De tweede 
heeft een container aan boord van de firma Van Dieren. Deze laatste containers kunnen ook op het Belgische net worden 
ingezet. Er wordt slechts een zeer beperkte oplage gemaakt van 150 stuks. (ref:  10384.01- € 59.50)

DVD’s - 3 x Vauban
Drie DVD’s zijn te koop over de enige en echte EC Vauban tussen Brussel en Zwitserland. deel gaat van Brussel tot 
Luxemburg. deel 2 doet het traject van Luxemburg naar Basel en deel 3 doet het tot de eindmeet Interlaken (en Brig).  
De drie DVD’s zij afzonderlijk te koop, maar voor de prijs van twee  kun je de derde bijna gratis erbij krijgen. Alles voor 
69.00 euro. 

Fleischmann 
De nieuwe eigenaar van Fleischmann, de firma Modelleisenbahn Holding GmbH, bevestigt nogmaals dat Fleischmann 
en Roco als zelfstandige merken naast elkaar blijven bestaan De vestiging in Neurenberg van Fleischmann wordt gelei-
delijk gesloten en de verplaatst naar de Fleischman-vestiging in Heilsbronn nabij Neurenberg. Een deel van de productie 
wordt verplaatst naar Roemenië. Het personeelsbestand zal afslanken van 340 naar 225 medewerkers. De leveringen 
van de noviteiten gaan gewoon door. 
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Werken op zolder

Niet alleen in de club vorderen de werken aan allerlei banen en modules. Ook op de zolder van een Vilvoordse spuitgast 
gaan de werken onverdroten verder. 

Met de hulp van een hele goede vriend kwam de muur tot stand. Steentje per steentje werden ingekrast in een polysty-
reenplaat. Soms gingen de graveerwerken door tot een kot in de nacht, en dit bij barre temperaturen. 

Nu alles nog steentje per steentje schilderen. Dat zal dan wel in een omgeving gebeuren waar de thermometer enkele 
graden boven het vriespunt aanwijst.

Rudy
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AR 86
Voor diegenen die vorig jaar mee op uitstap zijn geweest is dit geen onbekende. Ik ben al lang gebeten door de smal-
spoormicrobe en ben dan op zoek gegaan naar meer informatie. Jan Van Tassel had plannen van een AR86 die hij in 

het tram- en autobusmuseum van 
Antwerpen had gevonden. In het 
trammuseum van Woluwe vond ik 
een boek met uitgebreide techni-
sche gegevens. Informatie genoeg 
dus om aan de slag te gaan. 

Mijn plan was om een model te 
bouwen in schaal nul dat op mijn 
0e baantje zou kunnen rijden. Ik 
ben niet zo een fijne modelbouwer 
en daarom zocht ik een oplossing 
om al de ramen even groot en recht 
uit te snijden. Deze oplossing werd 
gevonden bij de firma Altamira. Zeg 
maar Luc Borreij. Luc en zijn broer 
Eric leveren freeswerk in polysty-
reenplaat. Dus begon ik te tekenen. 
Dat is iets dat ik wel kan en met de 
hulp van een CAD-programma was 
dit snel geflikt. 

Na een paar weken kreeg ik de ge-
freesde onderdelen aangeleverd 
en kon het samenbouwen starten. 
Het leek zo simpel, de tekeningen 
waren  perfect, dus ik dacht dat het 
wel snel klaar zou zijn. Het draaide 
anders uit. 

Ik had gedacht aan 1,5 mm materi-
aaldikten maar men gebruikt een 1 
mm plaat. Ik had de tekeningen niet 
herwerkt en het gevolg was dat niet 
alles paste. Met hier wat wegsnij-
den en daar een repeltje bijplakken 
lukte het me uiteindelijk wel om het 
model in mekaar te zetten. Ik had 
in mijn knutselvoorraad nog wat 
bankjes zitten die goed pasten in 
het interieur. De stuurposten voor- 
en achteraan zijn volledig zelfbouw. 
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Voor de kleur van de tram heb ik een paar stalen gespoten op 
een stukje overschot. De verf die Jocadis verkoopt voor zijn 
H0 modellen bleek niet goed op dit grotere oppervlak. Van 
alle vindbare merken dan maar een streepje spuiten en met 
de echte tram gaan vergelijken. Het is de Tamiya geworden 
die het dichtste de werkelijkheid benaderde. Van Prieser nog 
enkele figuurtjes er in en de kast was klaar. Nu het dak nog 
afwerken en dat alles op wielen zetten. Dit laatste was ook 
vlugger gezegd dan gedaan. Ik had nog een onderstel van 
een Magic Train locomotief liggen en die zou hier goed van 
pas zou kunnen komen. Het onderstel van de locomotief doorzagen, hier en daar nog wat aanpassen en klaar is kees. 

Maar zo eenvoudig was het dus niet. Door het verzagen van het blok, waar de motor in zit, en het versnijden van de on-
derplaat zouden de drijfwielen onder de tram passen. Tot zover was alles OK. Het geheel was wel volledig zijn stevigheid 
kwijt wat zorgt dat in de ene richting de tram behoorlijk rijd maar in de andere richting wil het niet zo goed lukken. Door 
het verzwakken van de ligplaats van het wormwiel, die op de wielas zit, worden de wielen uit hun lagers geduwd wat 
een hels geratel en bijna niet rijden tot gevolg heeft. Daar is nog werk aan de winkel als ik het  model behoorlijk wil laten 
meedraaien op mijn baan. Ik hoop dit alles binnen afzienbare tijd voor mekaar te krijgen om bij een volgende gelegenheid 
iets nieuws op Achterbos te kunnen tonen.

René



Barmannen 
van dienst
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04/07 Johan Thierie
11/07 Marc Van Eylen
18/07 Leo Van Loon
25/07 Louis Willems
01/08 Pierre Wouters
08/08 Wim Janssen
15/08 CLUB GESLOTEN
22/08 Wim Janssen
29/08 Johan Thierie
05/09 Marc Van Eylen
12/09 Leo Van Loon

19/09 Louis Willems 
26/09 Pierre Wouters
03/10 Wim Janssen
10/10 Johan Thierie
17/10 Marc Van Eylen
24/10 Leo Van Loon
31/10 Louis Willems

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.
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Twee oude mannekens hadden uitge-
maakt dat hun laatste dagen snel nader-
den en ze besloten samen nog eens een 
‘stapke in de wereld’ te zetten. Na ‘enkele’ 
pintjes geraakten ze in een bordeel ver-
zeild.

De ‘madam’ bekijkt de twee oude knarren 
en fluistert de portier in het oor: ‘Ga er 
mee naar boven in de eerste twee kamers 
en leg een opgeblazen pop in ieder bed. 
Deze twee zijn zo oud en zat en ik ben 
niet van plan van twee van mijn meisjes 
hun tijd daarmee te laten verspillen. En 
die twee zatlappen zullen toch het ver-
schil niet merken.’
 
Zo gezegd, zo gedaan en de portier bege-
leidt de twee klanten naar de kamers, 
waar zij hun ding doen.

Wanneer ze een tijd later weer op straat 
komen, zegt de ene ouwe tegen de 
andere: ‘Weet ge, ik denk dat mijn wijfje 
dood was.’ 

‘Dood?’ zegt zijn vriend, ‘waarom zegt ge 
zoiets?’

‘Wel’, zegt de eerste weer, ‘ze heeft heel 
de tijd dat ik met haar bezig was geen kik 
gegeven, zelfs niet bewogen.’

Zegt zijn vriend: ‘’t Kon erger geweest 
zijn. Ik denk dat de mijn een heks was.’

‘Een heks ?? Hmm.. Waarom?’ 

‘Wel, ik was volop bezig met vrijen, kuste 
haar in de hals en gaf haar een kleine lief-
desbeet. Toen liet ze een enorme scheet 
en vloog door het venster... En ze heeft 
begot nog mijn tanden mee ook!’

CLUBLEVEN

Mag er gelachen worden...
Twee oudere mannen, André en Robert zitten op een bank te kletsen over 
de goeie oude tijd.
‘Awel ‘ zegt  André, ‘Ik ben nu 70 en ik voel niks anders dan pijn en onge-
mak. Ik weet wat ouder worden is. Hoe voelt gij u?’
‘Ik voel me zoals een pasgeboren baby!’, antwoordt Robert.
‘Allez gij, voelt gij u werkelijk zoals een baby?’
‘Yep’, antwoordt hij, ‘Geen haar, geen tanden en ik denk dat ik juist in mijn 
broek gescheten heb.’

Om onze economie wat aan te zwengelen zal de regering bij  iedereen 600 
euro in mindering brengen bij de eerstvolgende belastingsbrief.

Als we dat uitgeven aan kleding en speelgoed zal dat geld naar China • 
gaan.
Als we dat spenderen aan benzine, zal het naar de Arabieren gaan.• 
Als we er een computer mee kopen, gaat het naar Taiwan.• 
Kopen we er fruit en groenten mee, gaat het naar Spanje, Frankrijk en • 
Italië.
Kopen we er een goede auto mee, gaat het naar Japan.• 
Als we er onnodige rommel mee kopen, gaat het naar Korea.• 
Niets van dat alles zal de Belgische economie helpen!• 
De enige manier om dat geld hier te houden is door het te spenderen • 
aan hoeren en bier.

Bedankt voor uw hulp.



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 derde kwartaal mogen volgende leden een kaars-
je meer uitblazen op hun verjaardagstaart:
 
 18/07/1942 Marc Coesens 
 18/07/1953 Paul Foubert
 22/07/1960 Edmond Van den Hauwe
 23/07/1953 Marc Van Nieuwenhove
 7/08/1984 Hans Valkenaers
 11/08/1959 Johan Neefs
 14/08/1963 Marc Polfliet
 27/08/1966 Chris Van der Auwera
 7/09/1985 Tim Haesevoets
 15/09/1940 Pierre Wouters
 16/09/1949 René Ceulemans
 20/09/1957 Johan Thierie
  
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

Geen

Huwelijken

Geen

Geboorten

Geen

Hebben de club verlaten

Geen 

Overlijdens

GeenBelangrijke mededeling

Dit jaar is er geen okkasiemarkt tijdens onze Expo. Op 
25 en 26 oktober nemen we wel deel aan de Model-
spoor Expo in de Nekkerhal in Mechelen.

We beschikken daar over 8 meter verkoopruimte waar 
we uw okkasiemateriaal te koop zullen aanbieden. De 
voorwaarden zijn identiek aan deze van onze expo’s.

Eerstdaags ontvangt u een mail met de nodige infor-
matie en een voorbeeld van een inventarislijst.

Wegens de beperkte ruimte zal er enkel rollend ma-
teriaal aangeboden worden in degelijke toestand. Dus 
geen tijdschriften, boeken, enz... 



ten huize van... 
Wouter De Weerdt
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In deze rubriek gaat de redactie op stap naar de leden 
thuis.  In dit nummer leg ik Wouter De Weerdt op de vra-
genrooster.

Wanneer ben je met de treinhobby gestart?  Hoe is het 
allemaal begonnen? 
Op Sinterklaasdag 1970... Toen kreeg mijn 1 jaar jongere 
broer een Märklin begindoos: een C-tenderlok, twee plat-
te, tweeassige wagentjes en een ovaaltje M-rails. Ik weet 
totaal niet meer wat ik zelf kreeg die dag, maar sedertdien 
heb ik nooit een andere hobby gehad. Mijn broer heeft la-
ter afgehaakt toen hij naar de middelbare school ging (die 
vond rokkenjagen en drinken toen veel leuker), maar bij 
mij is de ziekte ieder jaar alleen maar erger geworden... 
Dat beginsetje heb ik trouwens nog altijd en het doet het 
nog steeds even goed als die eerste keer. De geur van ozon 
en warme olie, het gezoem van de transfo, geknars van de 
tandwielen en gerommel/gerammel op de M-rails: aaaah-
hhh!

Wat was je eerste model? 
Zie vorige vraag. Aangezien mijn broer de ziekte ook te 
pakken had en de financiele middelen van mijn ouders be-
perkt waren, werden alle aankopen of cadeau’s gedeeld. 
“Mijn” (helemaal voor mij alleen dus) allereerste model 
was een E03 (met enkele rij zijdelingse ventilatoren!) in 
Rheingold/TEE kleuren, die ik met een set van 3 rijtuigen 
van een suikeroom (zelf ook op treintjes belust...) kreeg 
voor mijn Plechtige Communie. Feest!

Hoelang ben je al lid van de club? 
Sinds 1980 – 81, de laaste 13 jaar helaas grotendeels op 
afstand.

Wat zou je voor de club willen wensen? 
Nog wat meer leden (en liefst jongeren), meer aandacht 
voor de clubbaan (die zou best een opfrisser kunnen 
gebruiken, vooral de achtergrondschildering en de be-
planting: rechts vooraan is het landschap nog altijd niet 
helemaal af, want nog veel te kaal) en -en hierbij ga ik 
welbewust tegen de heersende tendens in-  wat minder 
versnippering in allerlei schalen en systemen. Treinen zijn 
altijd leuk, maar als je van alles wat doet riskeer je uitein-

delijk van alles niks te hebben, en door de bomen het bos 
niet meer te zien... 
En dan heb ik het natuurlijk nog niet over een toenemende 
hokjesmentaliteit: ieder doet zijn ding naast elkaar. Om 
het niet-politiek correct uit te drukken: de mislukking van 
de multiculturele maatschappij in het klein! 

Wat zijn je toekomstplannen in de modelbouwhobby? 
Beroepshalve is het bouwen van een baan de eerstko-
mende jaren uitgesloten, dus moet ik het helaas houden 
bij het uitbreiden van mijn collectie (Southern Pacific 1937 
- 1957) rollend materieel, boeken en films, met het oog op 
een zo vroeg mogelijk pensioen, wanneer ik eindelijk aan 
mijn megasuperdroombaan zal kunnen beginnen... Nog 
een jaartje of 15?
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Wat stoort je aan de hobby?
Dat er in het leven teveel treintjes zijn, en te weinig tijd...
 
Wat is je meest geliefde model? 
Een prachtig oud Balboa messing model van een Southern 
Pacific AM-2 Cab Forward, een 2-C-C-1. Het ding is zo on-
gelooflijk lelijk dat het opnieuw mooi wordt...!

Heb je nog andere hobby’s? 
Nee. Nog wel een sport (wrakduiken), maar die reken ik 
niet als een hobby.

Kan je ons een tip geven op modelbouwgebied? Hoe 
loste je ooit een probleem op?  

Om ramen en andere doorzichtige delen probleem-• 
loos in modellen te lijmen gebruik je best Future Floor 
Wax van Johnson Wax; in Belgie heet dat Sols Plus 
en is te koop bij Colruyt of Delhaize op de afdeling 
schoonmaakproducten. Da’s een acryl-vloerwas die 
heel veel in vliegtuigmodelbouw gebruikt wordt om 
cockpitkappen enzo vast te lijmen of er krassen uit 
te halen. De acryl tast geen enkele kunststof aan, en 
mocht je ergens op morsen of je bent niet tevreden 
met het resultaat dan kan je de boel met wat ammo-
niak gewoon terug oplossen en opnieuw beginnen. In 
Amerika wordt Future zelfs gebruikt als halfglanzende 
eindvernis op decals enzo.

Een tweede: aandrijvingen (zowel kunststof als me-• 
taal) worden perfect gesmeerd met Dexron II of III 
transmissievloeistof, die rode vloeistof voor automa-
tische versnellingsbakken in auto’s. Uiterst resistent, 
perfect verf- en kunststofvriendelijk en een literfles 
gaat duizend jaar mee! Wel even opletten dat je het 
niet verwart met remolie natuurlijk, of de gevolgen zijn 
niet te overzien...

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

Elke 1ste  woensdag van de 
maand

Dagelijks Bestuur

Elke dinsdag en vrijdag Werkvergaderingen en clubavond

11 juli Video voor de thuisblijvers

12 juli Plakjes namiddag schaal 0

18 juli Video voor de thuisblijvers

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

20 juli
Ruilbeurs - Woluwe - Woluwe Shoppingcenter 
info: http://www.boursedescollectionneurs.be 

15 tem 17 augustus
Stoomdagen - Turnhout - Stoomgroep Turnhout - opening seizoen, Stadspark, 10 - 18 uur
Info: http://www.stoomgroep.be 

16 augustus
Ruilbeurs - Houten Nl - Euretco-Expo-Center
info: http://www.modelspoorbeurs.nl 

17 augustus
Ruilbeurs - Woluwe - Woluwe Shoppingcenter 
info: http://www.boursedescollectionneurs.be 

29 augustus tem 7 
september

Veiling - Wilrijk - Collectorsbank - online veiling via internet met kijkdagen
info: http://www.collectorsbank.be/

7 september
Ruilbeurs - Treinclub Hoeselt, Cultureel Centrum Ter Kommen, Europalaan 2, Hoeselt
info: http://www.hoeseltsetreinclub.be/

6 tot 7 september
Tentoonstelling - Telford (UK) - Gauge 0 Guild, International Centre St.Quentin Gate 10 - 17 
uur (16.00)  - info: http://www.gauge0guild.com/ 

12 tem 14 september
Open deur - Sint Niklaas - Het Spoor, Noordlmaan 32
info: http://www.msc-hetspoor.be/index.html 

13 september
Beurs - Chimay - Compagnons du Chemin de Fer de Chimay, oud station, 10 - 18 uur 
info: standart_be@hotmail.com 

14 september Ruilbeurs - Vilvoorde - Hobby-Rail -  zaal Ulenspieghel, Gevaertstraat 18

14 september
Seminarie - Antwerpen - Modeltreinacademie, onderhoud locomotieven, Klapdorp 21, 
10 - 17 uur, € 50/25 - info: http://www.modeltreinacademie.be

14 september
Ruilbeurs - Woluwe - Woluwe Shoppingcenter - 
info: http://www.boursedescollectionneurs.be 

20 september
Seminarie - Antwerpen Modeltreinacademie, Les 1, Een droom, een plan, een modelbaan 
Klapdorp 21, 10 - 17 uur, € 50/25 - info: http://www.modeltreinacademie.be

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

21 september Ruilbeurs - Merksem (Antwerpen) - ATA, Fort van Merksem, Fortsteenweg Merksem

27 en 28 september
Live steam - Vorst - PTVF, Parc du Bempt, Steenweg Neerstalle 323b, 14 - 18 uur
info: http://ptvf.fte2.org 

28 september
Stoomdagen - Turnhout - Stoomgroep Turnhout - sluiting seizoen, Stadspark, 10 - 18 uur
Info: http://www.stoomgroep.be 

2 tot 5 oktober
Tentoonstelling - Namen - Modelma, Avenue Sergent Vrithoff 2A, 10 - 18 uur, 
info: http://www.cpexpo.com/common/modelma/ 
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