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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 DE PIJL vervaardigd.  
Reeds enkele jaren zijn wij bezig met de afwerking van een digitale modulebaan 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 club-
geschiedenis en zijn we gestart met het digitaliseren van de clubbaan.
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EDITORIAAL 

Zijn we er klaar voor? Vorig jaar stond onze expo in het teken van 
“TEE”, dit jaar is er geen thema. Dit wil niet zeggen dat we ons niet 
moeten inzetten om weer een goede expo te realiseren. Marc Polfliet 
coördineert dit jaar het gebeuren. We hebben al de eerste resultaten 
gezien van zijn propaganda-artikelen. Ons oud uithangbord kan naar 
een museum. Er zijn nu twee spandoeken in de nieuwe clubkleuren. 
Zo kunnen de mensen die uit de richting Leuven komen nu ook de 
inkom vinden. Verder zullen bezoekers naar de deur geleid worden 
door hoge wimpels. Nu is het aan ons om het publiek te verrassen 
met enkele nieuwigheden. 
Op de clubbaan zal er een nieuw element te bewonderen zijn. Louis 
en Johan werken aan een stuwdam in het linker deel. In het groot sta-
tion zal het decodernummer oplichten van de naderende trein. Het 
is jammer dat er niets te zien zal zijn van al het werk dat er dit jaar weer is geleverd door het kleine groepje 
clubbaan enthousiasten. 
De modulebaan nadert zijn definitieve samenstelling voor deze expo. Er zal maar één station getoond worden 
en het bloksysteem gaat de baan in de hand houden! Zullen er dan meer leden beschikbaar zijn om mee de 
clubbaan te bedienen? 
Chinnor zal weer rijden en bovendien gekoppeld worden aan de 0-module. Deze is gebouwd volgens de 0-Fo-
rumnormen. Dus deze opstelling is een test om te kijken of Chinnor in de toekomst kan opgenomen worden in 
een samenstelling van 0-Forum. Deze primeur is voor onze expo. We zullen met ons Engels materiaal tot in het 
station van Eric Borreij kunnen rijden, daar kop maken en terug naar Chinnor. Het spijtige is dat het omgekeerd 
niet mogelijk is. Chinnor is gebouwd naar Engelse normen en het vrijruimteprofiel is te klein voor continentaal 
materiaal. Maar niet getreurd, het GWR-materiaal zal wel voor de nodige show zorgen. 
Aan de Märklinbaan is er wel een gans jaar gewerkt, maar het zijn allemaal dingen die niet onmiddellijk in het 
oog springen. Ik denk dat we er een tribune zullen moeten bij zetten om de mensen het berglandschap te laten 
zien. Ze hebben daar vooral op hoogte gewerkt. 
Wat de schaal I-baan betreft is er ook niet veel bij gekomen. In tegendeel; daar is wat weg gevallen. We hebben 
een segmentschijf gezien en daarvoor werd er een gat gezaagd in de tafel. Dus dat zijn we kwijt. Het is maar te 
hopen dat de segmentschijf er tijdig in geraakt en dat er exploitatie mogelijk is. De bezoeker wil wat zien rijden. 
Aan een uitleg van hoe het er allemaal zal uitzien hebben zij geen boodschap.  
Er zal wel voldoende ruimte zijn voor workshops. Marc Van Nieuwenhove zal aan zijn modules werken en de 
mensen met raad en daad bijstaan. Verder zullen meerdere leden om beurten tonen met wat zij bezig zijn. Dus 
voor ieder wat wils. 
Maar de vraag blijft nog steeds: zijn we er klaar voor. Daarom wil ik jullie vragen om duidelijk te stellen wat 
er nog gaat gebeuren voor de expo. Bovendien zou ik het op prijs stellen dat jullie ook eens buiten jullie eigen 
groep treden. Tenslotte is het de club die een grote variëteit aanbied maar als leden zijn we één club en hebben 
aandacht voor de anderen. Er is geen enkel project minderwaardig aan een ander. Samen zijn we een rijke club. 
Ik verwacht weer een goede expo en een massa bezoekers. En samen gaan we er voor.
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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anders bekeken

FOTOGRAFIE

4  gazet



GROOTBEDRIJF

 september2008 5

Oeps!!!



GROOTBEDRIJF

Voetbal 2018
Volgens de NMBS komt Schaarbeek-Vorming niet in aanmerking voor de bouw van een stadion met het oog op de 
eventuele organisatie van het WK Voetbal in 2018. Het idee is niet realiseerbaar in de toegelaten termijn. Er blijven nog 
vier mogelijkheden open: een privéterrein in Vilvoorde, de Brusselse vroegmarkt, parking C van de Heizel en het oude 
Heizel-stadion. 

1000 graden
De temperatuur in de kanaaltunnel liep als gevolg van de brand van 12/09 op tot ruim 1000 gaden. De brand ontstond 
op een vrachtwagen met de toxische stof fenol, Het treinverkeer is stilgelegd in beide tunnels. Hierdoor zijn de sporen, 
de kabels en de wanden va de tunnel zwaar beschadigd over een afstand van zeker 300 meter. De tunnel zal daardoor 
langere tijd buiten gebruik blijven. Het reizigersverkeer zal nauwelijks hinder ondervinden. Maar wie met de auto de 
overtocht wil wagen, zal van de ferrydiensten moeten gebruik maken. Bij de brand zijn veertien mensen licht gewond. 

Fietsenstallingen
Tegen 2012 moeten er 78 000 fietsplaatsen aan de stations liggen, of een derde meer dan de 59 000 van vandaag. 
Dit staat in de nieuwe beheersovereenkomst met de spoorwegen. Vanaf 10 000 reizigers per dag krijgt elk station een 
beveiligde fietsenstalling.

Verkooppunten
Wie een ticket wil voor de Thalys of Eurostar zal binnenkort nog in slechts 39 stations terecht kunnen. daarnaast is er 
de telefoon en het internet. Deze 39 stations staan nu al in voor 95 % van de rechtstreekse verkoop. Momenteel zijn dat 
nog 104 stations. Afhalen van de bestelde tickets kan dan nog in 69 stations.

Liefkeshoektunnel
De bouwvergunning voor de tweede treintunnel onder de Schelde is afgeleverd. De bouw kan beginnen en zou tegen 
2013 klaar moeten zijn. Het tracé is 18 km lang en verbindt de twee scheldeoevers met elkaar in het havengebied. huidige 
kostprijs ligt nog onder de 700 miljoen. 

Groen
Als het aan Groen ligt blijft er in Leuven na de sluiting van het spoorwegmuseum één historische rangeerdiesel behou-
den. Zoals iedereen intussen weet wil de NMBS in Schaarbeek een nieuwe museumbewaarplaats oprichten. Alleen  in 
Treignes en Oostende wil men bijkomende regionale antennes behouden.

Sneltram
In Gent wil men een sneltram of lightrail tussen Gent en Gent Haven. Daar ligt spoorlijn 204 die uitsluitend voor goede-
renverkeer wordt gebruikt. De politici denken dat deze lijn in aanmerking komt voor een sneltramverbinding. De NMBS 
wil in het uiterste geval een dieselstel inleggen die tot Sidmar in Zelzate kan puffen en daar een half uur over kan doen.

Vertragingsgeld
Vanaf nu kan elke reiziger die regelmatig spoort een vergoeding krijgen wanneer zijn trein gedurende een half jaar 20 of 
meer keer een vertraging kent van een half uur. De vergoeding bedraagt dan een kwart van de reisonkosten. In Brussel 
hebben enkele ambtenaren hierop al iets gevonden. Enkele slimmeriken houden de vertragingen goed bij en stellen deze 
samen met het aanmeldformulier ter beschikking van de medereizigers. Zo maakt iedereen een kans om zijn vergoeding 

Nieuws
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te ontvangen. Ook al zat hij op dat moment al lang thuis voor TV of heeft hij die dag toevallig verlof. Aan een abonne-
ment kan je immers niet zien wanneer men gereden heeft. 

Congo
De nieuwe administrateur generaal van de Congolese spoorwegen SNCC neemt ontslag om persoonlijke redenen. Maar 
iedereen weet dat de bemoeienissen van de politiekers een rol speelt bij zijn beslissing. Zij willen immers een graantje 
meepikken van de herontwikkeling van het spoor. Maar dat is buiten zijn arbeiders gerekend. Die eisen onmiddellijk zijn 
terugkomst. Wat hij dan ook van plan is. Volgende week staat hij er terug. 

Subsidies
Volgens het rekenhof subsidieert de NMBS haar eigen cargoactiviteiten door het overheidsgeld te gebruiken. De NMBS 
Holding voerde de voorbije drie jaren een kapitaalverhoging door bij B-Cargo. Een deel van de kapitaalsverhoging is 
gebruikt voor commerciële activiteiten en dat mag niet. De NMBS zegt dat er niets aan de hand is. Zij zegt dat het geld 
geleend is aan B-Cargo aan marktprijzen. Tevens argumenteert de NMBS het het geld van de kapitaalsverhoging geleend 
is, en dat het niet om overheidsgeld gaat. 

Bergland-Express
The Train Company (TTC) zal dit winterseizoen noodgedwongen niet meer door ons land rijden. Aan Belgische skiërs 
wordt de opstapplaats Aken als alternatief geboden. TTC zegt dat het steeds moeilijker samenwerken is met de NMBS. 
Er zouden ook zakelijke geschillen zijn. 

Splitsing
Het bestuur van de NMBS wil geen splitsing van de de drieledige structuur in NMBS Holding, Infrabel en Spoorwegmaat-
schappij NMBS. Volgens de Europese regelgeving moet dit wel strikt gescheiden lopen. De NMBS betwist dit en zegt dat 
zij conform de Europese richtlijnen werkt. Als de NMBS de richtlijn niet uitvoert kan de Europese commissie naar het 
gerechtshof in Luxemburg stappen. 

Sneller
NMBS zou meer snelle treinritten naar Brussel willen inleggen zoals dat nu al het geval is tussen hasselt en Brussel. 
Deze sneltreinen stoppen niet meer in Leuven en kennen ee grote populariteit bij de reizigers. De ICE Tongeren-Hasselt 
en Blankenberge-Knokke zouden worden opgesplitst, waarbij één van beiden ‘de bocht van Leuven’ zou gebruiken. De 
bocht van leuven levert een tijdswinst van een kwartier op. 

Skitrein 
De speciale trein die skiërs en snowboarders naar Oostenrijk voert, rijdt dit jaar op 19 en 26 december 2008. Volgend 
jaar zijn er nog twee treinen die op 20 februari vertrekken. Telkens rijden ze acht dagen later vanuit Oostenrijk terug naar 
België. Nieuw is een trein die in Essen vertrekt, en stopt in Antwerpen en Mechelen. Tickets voor de Treski zijn vanaf 
maandag te koop. Reserveren kan in treinstations en reisbureaus.

Strenger straffen
De parketten van Antwerpen, Mechelen en Turnhout gaan in op de vraag van Infrabel om koperdieven strenger te straf-
fen. Door ze niet alleen te vervolgen voor diefstal van koper, maar ook voor het verstoren van het treinverkeer kan hun 
straf oplopen tot tien jaar. 



MODELBOUW

8 gazet

Märklinboys
1 2 3

Na elke vergadering staat in het verslag over de Mär-
klinbaan: “Er wordt aan gewerkt!” Dat  is ook zo, want de 
bouw van een cafetaria is volop aan de gang. Alleen de 
toegang was onmogelijk door een beek!  Marc heeft dan 
maar een brugje gebouwd, steentje per steentje. Maar zo 
kennen we hem natuurlijk.

Ook Gert heeft last van de eeuwig durende vakantie. Hij is 
druk in de weer om terug een groot “bakkes” op te zetten 
op het werk. Daarvoor zijn alle hulpmiddelen welkom. Dus 
de zelfgebakken speculosenkoekjes van Junior moeten er 
aan geloven. Als “schap” kan het geen dienst doen, het 
flesje blijft niet staan.

Dat er gewerkt wordt is een feit en bewezen. Aan de tafel 
van de “Märklinboys” wordt er druk gewerkt aan allerlei 
projecten. Een vrolijke noot is nooit veraf. Waar blijft de 
noodzakelijke drank?

1 Voor diegene die het nog niet wisten, de Coessens 
rijdt graag met lange treinen. Hierbij een voorbeeld!  
Vijftien geweatherde (onder leiding van onze speci-
alist Jan Duvel) wagonnetjes. Krijg dat maar in een 
station weggezet. Knap? Daarzijn we het over eens! 
Nu het brugje geplaatst is, moet er vervoer zijn! 
Een vrachtwagen werd geweatherd door Gert, een 
prachtstuk. De chauffeur zit op zijn gemak, arm door 
het raam, hij heeft juist opslag gekregen en zit re-
laxed achter zijn stuur!
Kijk nu, onze junior probeert het wereldrecord “lijm-
tangen aan mekaar zetten” te breken. Jongens toch. 
Of is het een reactie op het feit dat de vakantie bijna 
ten einde is?

2

3
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Ook al eens zitten dromen over het op afstand bedienen 
van locomotiefloodspoorten, poorten van één of andere 
schuur, of…?

In MSM is reeds zo’n artikel verschenen. Hier maakt men 
echter gebruik van een Lemaco wisselmotor die voor een 
HO poortje nogal fors uitvalt. Ik was ook al enkele model-
bouwwinkels langs gelopen op zoek naar kleine servo’s die 
gebruikt worden bij modelvliegtuigen en -helikopters.

Het kleinste en betaalbare kleinood wat ik zo gevonden 
had was bij Albatros aan de Leuvensesteenweg in Muizen. 
Voor zo’n 6,00 euro kocht ik daar een mini servo van Robbe 
met volgende afmetingen 2,5 x 1,5 x 2,5 cm (l x b x h).

Bij een bezoek aan de modelbouwbeurs in Dortmund, be-
zocht ik een stand met onderdelen van vliegtuigmodellen. 
Daar vond ik een gelijkaardig merkloos servootje van 2,5 x 
1,25 x 2,5 cm ( l x b x h ) voor maar 5,00 euro. Er liggen nu 
een paar van die dingen in m’n schuif te wachten om inge-
bouwd te worden in de goederenloods en de schuur van de 
HHV bakken van de modulebaan.

We zijn natuurlijk ook wat gaan experimenteren om de no-
dige electronica voor mekaar te krijgen.

Maar hoe werkt zo’n servo in de praktijk?
Een servomotor is gemakkelijk toe te passen. Hij bevat zo-
wel de benodigde mechanica als de besturingselektronica 
en kan eenvoudig worden aangestuurd met een TTL- of 
CMOS-signaal. De kracht die de sterkste modellen (oor-
spronkelijk bedoeld voor grote schaalmodellen van vlieg-
tuigen of boten) kunnen leveren, kan heel behoorlijk zijn 
en ze worden over het algemeen geleverd met een scala 
aan hulpstukken zoals een stuurstang, een gatenschijf, 
enz., wat de koppeling met de aan te sturen onderdelen 
vergemakkelijkt.

Tegenwoordig bestaan er twee basismethodes om een 
servomotor in een robot toe te passen. De eerste, die 
we in een volgende editie kunnen bespreken, bestaat uit 
het ombouwen van de servomotor tot een aandrijfmotor, 
waardoor de oorspronkelijke functie wel wat geweld wordt 
aangedaan. 

De tweede, die we hier bespreken, houdt in dat we de ser-
vomotor aansturen om een bepaalde positie te laten inne-
men. Of het nu een arm betreft met een camera, een meet-
instrument of een ander voorwerp zoals onze loodspoort, 
onze servomotor draait er zijn hand niet voor om.

De elektrische aansluiting van de servomotor bestaat uit 
drie kleurgecodeerde draden. De rode en zwarte draden 
zijn bestemd voor de voeding die tussen 4,8 en 6 V mag 
liggen. De derde draad, in principe wit of geel, maar in de 
praktijk iedere kleur behalve rood of zwart, geeft de op-
drachten aan de servomotor door in de vorm van een puls- 
breedte gemoduleerd (PWM) signaal, eenvoudig gezegd 
een signaal met een bepaalde pulsbreedte.

Figuur 1 toont het verband tussen de breedte van de impul-
sen en de invloed daarvan op de stand van de servomotor. 
Merk op dat het ritme waarin de signalen herhaald worden 
zodanig is dat de afstand tussen twee opeenvolgende sig-
nalen niet meer bedraagt dan 10 à 20 ms.

Theoretisch is deze herhaling niet absoluut onmisbaar. In-
dien dit wel gebeurt, past de servomotor de stand steeds 
aan volgens de breedte van het ontvangen signaal. Zonder 
herhaling van het signaal neemt de servomotor de stand 
aan die hoort bij de laatst ontvangen impuls, maar zodra 
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deze wegvalt is de minste kracht op de as van de servomo-
tor al voldoende om de bereikte positie te verliezen.

We leren hieruit (zie ook figuur 1):
een impuls van 1,5 ms breedte zet de servomotor in de • 
midden- of ruststand;
een impuls van 1 ms breedte zet de servomotor in zijn • 
maximale positie tegen de wijzers van de klok in, wat 
over het algemeen een hoek is van 45° ten opzichte 
van de ruststand;
een impuls van 2 ms zet de servomotor op zijn maxi-• 
male stand met de wijzers van de klok mee, wat ook 
weer meestal een hoek van 45° is ten opzichte van de 
ruststand.

Iedere tussenliggende positie kan bereikt worden door de 
breedte van de impuls van 1 naar 2 ms te varieren. Voor 
toepassing in de robotica is het zelfs mogelijk hier van af te 
wijken door de servomotor impulsen aan te bieden die iets 
korter dan 1 ms of iets langer dan 2 ms zijn, om zodoende 
een rotatiehoek van in totaal 180° te bereiken. Maar opge-
let! De servomotor werkt dan buiten zijn specificaties en 
we lopen het risico dat deze vastloopt op een van de uiter-
ste posities, waardoor de motor, de elektronica of -met wat 
pech- beide vernielt worden!

Schema gebaseerd op LM555 of SN74HCT7400N:
De besturing van de servomotor vindt plaats met behulp 
van een signaal met een vaste frequentie (50 Hz), waarvan 
de pulsbreedte instelbaar is tussen 1 en 2 ms. 

Voor de opwekking van dit signaal gebruiken we de be-
roemde NE555 (lC1) die hier is geconfigureerd als a-sta-
biele multivibrator op de gewenste frequentie. 
Diode D1, die parallel staat aan weerstand R1, bepaalt het 
negatieve deel van de impuls (ongeveer 18 ms), terwijl 
het positieve deel van de impuls te realiseren is met (R2 + 
R2a). D.m.v. de schakelaar S kunnen we omschakelen tus-
sen 1 ms en 2 ms pulsbreedte, dit doet de servo dan 90 gr 
draaien.

 

De uitgang van de NE555 wordt aangesloten op de ingang 
van de servomotor.

Als alternatieve oplossing kunnen we ook gebruik maken 
van b.v.b. de SN74HCT00N, dit is een IC met 4 NAND-
poorten.

Deze schakeling is in 2 delen opgebouwd :
Met IC1A, IC1D, R1, C2 en D1 maken de 20 ms herha-• 
lingstijd van de pulstrein
IC1B, IC1C, R3, R2, P1 en C3 staan in voor de regelbare • 
pulsduur van 1-2 ms. Het regelen van de pulsduur ge-
beurt dmv de potentiometer P1

 Tot zover de theorie.
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Verbinden we nu de draaistang van de servo d.m.v. een 
dunne staaldraad met de poort van het schuurtje, dan kan 
die op die manier open en dicht draaien.

Door de draaibeweging verschuift de staaldraad over een 
afstand van 1 cm, 1,25 cm of 1,50 cm afhanklijk van het 
gekozen gaatje in de draaistang. We moeten dus wel even 
uitkijken hoe we dit opnieuw omzetten in de juiste hoek-
verdraaiïng voor onze poort.

Hieronder nog een paar plaatjes van het besturingsprintje 
en de inbouw in m’n schuurtje.

Herman Valkenaers   
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Container De Pijl
Ter gelegenheid van onze Expo 2008 en dank zij enkele sponsors zijn we (bedankt Marc Polfliet) er in geslaagd om 750 
gepersonaliseerde containers te bemachtigen. Deze zullen als gadget aan de bezoekers van de tentoonstelling overhan-
digd worden. Een 50-tal containers zullen op de verschillende HO-banen ingezet worden tijdens de vierdaagse. 

Elk werkend lid krijgt na afloop van de expo een exemplaar als aandenken.
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Nieuws
LSM - reeks 15 en 27
Nog maar eens de reeks 15 van LSM. In de nieuwste folder die we op de website van Het Spoor vonden, lezen we dat LSM 
vast van plan is om nog deze maand zijn reeks 15 aan de man te brengen.  Als we de geruchten mogen geloven dat de 
productie afhankelijk was van één elektronische component dan zou dit wel eens waar kunnen zijn, want intussen is ook 
de reeks 60 van Van Biervliet aangekondigd voor begin oktober. Nog in dezelfde folder van LSM  zien we de aankondiging 
van de reeks 27 voor oktober/ november. Afwachten maar welk model als eerste het zal halen. 

LSM - type Sgss
Even verder in de van LSM zien we de aankondiging van de containerwagen type Sgss. Dit is niet dezelfde wagen type 
Sgnss die door Van Biervliet wordt aangekondigd, maar het model lijkt er wel heel sterk op. Opvallend is dat nergens 
niet wordt aangegeven welke varianten voor welke maatschappijen worden gemaakt. Ook hebben wij nooit eerder op 
de website van LSM melding zien maken van dit type goederenwagen. Alleen hebben wij vorig jaar in Parijs een eerste 
model van de containerwagen in de vitrine zien op de stand van LSM staan. Afwachten maar wat de levering in oktober 
betekent.

LSM - Benelux Plan W
Nog maar pas heeft Artitec in paginagrote advertenties laten weten dat zij binnen korte termijn de Plan W rijtuigen gaat 
verkopen, of daar staat LSM met haar rijtuigen die reeds aangekondigd waren in haar catalogus, echter zonder streefda-
tum. Hiermee gaat LSM duidelijk met Artitec in concurrentie. Voor ons zijn deze Plan W rijtuigen bijzonder interessant 
omdat hiermee de toenmalige Beneluxtrein trekduw kan vervolledigd worden. Alleen de stuurstand ontbreekt dan nog. 
De rijtuigen worden voor begin 2009 aangekondigd. Artitec beloofd dezelfde wagens voor oktober 2008. LSM kondigt 
haar rijtuigen aan voor 40 euro. Artitec doet het voor net geen 50 euro, maar daarin kan snel verandering komen.
  
Treinshop Olaerts - Type 12
Op de website van Treinshop Olaerts zien we de eerste foto’s van het ongeschilderde prototypemodel van de nieuwe 
stoomloc type 12. Twee modellen worden getoond, één in grondverf zwart gespoten uitvoering en een blanke versie. Eén 
exemplaar heeft de Coprotti verdeling van de 12.006. De details tonen dat hier naast het basismateriaal gewerkt wordt 
met gegoten messingonderdelen en gesoldeerd etswerk. Het resultaat is dus zeker geen volledig geautomatiseerde se-
rieproductie maar een semi-artisanaal gebouwd model. De eerste afgewerkte reeks is waarschijnlijk beschikbaar op de 
komende Modelspoorexpo in Mechelen. Hopelijk is reeds een afgewerkt exemplaar aanwezig tijdens de opening van de 
nieuwe winkel van Treinshop Olaerts. (€ 495.00 bij voorintekening).
  
Jocadis - treinstel AM74
Het zijn dure dagen voor modeltreinliefhebbers van Belgisch materiaal. Ook Jocadis is present met de laatste versie van 
zijn treinstel in bordeaux uitvoering. Er zijn drie verschillende nummers van het model verkrijgbaar. 712 met nog de oude 
tractielampen op de zijkant aan het front. De 720 in de huidige uitvoering en de 715 met een blauwe lijn door de witte 
band, als aanduiding van de rokersafdeling. (ref: 35210/14/18 - € 355.00)

Van Biervliet - reeks 60 (type 210)
Volgens de nieuwsbrief die Van Biervliet dezer dagen verspreid naar haar klanten zal de reeks 60 begin oktober beschik-
baar zijn. Als eerste komt het oorspronkelijke model van het type 210 (later reeks 60) met het nummer 210.019. Dit is 
goed nieuws en daarmee lijken alle gemelde problemen met de producties uit China van de baan. Ook houdt Van Bier-
vliet zich aan zijn woord door het model zoals aangekondigd en op tijd te leveren. Zodra we het eerste exemplaar in ons 
bezit hebben, zullen we trachten hierover een korte review te geven. (ref VB-1001 - € 169.00)
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Märklin - Rijtuigen
Bij Märklin is de productie van Belgische nieuwigheden ook in gang getrokken. Na de reeks 25.5 krijgen we al meteen 
de set met vier rijtuigen. Het gaat om ex Duitse (Pruisische) rijtuigen die aan België zijn afgestaan en hier in normale 
dienst in tijdperk III zijn opgenomen. We krijgen in de set drie drieassige rijtuigen 3de klasse met remmershuisje en één 
bagagerijtuig. Er zijn voor deze rijtuigen ook geïsoleerde wielen verkrijgbaar. (42045 - € 129.95)

Roco - type 90
Het nieuwe schooljaar wordt goed ingezet. Het regent momenteel nieuwe modellen of heruitgaven van vroeger reeds 
uitgebrachte exemplaren. Roco staat er met een heruitgave van stoomloc type 90 met het nummer 90.026. Deze ex 
Duitse loc is door de Belgische spoorwegen na de oorlog overgenomen. Na het aanbrengen van de traditionele groene 
schildering is de loc hernummerd volgens ons eigen systeem. De basisprijs voor het model ligt in vergelijking met andere 
merken zeer laag. De eigenschappen zijn uitmuntend en van de gekende Roco kwaliteit. (62230 - € 175)

Märklin/Trix - reeks 25.5
Wanneer alles volgens planning verloopt zou de reeks 25.5 van Märklin/Trix rond deze periode beschikbaar moeten 
zijn. Zowel Märklin als Trix bieden deze uitvoering van de Beneluxtrein aan met een verschillend locnummer en een licht 
afwijkende schildering. Märklin brengt de loc als 2551 terwijl Trix het nummer 2558 realiseert. Bij Marklin loopt de gele 
band over de volledige lengte van de loc, terwijl bij Trix de gele de lijn in het midden onderbroken wordt. (ref: M37238 - € 
279.95, T22357 - € 249.95)

TTC - Autobus Van Hool (HO)
Tramways Trains et Compagnies is een handelaar in Doornik die naast klassieke merken eveneens gestart is met een ei-
gen productie. Wij vonden op hun website een een aankondiging van diverse trams maar daarnaast ook de aankondiging 
van een Belgische autobus Fiat Van Hool 420 HAU ST 9. Het model kan in bouwdoos (€ 55) of afgewerkt (€ 80) besteld 
worden en is zoals op de website vermeld wordt vanaf september leverbaar.

Modeltrein Paradise - vernieuwde website
Na de start van de nieuwe winkel van Modeltrein Paradise wordt ook zijn website vernieuwd, of beter gezegd in een 
nieuw kleedje gestoken. Op zijn site pakt hij uit met duidelijke foto’s van de laatste nieuwigheden. De website is volgens 
ons overzichtelijker en aangenamer dan de voorgaande versie. 

Fleischmann - type 64
De stoomloc type 64 van Fleischmann is als eerste van de te verwachten modellen voor dit najaar geleverd. Fleischmann 
staat voor kwaliteit en dat mogen we van dit model ongetwijfeld ook zeggen. Vorig jaar bracht Fleischmann deze loc ook 
al uit. Toch gaat het hier niet om een heruitgave. De basis is gelijk gebleven. Voor de rest heeft de loc een ander nummer 
64 128 en is de loc uitgerust met windleiplaten. (116701 - € 299.00)

Treinshop Olaerts - Opening Winkel
Op 27 september opent Treinshop Olaerts zijn nieuwe winkel. Tot zolang blijft de oude locatie in Gruitrode bestaan. Het 
juiste adres van de nieuwe winkel zal via de website van Treinshop Olaerts bekend gemaakt worden. Tijdens openings-
weekend zullen verschillende promoties lopen.
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Zimo
Programmeren - moeilijk?
Toen de club besloot om een Zimo economy pack aan te 
schaffen was er wat discussie of dit wel nuttig zou zijn. 
In de praktijk is gebleken dat dit zeker geen overbodige 
aankoop was. Maar niet iedereen is zo vertrouwd met dit 
“bakske”. Tijd dus om even uitleg te geven.

Zoals Eric al duidelijk uitgelegd heeft tijdens een program-
ma-avond bestaat een decoder uit verschillende “schuif-
jes”. Elk schuifje bevat een aantal instellingen die een be-
paalde functie van de decoder kunnen aan of uit schakelen 
of regelen. Die “schuifjes” noemen we CV’s of configura-
tievariabelen. Ik ga ze hier niet allemaal opsommen. De be-
langrijkste CV’s zijn de nummers 1 tot en met 5 en nummer 
29.
Bij alle decoders van gelijk welk merk zijn deze standaard. 
Belangrijk om weten is wel dat men bij digitale besturingen 
een terugkerende getallenreeks hanteert –namelijk 2-4-8-
16-32-64-128-256. Zo zal bij Zimo de CV 5 tot 255 inge-
steld kunnen worden maar bij ESU maar tot 64.
We overlopen kort de CV’s.
 1  = adres
 2  = aantal stappen voor het starten van de motor.
 3  = optreksnelheid.
 4  = afremsnelheid.
 5  = maximumsnelheid.
 29  = grondinstellingen.

Nu de praktijk.
Wanneer je een lok met een nieuwe  decoder op het pro-
grammeerspoor in ons atelier zet zal deze bij het uitlezen 
altijd adres 3 geven. Uitlezen? Hoe doe je dat…
Je zet de lok op het spoor en druk tegelijkertijd toets E en 
Mn (Man) in.
Nu zit je in de programmeermodus.  Druk nu twee maal op 
de A en het adres 3 verschijnt op het display. Je hoeft nu 
enkel je nieuwe adres in te toetsen bv. 2732 en 1 maal op 
de A te drukken. Er verschijnt nu ACK op het schermpje 
wat betekent dat je nieuwe adres is aangenomen. Dit staat 
nu automatisch in CV 1.  Maar,… 2732 is een lang adres 
(vier cijfers) en zal je niet terugvinden in CV 1.  Die geeft in 
ons geval het cijfer 27.
Om het simpel te zeggen de “32” wordt ergens weggemof-
feld in CV  17 en 18 (volgens de handleiding van Zimo ge-

beurt dit als CV 29 op 1 staat maar dit hoef je zelf niet te 
doen. Dit gebeurt allemaal vanzelf).
Druk je nu op E dan ben je terug uit de programmeermo-
dus en kan je met je lok en het nieuwe adres “brut” rijden. 
Tot zover CV 1.

Er zijn nu twee manieren om verder te gaan naar CV 2. Zit 
je nog in de programmeermodus druk je gewoon op C en 
dan ben je direct in CV 2.  Druk nog eens en je zit in CV 3, 
enz...
Als je eerst op E gedrukt hebt om uit de programmeermo-
dus te gaan kan je onmiddellijk naar je gewenste CV gaan 
door achtereenvolgens het volgende te drukken: E + MN, C 
en het cijfer 2.  (indien je 5 drukt zit je in CV 5 natuurlijk).

CV 2 dient om de aanvangsspanning naar de motor te 
bepalen. Eigenlijk het aantal stappen wanneer de lok mag 
vertrekken. Sommige loks (bv. bij Märklin) hebben wat 
meer spanning nodig. Bevestig je getal met A en ACK ver-
schijnt. Ik gebruik deze CV echter zelden. Druk weer op C 
en je zit in CV 3

Hier bepaal je hoeveel seconden het duurt voor je lok op 
topsnelheid is. In de praktijk bij Zimo hangt dit tussen het 
cijfer 5 en 20.  Wil je toch 30 zetten voor een stoomlok 
die een goederentrein trekt mag dat ook wel. Dertig secon-
den is al vrij lang en dan heb je een lok nodig die bij lage 
snelheid heel soepel draait. Let op bij Esu moet je dit getal 
veel lager zetten. Bevestig je getal weer met A tot ACK ver-
schijnt en druk weer op de C.

CV 4 bepaalt het aantal seconden dat je lok nodig heeft 
om af te remmen. Op de clubbaan is gebleken dat bij Zi-
modecoders  5 seconden of lager het beste is omwille van 
sommige erg korte blokken. Het is afhankelijk van de rij-ei-
genschappen van de lok. Bevestig met A. Druk op C en dan 
komen we in CV 5 die ons de maximumsnelheid aangeeft.

Het zou gemakkelijk zijn om een lok die in de werkelijkheid 
90 km/u haalt in CV 5 het getal 90 in te toetsen maar zo 
werkt het niet... Elke lok reageert anders, zelfs twee identie-
ke loks kunnen in maximumsnelheid anders zijn. Hier moet 
je gaan experimenteren. Mijn E-94 (Duitse krokodil) staat 
op 255 terwijl mijn Märklin 16 met 5-polig anker maar op 



16 gazet

MODELBOUW

120 gezet is. De tachometer van Fleischmann geeft algauw 
151 km/u aan. Optisch is dit wel aanvaardbaar. Bevestig 
met A. Drukken we nu op E op de handregelaar gaan we 
terug uit de programmeermodus.

Je kan nu op de baan al enkele toertjes gaan rijden. Ben 
je er helemaal niet over tevreden kan je de Zimodecoder 
resetten door op het programmeerspoor achtereenvolgens 
het volgende in te toetsen: E+MN, C 8 en AA. Bij Zimo ver-
schijnt nu 145. Tik nu 8 in en bevestig met A. Op het dis-
play verschijnt nu error 4 maar toch staat de decoder op 
zijn fabrieksinstelling.  Dus adres 3 en geen optrek, afrem 
of maximumsnelheid ingesteld. Dit betekent natuurlijk dat 
je heel de procedure moet herbeginnen. Weet je precies 
over welke CV je niet tevreden bent doe je het volgende.

Bijvoorbeeld je vindt de rem wat lang. Druk E+MN, C, 4 en 
AA. Op het display verschijnt nu bijvoorbeeld 7.  Druk nu 
het cijfer 5 in en bevestig met A. Ga eruit met E.

Tot zover de eerste vijf belangrijkste CV’s

Er is echter nog een CV die we niet over het hoofd mogen 
zien en dat is de 29. Als je de Zimo handleiding leest lijkt 
dit koeterwaals. Maar eigenlijk is het simpel. Ik geef het 
even weer in een tabelletje.

CV 29 getal

Richting normaal 0

omgekeerd 1

Stappen 14 0

28, of 128 2

Kan analoog neen 0

ja 4

Curve van CV 6 uit 0

aan 16

Lang adres uit 0

aan 32
 
In ons voorbeeld met lok 2732 die niet analoog mag rijden 
wordt dit 0+2+0+0+32 = 34. Heeft je lok het adres 64 en 
mag die ook analoog rijden geeft dit: 0+2+4+0+0= 6

Je bevestigd je getal weer met toets A.

Noot 1: CV 6 heb ik niet besproken omdat je dan moet ex-
perimenteren, tenzij je er een programma voor hebt.
Noot 2: Als je een adres met vier cijfers ingeeft wordt CV29 
automatisch op 32 ingesteld.

Het is wel een lange en ogenschijnlijk saaie tekst geworden 
maar door de procedure een paar keer te oefenen zit het 
wel in je vingers.

Nu nog een extraatje.
Met de nieuwe regelaars kan je de lok ook een naam geven.  
Dit kan je “on the fly” doen –dus zonder de programmeer-
modus. Tik E en 4 na mekaar en dan werkt je toetsenbord 
net als bij een GSM.  Druk op A om te bevestigen.

Veel plezier.

Paul Vergucht
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Digitips
Onlangs zag ik Chris en Paul nogal beteuterd bij de club-
baan staan omdat een nogal hedendaagse lok (Re 4/4 van 
HAG) voorzien van een recent geüpdate Zimo-decoder 
(MX 64) niet wilde starten in een door de Zimo MX 9 be-
veiligde gesloten blok wanneer de MAN toets werd inge-
drukt. 

De MAN toets op de MX31 regelkast dient inderdaad om 
het stopbevel van de MX 9 blokbeveiliging op te heffen. 
Zodoende kan men bijvoorbeeld bij een rangeerbeweging 
een op rood staand sein negeren en er dus MANueel voor-
bijrijden. Deze toets werkte dus niet. Wanneer dit verve-
lende voorval zich bij jou voordoet, kan je dat probleempje 
als volgt oplossen:

Het volstaat CV#112 te wijzigen van waarde 4 naar waarde 
12 ( soms ook in uitzonderlijke gevallen naar waarde 28) 
Een en ander heeft te maken met de instelling van decoder 
en van de Zimo-centrale MX1 in verband met de mogelijk-
heid om 8 of 12 functies te kunnen bedienen.

Besluit 
Als uw lok op de clubbaan voor een gesloten sein staat en 
niet wil vertrekken wanneer je de MAN toets indrukt, is de 
waarde van CV#112 meestal gelijk aan 4. Je moet ze op 
12 brengen volgens de gebruikelijke procedure op de pro-
grammeercentrale in de steriele ruimte van ons atelier.

Wanneer je bij een rangeerbeweging wil afzien van de soms 
storende optrek- en remvertraging ingesteld door CV3# > 
2 en CV#4>2, dan breng je CV#124  naar waarde 7. Om de 
vertragingen uit te schakelen druk je nu functietoets F5 in 
en je bestuurt de lok zonder vertragingen. Opgepast want 
bij deze instelling kan de lok nogal “bokkig” doen.

Vergeet nooit na de rangeerbeweging na te kijken of de 
MAN toets werd uitgeschakeld en de F5 toets gedeacti-
veerd.
  
Tijdens de programavond van december zullen deze digi-
tippekes “gedeemood” worden. 

Eric Van Hemelrijck
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Tip 050: Neusverstuiver 
Gooi na een verkoudheid nooit zomaar je neusverstuivers 
weg. Ze komen nog goed van pas voor het verstuiven van 
water. Verwijder eerst alle restanten van het genezend 
spul en vul daarna de verstuiver met water. Ideaal als toe-
voeging bij het gladschuren van je geplamuurde modellen 
met bijvoorbeeld Holts plamuurmiddel. Als dat niet lukt, 
dan kan er natuurlijk ook je planten mee besproeien. 

Tip 049: Draad aan rails 
Maak eerst het oppervlak zuiver op de plaats waar je gaat 
solderen. Zeker wanneer het spoor een laagje oxidatie of 
zelfs een laklaagje vertoond. Gebruik bij oude rails een 
stukje fijn schuurpapier. Maak daarna proper met een wat-
tenstafje gedrenkt in een product waarmee je het opper-
vlak kunt ontvetten. Oude metalen Märklin (rails M-rails) 
kun je moeilijk of niet solderen. De andere rails van nikkel-
zilver of koper vormen geen probleem. Gebruik een bout 
van 15 of liefst 25 watt met een zuiver punt die je met een 
nat soldeersponsje kunt proper houden. Daarnaast heb 
je harskernsoldeer 50/50 en Purine als extra vloeimiddel 
nodig. Dit vind je allemaal in de elektronicahandel. Vertin 
het uiteinde van de draad met een beetje soldeer. Plooi 3 
mm van het uiteinde van de draad in een hoek. Maak de 
plaats op de rail warm met de soldeerbout en vertin deze 
plaats met een beetje soldeer (eventueel met toevoeging 
van purine). Laat niet afkoelen. Hou de draad tegen rail op 
het soldeer. Voeg nog eens extra soldeer toe laat het sol-
deer vloeien op de verbinding. Trek de bout terug en houdt 
alles enkele seconden stil tot het soldeer is uitgehard. Lukt 
het niet de eerste keer, dan mag je niet opgeven. Blijven 
oefenen. 

Tip 048: Verf verwijderen 
Lukt de tip met vloeibare SUN (zie tip 046) of met ovenrei-
niger (zie tip 047) niet, dan kan je alles nog eens proberen 
met remolie. Dit is olie die men gebruikt in de remleidingen 
van auto’s. Let op, want ook remolie is een bijtend product. 
Giet de olie in een fles of bokaal waarin ook je model past. 
Dompel je model onder in de olie en laat rusten. Na enkele 
dagen zal de verf loskomen. Remolie werkt ook in op som-
mige kunststoffen waardoor deze broos worden. Daarom 

mag je een model geen weken of maanden in deze olie 
laten liggen. Daarna afwassen met water en de verf met 
een tandenborstel verwijderen. Remolie kan je meermaals 
blijven gebruiken. 

Tip 047: Verf verwijderen 
Verf verwijderen van een model kan je ook met ovenreini-
ger. Leg het model in een doorschijnende plasticzak. Spuit 
het model goed in met ovenreiniger (bijvoorbeeld met 
BREF of Mussle). Sluit de zak goed af. Na één dag draai je 
het model in de zak en probeer je alle kanten met verf te-
rug in aanraking te laten komen met de ovenreiniger. Her-
haal dit elke dag tot de verf zichtbaar loskomt. Spoelen 
met water en schrapen met een oude tandenborstel. De 
verf zou langzaam moeten loskomen. Wat we zeggen over 
de agressiviteit van vleibare SUN (zie tip 046), geldt nog 
meer voor ovenreiniger. Uiterst voorzichtig zijn en in elk 
geval zeker contact met de ogen vermijden. Lees vooraf de 
richtlijnen op de spuitbus. Gebruik plastic of Latex weg-
werphandschoenen. Niet alle verf gaat even gemakkelijk 
af (bijvoorbeeld verven zoals Humbrol). Anderen verf-
soorten zijn zeer snel verwijderbaar (bijvoorbeeld water-
verven zoals Tamiya, Valleyo) 

Tip 046: Verf verwijderen 
Zoals iedereen intussen al weet kun je meestal de verf 
van een model verwijderen door het onder te dompelen 
in een oplossing van vloeibaar product SUN dat gebruikt 
wordt voor de afwas in een vaatmachine (zo’n ding waar-
mee je automatisch de afwas kunt doen). SUN is een witte 
crèmeachtige vloeistof. Maak een verdunning van één deel 
vloeibare Sun en 9 delen water. Het is een agressief pro-
duct. Dus moet je zeker contact met de ogen vermijden. 
Ook op kleding en op je huid kan het inwerken. Gebruik 
daarom steeds vloeibaar water om te spoelen indien dit 
nodig zou zijn. Vloeibare SUN is niet in Nederland te koop. 
Wel in België 

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 

Tips & Tricks
Heb je zelf een goede tip die je met anderen wil delen, aarzel niet en vertrouw hem toe aan de Gazet.
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je echter een 9-Volt batterij gebruiken. Zelfs Märklinloco-
motieven rijden op gelijkstroom. Houdt de contactpunten 
van de batterij tegen de wielen en bollen maar. 

Tip 043: 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 
zichtbaar worden. Daarna draai je het om en strijk je het 
meerdere lagen in met houtlijm. Na het uitdrogen wordt de 
houtlijm hard en kun je de kopie gebruiken voor de bouw 
van je nieuwe huisje. 

Tip 042: Witte Ledjes 
Wie droomt niet van een witte Kerst. Iedereen toch? Ook 
Kruitvat zou niet liever wensen en verkoopt allerlei prul-
len om de kerstboom te versieren. Niets voor ons, tenzij 
de kerstlichtjes met led’s. Vooral de witte led’s zijn inte-
ressant. Zo hebben een diameter van 3 mm en kosten een 
fractie van de witte smd-ledjes. Ideaal voor straatverlich-
ting en huisjes. De led’s moet je losknippen en voorzien 
van een aangepaste weerstand. 

Tip 041: Nogmaals alternatieve ballastlijm 
De meesten gebruiken verdunde houtlijm om het bal-
lastbed vast te lijmen met een druppelteller. Nieuw is de 
zogenoemde 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 geluidsdem-
pend. Boekbinderslijm wordt verkocht als losse korrels of 
poeder en is te koop in de betere hobbyzaken (Artobi). 

Tip 040: 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 appa-
raten. Deze vijf-pinsstekkers zijn ideaal als connector voor 
grote schalen zoals Spoor I. 

Tip 039: Connectoren 
Onlangs zagen we een ideale connector voor de elektroni-
sche verbinding tussen tender en loc voor stoomlocomo-
tieven bij de presentatie van het Type 12 in schaal Nul. Hier 
werd gebruik gemaakt van een decoderinterface NEM652. 
Wanneer je deze goed inkapselt en tevens degelijke stek-
ker gebruikt is dit voldoende om alle functies in de loc en 
de tender te bedienen. 
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De benamingen van de bouwgrootten hebben een histori-
sche oorsprong. In de begintijd van de modelspoorwegen 
boden de fabrikanten hun modellen aan in verschillende 
bouwgrootten. Om deze van elkaar te onderscheiden wer-
den willekeurige benamingen vastgelegd, bijvoorbeeld I  II  
III volgens hun grootte.

Destijds was er nauwelijks gelijkenis tussen de modellen 
en het grote voorbeeld. Later toen men meer aandacht aan 
het detail begon te besteden en bovendien de technologie 
bij de bouw van modellen evolueerde, kregen de verschil-
lende bouwgrootten een juistere benaming en werd er een 
vaste maatvoering -zeg maar schaal- toegewezen.

De bouwgrootte bepaalt hoe groot, dwz in welke schaal, 
een model gebouwd wordt. De spoorwijdte (niet verwar-
ren met spoorbreedte) bepaalt daarentegen niets anders 
dan de tussenafstand van de spoorbovenkant en dit zowel 
bij het grote voorbeeld als bij het model. 

In Europa zowel als in de Verenigde Staten van Amerika is 
de spoorwijdte van 1435 mm of 4’  8,5” (vier voet en acht 
en een halve duim) vastgelegd voor het normaalspoor. Alle 
spoorwijdten groter dan 1435 mm worden als breedspoor 
aangeduid, kleinere spoorwijdten als smalspoor. Deze af-
spraken gelden ook bij modelspoorwegen.

Bij de verschillende bouwgrootten kunnen we echter ver-
schillende spoorwijdten onderscheiden. Zo kan bijvoor-
beeld een modelspoor in de bouwgrootte H0 (halfnul, 
schaal 1:87) een spoorwijdte van 16,5 mm (normaalspoor), 
12 mm (meterspoor) of 9 mm (750 mm smalspoor) aan-
wijzen. Om te onderscheiden in welke spoorwijdte een 
H0-baan gebouwd is, wordt in Europa, uitgezonderd 
Groot-Brittanië, een kleine letter als kenteken toegevoegd. 
Hierbij duidt een “m” op smalspoor met een spoorwijdte 
van 1000 mm (meterspoor), een “e” op smalspoor met 
een spoorwijdte van 750 mm (“eng”) en “f” voor een 
smalspoor van 500 of 600 mm vooral gekend in Duits-
land en Oostenrijk. Geen aanduiding betekent natuurlijk 
normaalspoor.
Voor de samengestelde aanduiding van schaal+spoorwijdte 
werd door de NEM-norm (Normen voor Europees Model-
spoor) het begrip Netgrootte (van het duits Nenngrösse) 

ingevoerd. Voorbeeld: H0e betekent bouwgrootte H0, 
schaal 1:87, smalspoor in het grootbedrijf van 750 mm en 
hier dus een modelspoorwijdte van 9 mm.

TYPISCHE BOUWGROOTTEN in ENGELAND
Bouwgrootte Schaal Spoorwijdte Grote voorbeeld

0 1:43,5 32 mm n o r m a a l -
spoor

1435 mm

00 standaard 1:76,2 16,5 mm n o r m a a l -
spoor

1435 mm

00 scale EM 1:76,2 18,3 mm n o r m a a l -
spoor

1435 mm 

00 scale four 1:76,2 18,83 mm n o r m a a l -
spoor

1435 mm

009 1:76 9 mm smalspoor 609,6 mm 
(2’) 

TT 1:102 12 mm n o r m a a l -
spoor

1435 mm

N 1:148 9 mm n o r m a a l -
spoor

1435 mm

N fine scale 1:152,4 9,42 mm n o r m a a l -
spoor

1435 mm

   

TYPISCHE BOUWGROOTTEN in de USA
Bouwgrootte Schaal Spoorwijdte Grote voorbeeld

S 1:64 22 mm n o r m a a l -
spoor

1435 mm

Sn3 1:64 14,6 mm smalspoor 914,4 mm 
(3’)

0n3 1:48 19,4 mm smalspoor 914,4 mm 
(3’)

0n2 1:48 13 mm smalspoor 609,6 mm 
(2’)

H0n3 1:87 10,5 mm smalspoor 914,4 mm 
(3’)

H0n2 1:87 9 mm smalspoor 762 mm 
(2’)

H0n2 1:87 7,2 mm smalspoor 609,6 mm 
(2’)

Nn3 1:160 6,5 mm smalspoor 914,4 mm 
(3’)

n staat voor narrow gauge of smalspoor    

Spoorwijdten en schalen in de 
modelbouwwereld
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TYPISCHE EUROPESE BOUWGROOTTEN
zeg het 
zo

Bouw-
grootte

Schaal S p o o r -
wijdte

Grote voorbeeld

twee II 1:22,5 64 mm n o r m a a l -
spoor

1435 mm

twee m IIm 1:22,5 45 mm smalspoor 1000 mm

twee e IIe 1:22,5 32 mm smalspoor 750 mm

twee f IIf 1:22,5 22,5 mm veldspoor 500/600 mm

één I 1:32 45 mm n o r m a a l -
spoor

1435 mm

één m Im 1:32 32 mm smalspoor 1000 mm

één e Ie 1:32 22 mm smalspoor 750 mm

nul 0 1:45 32 mm n o r m a a l -
spoor

1435 mm

nul m 0m 1:45 22 mm smalspoor 1000 mm

nul e 0e 1:45 16,5 mm smalspoor 750 mm

nul f 0f 1:45 12 mm veldspoor 500/600 mm

halfnul H0 1:87 16,5 mm n o r m a a l -
spoor

1435 mm

halfnul 
m

H0m 1:87 12 mm smalspoor 1000 mm

halfnul 
e

H0e 1:87 9 mm smalspoor 750 mm

halfnul 
f

H0f 1:87 7 mm veldspoor 500/600 mm

TT 1:120 12 mm n o r m a a l -
spoor

1435 mm

TTm 1:120 9 mm smalspoor 1000 mm

TTe 1:120 6,5 mm smalspoor 750 mm

TTf 1:120 5,5 mm veldspoor 500/600 mm

N 1:160 9 mm n o r m a a l -
spoor

1435 mm

Nm 1:160 6,5 mm smalspoor 1000 mm

Z 1:220 6,5 mm n o r m a a l -
spoor

1435 mm

Zm 1:220 4,5 mm smalspoor 1000 mm

Zf 1:120 2,75 mm veldspoor 750 mm

 
m staat voor meterspoor    
e staat voor eng (duits voor smalspoor)   
f staat voor feldbahn (duits veldspoor)   
           

Uit de tabellen blijken de afwijkingen bij de schaal en de 
spoorwijdten vooral tussen de Europese en de Angelsaksi-

sche landen. Deze hebben zowel een historisch-technische 
als een financiëel-rationele oorzaken bij de industriële pro-
ductie van de modellen.

In Europa bestaat de bouwgrootte 0 in twee schalen: ener-
zijds is er schaal 1:43,5 die precies het dubbele is van de 
meest verspreide schaal H0. Nochtans geeft modelspoor-
wijdte 32 mm voor normaalspoor een schaalverhouding 
van 1:45 weer (1435:32 = 44,85).

In Noord-Amerika echter houdt men voor de 0 schaal een 
schaalverhouding van 1:48 aan omdat 1 voet (30,48 cm) 
bij het grote voorbeeld overeenkomt met 1/4 duim (2,54 
cm:4 = 0,635 cm) bij het model. De Amerikaanse smal-
spoor spoorwijdten van 3’ en 2’ (3 voet = 914,4 mm en 2 
voet = 609,6 mm) worden in halfnul als H0n3 en H0n2 
bestempeld. De Britten houden er als eilandbewoners nog 
immer bijzondere regels op na.

In tegenstelling tot de “vastelandspoorwegen” is het vrije 
ruimteprofiel bij de Britten kleiner gehouden. Hun rollend 
materiaal heeft meestal een schaalverhouding van 1:76, 
maar zij rijden op sporen met een schaalverhouding van 
1:87. De reden is eveneens historisch: Bij de aanvang van 
de schaal halfnul (00) wilden de (modelbouw)fabrikanten 
de elektromotoren van schaal 0 inbouwen in de H0 model-
len. Deze waren echter te volumineus en pasten niet in de 
1:87 kast. Dus werd de schaal “opgeblazen” tot 1:76 zodat 
de motoren terug in de kast pasten. Overigens noemde de 
Britten de bouwgrootte 00 eveneens de “4mm scale” want  
4 mm in model komt overeen een “Imperial foot” (exact 
1:76,2) Vervolgens is de bouwgrootte H0 dus de “3,5 mm 
scale”.

Maar de Halfnullers splitsen zich terug op in twee groe-
pen: De “ Fine Scalers” naar de EM norm met RP 25 wielen 
en “Scale Four” groep met nagenoeg code 55 spoorprofiel 
vergelijkbaar met het duitse “H0 PUR”.
Uit de schaal N (1:160) groeit de 1:148,2 schaal. Hierbij is 
2 mm in model zoveel als 1 voet bij het grote voorbeeld. 
Maar er wordt wel op 1:160 spoor gereden.
In de N FINE SCALE norm vinden we de aanhangers van 
de “ Two millimeters Society”. Zij volgen de schaal 1:152,4 
zowel voor het rollend materiaal als voor de spoorwijdte 



MODELBOUW

22 gazet

die vastgelegd is op 9,42 mm.
Als je het allemaal nog eens wil narekenen vindt je hierbij 
de omrekeningstabel van de engelse en de europese ma-
ten:

1 voet = 1 foot = 1ft = 1’ = 304,8 mm = 30,48 cm
1 voet = 1 foot = 12 inches
1 inch = 1 in = 1” = 2,54 cm

En zo zijn er op elke regel uitzonderingen. We maken im-
mers dezelfde wildgroei mee bij de digitale treinbesturing 
waar telkens nieuwe normen en nieuwe afwijkingen de 
regel zijn. De opsomming hierboven is slechts een vluch-
tig overzicht. Wie echt geïnteresseerd is in deze materie, 
vindt veel preciesere informatie terug op het internet.

Maar van waar komt eigenlijk die 1435mm ofte 4 voet en 8 
1/2 duim spoorwijdte bij het normaalspoor van het groot-
bedrijf vandaan?  Het antwoord vond ik op het internet bij 
http://lvb.net/item/3089  

SPACE SHUTTLE
Als de Space shuttle op zijn lanceerplatform staat, dan 
kan je twee vaste stuwraketten zien die aan beide zijden 
van de brandstoftank zijn vastgemaakt. Dat zijn de vaste 
stuwraketten, solid rocket boosters of SRB’s. Die worden 
gemaakt in de Thiokol-fabrieken in Utah. De ingenieurs 
die deze stuwraketten hebben ontworpen, hadden ze ei-
genlijk graag wat dikker, wat breder gemaakt. Maar dat 
kon niet, omdat ze per trein naar de lanceerbasis vervoerd 
moeten worden. De spoorweg van Utah naar Florida loopt 
door een tunnel in de bergen. De SRB’s moeten dus ook 
door die tunnel kunnen. En hoe breed is die tunnel? Iets 
breder dan de spoorlijn zelf, en die is vier voet en acht en 
een halve duim breed. Waarom? Omdat de Amerikaanse 
spoorwegen ontworpen werden door Britse expats, en in 
Groot-Brittannië zijn de spoorlijnen net zo breed. 

Maar waarom zijn de Britse spoorlijnen precies vier voet 
en acht en een halve duim breed? Wel, voordat er trei-
nen bestonden, waren er al tramways met sporen, en die 
tramwagons hadden afmetingen die gebaseerd waren op 
paardenkarren. De afstand tussen de wielen van die paar-
denkarren waren gebaseerd op de afmetingen van de oude 
Romeinse heirbanen, soms ook wel heerbanen genoemd. 

Als de karrenwielen te ver uit elkaar stonden, zouden de 
wielen op de oude heirbanen in de berm vastgeraken. De 
spoorbreedte van de Amerikaanse spoorwegen is dus in 
feite afgeleid van de wielafstand van de oude Romeinse 
strijdwagens die over de heirwegen reden.

Maar hoe werd de breedte van een Romeinse heirweg be-
paald? Wel, op die heirweg moesten twee paarden elkaar 
kunnen kruisen. De breedte van een Romeinse heirweg 
is dus twee keer de breedte van het achterwerk van een 
paard.

En zo komen we tot de verrassende vaststelling dat een 
afmeting van ‘s werelds meest geavanceerde transportsy-
steem, de Space Shuttle, meer dan tweeduizend jaar ge-
leden werd bepaald aan de hand van het achterwerk van 
een paard.

Eric Van Hemelrijck

Bronnen: 
Modellbahn-Schule, Astrodigital.org - hat tip: Fustigator, 
http://home.hetnet.nl/~rkievit/arch/gauges.html
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Clubbaan
Na een vrij lange periode zonder nieuws van de clubbaan 
mocht er wel eens een “update” komen. Waar staan we 
nu? Globaal gezien is de clubbaan volledig digitaal berijd-
baar. Als extra is er ook bloksysteembedrijf mogelijk op de 
bovenbaan, dit geldt echter alleen voor in dubbel stijgen/
enkel dalen. In de andere richting rijden vergt “MAN”/”op 
het zicht” rijden en als konsekwentie de  nodige aandacht 
om ongelukken te vermijden.

Voor de volledigheid: er is nog gepland om tussen Haidi-
kon en centraal ook met blokbedrijf te rijden (waarschijnlijk 
niet voor deze expo). Als “showcase” heb ik ook al 1 trein-
nummerdisplay (of hoe heet zoiets) ingebouwd in centraal, 
verdere displays worden volgend jaar ingebouwd.

Te melden is ook dat in centraal de seinen op de beneden-
baan werken + die van de  bovenbaan in enkel dalend/dub-
bel stijgend (Wat wel zal geapprecieerd worden door Paul 
wegens minder stress en ongelukjes denk ik).

Wat staat er dan nog te doen voor de expo?
Allereerst zullen er nog enkele kruisingen/engelse wissels 
vonkvrij worden gemaakt. Dit vermijdt dat bij kruisingen er 
te hard moet gereden worden om “er door te geraken” en 
maakt het ganse bedrijf van de clubbaan weeral een beetje 
aangenamer en relaxer.

Ondertussen krijgt het landschap met medewerking van 
Louis en Johan een stuwdam ingeplant en zal Jan (Rogier) 
enkele versleten sceneryhoekjes van de baan bijwerken. 
Blijft er natuurlijk als jaarlijkse traditie de grote schoon-
maak van zowel baan als lokaal om het publiek op de ge-
paste manier te ontvangen.

Wie wil meerijden/meewerken is van harte uitgenodigd, 
traditioneel is het nogal moeilijk om de baan tijdens de expo 
van bedienaars voorzien. Zeker na enkele dagen begint de 
slijtageslag bij het “core” team door te wegen. Daarom als 
je wil rijden tijdens de expo, al is het maar enkele uurtjes, 
kom gerust af. Leden die rollend materiaal willen laten rij-
den tijdens de expo komen liefst vooraf (tussen nu en de 
dag voor de expo) eens “test”rijden. Dit is zeker geen pro-
bleem daar buiten de maandelijkse rijavonden bijna iedere 
avond “test”gereden wordt.

Vooral van belang is de reaktie van het materiaal op het 
bloksysteem: is de remafstand niet te lang, reageert de 
decoder wel op het bloksysteem, enz. De “die hard” club-
baanleden zijn op zo’n avond dan ook bereid om je met 
raad en daad bij te staan. Tijdens de expo is dit niet altijd 
mogelijk en is het eigenlijk te laat om eventueel sleutel-
werk te gaan uitvoeren.

Zo, dat is het ongeveer. Tot op de clubbaan zou ik zeggen.

Chris Van derr Auwera



Barmannen 
van dienst

24 gazet

CLUBLEVEN

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
07/11 Pierre Wouters
14/11 Wim Janssen
21/11 Hohan Thierie
28/11 Marc Van Eylen
05/12 Leo Van Loon

12/12 Louis Willems 
19/12 Pierre Wouters
26/12 Wim Janssen
02/01 Johan Thierie
07/01 Marc Van Eylen
14/01 Leo Van Loon
21/01 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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Mag er gelachen worden...
Een goed geïntegreerde Turk komt bij Volvo Gent kijken voor werk.
Hij vertelt aan de personeelschef dat het niet te moeilijk mag zijn.
De chef zegt dat hij iets voor hem heeft.
‘Niet moeilijk: er komt een rode auto op de band, je neemt een rood tankdeksel-
tje en schroeft het op de wagen, er komt een groene auto, je neemt een groen 
dekseltje en zo verder.’
De volgende dag ziet de chef op de parking van alles: rode auto met wit tank-
dekseltje, blauwe auto met groen dekseltje, witte auto met geel dekseltje, een 
heleboel auto’s zonder dekseltje.
Hij roept de Turk bij zich en vraagt of het wel goed gaat.
Met mij wel zegt de Turk,... maar die auto’s hier die kunnen toveren. Er komt 
een witte auto,... ik draai mij om,... ik neem een wit dekseltje,... ik draai mij terug 
om,... en er staat een blauwe auto,... ik draai mij weer om,... neem een blauw 
dekseltje,... ik draai mij terug om,.. en er staat een groene auto.
En zo gaat dat de hele dag maar door, het is gewoonweg niet te doen!’

Een ruw uitziende ‘biker’ stopt aan een Harley-shop om zijn motor te laten re-
pareren. Men kan het probleem niet verhelpen terwijl hij wacht, dus zegt hij dat 
hij wel te voet naar huis zal gaan. 
Onderweg stopt hij bij een ijzerwinkel en koopt daar een emmer en een aam-
beeld. Verder bezoekt hij ook nog een poulier en koopt daar een paar kippen en 
een gans. 
Nu heeft hij wel een probleem want hoe zal hij dat allemaal dragen?
De winkelier zegt: ‘Waarom leg je het aambeeld niet in de emmer, draag hem in 
de ene hand, steek een kip onder elke arm en met de andere vrije hand draag je 
de gans.’ ‘Tof, bedankt’, zegt de biker en hij gaat verder.
Buiten wordt hij aangesproken door een oud nonneke dat hem vertelt dat ze 
de weg kwijt is. Ze vraagt: ‘Kan je me zeggen hoe ik naar Groenlaan nr 1603 
geraak’ 
De biker antwoordt:’ Ik woon toevallig ook in de Groenlaan, nr 1616 !,  kom ga 
met me mee via een binnenweg, dan zijn we er in no time’.
Het nonneke bekijkt hem bedenkelijk en zegt: ‘Ik ben een eenzame vrouw zon-
der een man om me te beschermen’. 
Hoe weet ik, dat als ik met je meega, je me niet tegen een muur aanduwt, mijn 
kleed omhoog sleurt en me een beurt geeft?’ 
‘Verdekke zuster’ zegt de biker ‘Zie mij hier nu staan met mijn emmer, aam-
beeld, 2 kiekens en een gans in mijn handen; hoe in hemelsnaam kan ik je nu 
tegen de muur aandrukken en al hetgene doen wat je hier zegt?’ 
‘Awel’ zegt ze: ‘Zet de gans neer, zet er de emmer over, het aambeeld er op en 
ik zal de kippen vasthouden! 

Antwoordapparaat van een moder-
ne  school
“Goeie dag, dit is het automatische 
antwoordapparaat van de school van 
uw kind. Met het oog op een betere 
dienstverlening en om u zo snel moge-
lijk met de verantwoordelijke persoon 
te verbinden, gelieve uw keuze te ma-
ken uit het hierna volgende menu.
Om te liegen over het motief van af-
wezigheid van uw kind, druk op 1.
Om te verantwoorden waarom uw kind 
zijn huistaak niet maakte, druk 2.
Om te klagen over onze werkmetho-
de, druk op 3.
Om het ontslag van een leerkracht te 
vragen, druk op 4.
Om te vragen waarom u de brieven 
niet ontvangen hebt die in bijlage 
aan uw convocatiebrief verzonden 
werden en die u ook, samen met de 
vorige  rapporten van uw kind toege-
stuurd werden, druk op 5.
Indien u van ons verwacht dat wij uw 
kind opvoeden, druk op 6.
Om te vragen dat uw kind -voor de 
3de keer dit schooljaar- van  leer-
kracht zou veranderen, druk op 7.  
Om te klagen over het schooltrans-
port, druk op 8.
Om te klagen over het schoolrestau-
rant, druk op 9.
Maar indien u beseft dat jullie in de 
echte wereld leven waarin uw kind 
de verantwoordelijkheid moet leren 
dragen voor zijn daden, zijn school- 
en  huiswerk, en dat het geenszins de 
schuld van de leerkracht is indien uw  
kind geen enkele inspanning levert, 
haak dan gewoon in, straf uw kind 
op de gepaste wijze en geniet van uw 
dag!”



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:
 
 2/10/1942 François Knops 
 17/10/1959 Marc Van Eylen
 19/10/1952 Herman Valkenaers
 23/10/1948 Jan Van Tassel
 25/10/1958 Rudy Van Doren
 18/11/1976 Germund Van Arck
 23/11/1955 Peter Embrechts
 17/12/1988 Filip Verbruggen
   
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

Antoon Vandenbussche

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.

Er zal enkel rollend materiaal en sporen aanvaard wor-
den in degelijke toestand. Dus geen tijdschriften, boe-
ken, enz... 

Wacht niet te lang met het indienen van uw lijst. De 
ruimte is beperkt!



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

Wanneer ben je met de treinhobby gestart?  Hoe is het 
allemaal begonnen? 
De brave Sint heeft mij een trein gebracht toen ik zeven 
was. Het was een Märklin! Dat is nu al zo een 51 jaar ge-
leden. Ik heb ononderbroken treinen in huis gehad. Soms 
ingepakt en af en toe heb ik mij gewaagd aan de bouw 
van een baantje. Deze zijn steeds onafgewerkt gebleven. 
Ik ben blijven oefenen en het is me pas in 2005 gelukt om 
een baan toonbaar af te werken. En daar ben ik dan ook 
trots op. Achterbosch heeft al op enkele tentoonstellin-
gen mogen prijken. Niet alleen op tentoonstellingen maar 
meerdere tijdschriften hebben het publiek laten kennis 
maken met mijn trambaantje. Nu ik in schaal 0 bouw lijkt 
het allemaal minder moeilijk te gaan. Voor ik Achterbosch 
bouwde heb ik op onze Chinnorbaan mogen oefenen.

Wat was je eerste model? 
De keuze van de Sint was gevallen op een BR 24 van de 
DB. Mijn ouders hadden de Sint goed ingelicht. Hij bracht 
geen startset maar een stoomloc met zowel goederen-
wagentjes als een rijtuig. Niet enkel een rijovaal maar ook 
twee wissels. Zo kon ik van begin af rangeren. Ik reed een 
rondje met de goederentrein en daarna reed ik de loc voor 
het rijtuig en mochten de passagiers eens over het tapijt 
rijden. Later zijn de sporen verhuisd naar de traditionele 
vezelplaat. Die stond naast mijn bed. Ik had de keuze: met 
mijn trein spelen of slapen. Om te kunnen rijden lag de 
treinplaat op mijn bed. Veel landschap is er toen niet ge-
bouwd. Er stonden wel een paar huisjes op en een station. 
Verder had mijn vader er een straat op geschilderd en wat 
schril groenstrooisel gekleefd. Mijn zus heeft eens een po-
ging ondernomen om een berg te maken. Maar daar was 
ik dan weer niet gelukkig mee. Zij had de berg over de spo-
ren gebouw en het treintje reed dus door het bergje dat 
nauwelijks hoge genoeg was om de trein door te laten. Ik 
was kwaad dat de trein door de berg en niet langs de berg 
reed. Dus het zat er van in het begin in dat de trein in het 
landschap moest rijden.

Hoelang ben je al lid van de club? 
Ik ben met de opendeurdagen van 1993 blijven hangen. 
Mijn eerste lidkaart is uitgeschreven in 1994. Ik had bijna 
een lid van het eerste uur geweest. Oud voorzitter Gas-
ton Rucquoy en ik waren lid van dezelfde toneelgroep. Hij 
wist dat ik treintjes had en heeft meermaals gevraagd om 
mee te starten. Ik was jong en moest nog achter de vrou-
wen gaan jagen. Dus ik werd geen lid maar kwam wel elk 
jaar naar de tentoonstellingen kijken. Toen ik stopte met 
het toneel ben ik lid geworden. Het was niet mogelijk om 
de twee goed te combineren. Ik bouwde decors en deed 
de belichting van drie toneelstukken per jaar. Veel tijd om 
met treinen bezig te zijn bleef er niet over. Die periode be-
perkte ik me tot het lezen van tijdschriften. 

Wat zou je voor de club willen wensen? 
Dat het een aangename ontmoetingsplaats mag zijn voor 
alle die met treinen bezig zijn. Het maakt niet uit of het 
een modelbouwer is, een verzamelaar of een spotter. Een 
plaats waar geïnteresseerden met elkaar kunnen praten 
over hun geliefde onderwerp.

Wat zijn je toekomstplannen in de modelbouwhobby? 
Verder bouwen aan mijn trambaan. Niet dat Achterbosch 
in de onmiddellijke toekomst gaat uitbreiden maar er moet 
nog veel rollend materiaal aangepast en gebouwd worden. 
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Ik heb in al die jaren veel geleerd door te kijken hoe anderen 
het deden. Maar vooral heb ik geleerd te kijken en niet te 
zien. We hebben het allemaal gezien maar ga er ook eens 
naar kijken. Het zijn de details die een onderwerp boeiend 
maken. Kijk een goed rond als je iets wil gaan bouwen. Een 
stootblok aan het einde van een stopspoor ziet er heel an-
ders uit dan het model dat we kunnen kopen. Neem een 
paar foto’s en tracht dat eens na te bootsen. Je zal zien dat 
het geheel er veel beter uitziet.

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

Verder ben ik volop bezig met onze schaal 0-baan. Er lig-
gen nog een paar messing bouwkits te wachten. Dus nog 
werk voor een paar jaar.

Wat stoort je aan de hobby?
Dat buitenstaanders denken dat het een hobby voor kin-
deren is. 

Wat is je meest geliefde model? 
Weer een dilemma! Mijn BR24 van de DB staat nog al-
tijd op mijn kast in het salon. Maar mijn laatste aanwinst, 
de Deense Nohab in schaal nul die door Eric van geluid is 
voorzien, is ook een prachtstuk. Daar kan ik uren naar zit-
ten kijken en luisteren.

Heb je nog andere hobby’s? 
Met fotografie ben ik ook al jaren vertrouwd. Video is er 
een paar jaar geleden biij gekomen. Meestal is het trein-
spotten. En de 
inwendige mens 
moet ook on-
derhouden wor-
den. Ik sta zeer 
graag aan het 
kookvuur. Het 
moet geen feest 
zijn om iets lek-
kers op tafel 
te brengen. De 
dagelijkse ver-
zorgde keuken 
en bovendien 
nog mooi op het 
bord gebracht, 
daar ben ik graag 
mee bezig.

Kan je ons een 
tip geven op 
modelbouwge-
bied? Hoe loste 
je ooit een pro-
bleem op?  



BBQ
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Dat het bij “De Pijl” niet altijd om treinen draait werd zaterdag 28 juni nogmaals bewezen. De traditionele zomer-bbq 
was weer rijkelijk voorzien van vlees en drank.

De opkomst was niet bijzonder groot, maar al zeg ik het zelf, de aanwezigen waren niet vies van een grap en een grol, 
waardoor het een zeer plezante en ontspannende avond werd, waar de lachspieren niet gespaard bleven. Clown van de 
avond was mijn eigen ventje, welke samen met Roland dolle pret maakten. Gelukkig kennen ze de Rudy ondertussen al 
wel en zijn ze van hem al wel ‘t een en ‘t ander gewoon.

Tekst: Christine Van Doren - Foto’s: Rudy Van Doren & Jeanine Buyle
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Ramptoeristen
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Als modeltreinliefhebbers met echte treinen gaan spelen.
 
In het kader van een gecombineerde rampoefening met de diensten van de NMBS, de Vilvoordse brandweer en de MUG 
werden enkele leden van de club opgetrommeld om figurant te spelen. Dat alles zo natuurgetrouw in scene werd gezet 
was natuurlijk evident. Liters namaakbloed en verpakkingsmateriaal was voorzien om alle zwaar gewonde slachtoffers 
de nodige zorgen toe te dienen. Oordeel zelf of ze daarin geslaagd zijn.

Rudy Van Doren
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Stoker Tim

CLUBLEVEN

Wie zagen we daar zwoegen op de 64.169 te Ciney? Inderdaad, onze Tim Haesevoets. Zwart geblakerd van de kolen en 
het vuur, maar dolblij dat hij ook tijdens de nacht van 15 op 16 augustus het vuur mocht onderhouden op de P8 van de 
TSP. Lekker geslapen, Tim?

Roel Desaeger
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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

26 september Programma-avond: “Vakantiekiekjes”

11 oktober Plakjes namiddag schaal 0

17 oktober Programma-avond: “Adieu”

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

15 november Plakjes namiddag schaal 0

5 december Acticiteiten-avond: “Digitaal”

12 december Kerst op zolder

13 december Plakjes namiddag schaal 0

? Nieuwjaarsreceptie

? Statutaire jaarvergadering

30 - 31 mei - 1 juni Clubreis
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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

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

27  september
Ruilbeurs en opendeur - Namen (Jambes) - Rail Miniature Mosan, Cultureel Centrum, 10 - 18 
uur. - Info: http://www.club-rmm.be/ 

27  september
Stoomrit - Mariembourg - TSP, stoomtrein 64.169, vertrek 9 uur Charleroi.
Info: www.pfttsp.be 

27 en 28 september Stoomfestival - Mariembourg - Info: http://cfv3v.in-site-out.com/ 

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/ 

4 oktober Ruilbeurs - Houten NL - Euretco-Expo-Center - info: http://www.modelspoorbeurs.nl 

4 en 5 oktober
Tentoonstelling - Belsele - Zwitserse Treinclub, Stationswegel 1 (station Sinaai), 10 - 18 uur -
info: http://users.skynet.be/zwitsersetreinclub/ 

4 en 5 oktober
Tentoonstelling - Oostende - Modelspoorklub van de Kust, 26ste Treinweekend van Oost-
ende - Openluchtcentrum Duin en Zee - Fortstraat 128 - info: www.mskk.be 

11 en 12 oktober Opendeur - Lier - De Geit - Den Bril, Bril 6 - info: www.liersemodelspoorwegen.be 

11 en 12 oktober
Tentoonstelling - Belsele - Zwitserse Treinclub, Stationswegel 1 (station Sinaai), 10 - 18 uur -
info: http://users.skynet.be/zwitsersetreinclub/ 

18 oktober
Tentoonstelling - Sas van Gent (NL) - MSV Tyrexzuid, Vlaanderenhal, 10 - 17 uur
info: tyrexzuid@hotmail.com  

18 oktober
Seminarie - Antwerpen - Modeltreinacademie, Les 2, Van droom naar daad - 
Klapdorp 21, 10 - 17 uur, 50/25 euro - info: http://www.modeltreinacademie.be 

18 en 19 oktober Tentoonstelling - Wervik - Pacific, Laagweg 3, 10 - 18 uur (gratis)

19 oktober
Ruilbeurs - Oud-Heverlee - Leuvense Modeltreinclub, Zoet Water, zaal Roosenberg
Info: www.lmtc.be 

19 oktober
Ruilbeurs - Woluwe - Woluwe Shoppingcenter - 
info: http://www.boursedescollectionneurs.be 

24 - 26 oktober
Tentoonsteling - Utrecht (NL) - Eurospoor - Jaarbeurs Utrecht
Info: http://www.eurospoor.nl 

25 en 26 oktober
Expo - Mechelen - Modelspoormagazine - Nekkerhal, 10 - 18 (zat) en 9 - 17 (zon) uur
info: www.modelspoormagazine.be 

AGENDA
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Datum Activiteit

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

6 - 9 november
Tentoonstelling - Keulen - Kölnmesse - Messeplatz 1, 9 -18 uur
info: http://www.modellbahn-koeln.de/  

8 november Ruilbeurs - Houten NL - Euretco-Expo-Center - info: http://www.modelspoorbeurs.nl 

8 en 9 november
Tentoonstelling - Walferdange (L) - AMFL,  Centre culturel Prince Henri, 10 - 18 uur
info: http://www.amfl.net/ 

8 - 11 november
Expo Tentoonstelling  - Muizen (Mechelen) - MSCM De Pijl - Vormingsstation Muizen - 
10 - 18 uur - info: www.de-pijl.be

9 november
Ruilbeurs - Sint Niklaas - Modeltreinclub Het Spoor, zaal Den Hof, Hendrik Heymanplein 
info: http://www.msc-hetspoor.be/ 

9 - 11 november
Expo - Marche en Famenne - Trains & Modélisme, WEX, rue des Deux Provinces 1b 9.30 - 
18.30 uur - info: 083 21 14 79 ou 0479 90 50 69

15 - 23 november
Veiling - Wilrijk - Collectors Bank, Galliardstraat 2 
info@collectorsbank.com en www.collectorsbank.be

16 november
Ruilbeurs - Woluwe - Woluwe Shoppingcenter 
info: http://www.boursedescollectionneurs.be 

22 november
Seminarie - Antwerpen - Modeltreinacademie,  Les 3, Van analoog naar digitaal  
Klapdorp 21, 10 - 17 uur, 50/25 euro - info: http://www.modeltreinacademie.be

23 november
Ruilbeurs - Antwerpen - Veilingen Vercauteren, sporthal Schijnpoortweg 55a -
9.30 - 14 uur - info : www.veilingenvercauteren.be 

22 en 23 november
Tentoonstelling - Lahnstein-Koblenz (D) - Internationalen Lahnsteiner Modellbahntagen,
info: http://www.mec-lahnstein-koblenz.de

30 november Ruilbeurs - Vilvoorde - Hobby-Rail -  zaal Uilenspiegel, Gevaertstraat 18. 

6 en 7 december
Tentoonstelling - Birmingham (UK) - Warley Model Railway Club,  10 - 18 (17) uur -
Info: http://www.warley-mrc.org.uk/ 

7 december Ruilbeurs - Merksem (Antwerpen) - ATA, Fort van Merksem, Fortsteenweg Merksem

7 december
Ruilbeurs - Woluwe - Woluwe Shoppingcenter - 
info: http://www.boursedescollectionneurs.be 

13 december Ruilbeurs - Houten NL - Euretco-Expo-Center - info: http://www.modelspoorbeurs.nl 

14 december Ruilbeurs - Hoeselt - Treinclub Hoeselt, Cultureel Centrum Ter Kommen, Europalaan 2,

20 december
Seminarie - Antwerpen - Modeltreinacademie,  Les 4, Van digitaal tot computer 
Klapdorp 21, 10 - 17 uur, 50/25 euro - info: http://www.modeltreinacademie.be
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