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We starten onze workshop met een toelichting op het programma Koploper (aansturen van 

modeltreinen) ontwikkeld door Paul Haagsma. 
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Het programma is te downloaden op www.pahasoft.nl. 

De laatste versie wordt aangeboden. 

Ondanks berichten dat de ontwikkeling van Koploper is gestopt, komen er nog steeds 

updates voor het oplossen van bugs en soms nieuwe mogelijkheden. 

 

 
 

Op dezelfde site kan je de beginnershandleiding ophalen, deze is voor startende gebruikers 

een zeer goed hulpmiddel. 
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Wanner Koploper geïnstalleerd is gaan we enkele zaken aanpassen onder Globale 

instellingen. 

 

 
 

We vullen het pad in naar de mappen waar we tijdelijke bestanden willen opslaan, ook de 

map waarin we bij het afsluiten van Koploper de actuele database weg willen schrijven. 
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Telkens je Koploper afsluit maakt deze een bestand aan met de gegevens van de actuele 

database. Hier kan in geval van problemen een oudere versie terug ophalen. 

 

 
 

Als je een andere database wil openen (bijvoorbeeld van een andere gebruiker) dan kan je 

dit doen via het menu ñBack-up / Restoreò. 
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Voor onze workshop gaan we de database openen van de presentatie. 

Dit doen we door een ñRestoreò te doen.  

 

De wizard gaat open en je gaat ñgegevens teruglezenò. 

 

  
 

We gaan naar de map waar we de testdatabase hebben geplaatst, klikken deze map aan en 

drukken dan op ñvolgendeò. 
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Je krijgt een overzicht van mogelijke databases die beschikbaar zijn (bij u waarschijnlijk 

slechts 1 database) en kiezen voor ñMTSRTEò. 

 

 
We drukken op ñvolgendeò. 

 

Nu moeten we aangeven in welke database we deze gegevens willen inlezen. 

Hier kan je de naam nemen van een bestaande database (opgelet gegevens worden 

overschreven) of je geeft aan met een vinkje ñNieuwe database aanmakenò. 

 

 
 


