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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 ñRTEMTS2018ò. 

 

 
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. 
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Door op ñvolgendeò te klikken zullen de gegevens worden ingelezen. 

 

 
 

Op het laatste scherm van de wizard klik je op ñEindeò. 
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De database Koploper ñRTEMTS2018ò gaat nu open. 

Hierin zie je de baan die we gaan gebruiken voor de workshop. 

We controleren even de instellingen per database, wanneer bij poortnummer, ñAansturenò 

staat wordt er verbinding gemaakt met de centrale, staat er ñTestenò dan kan je een simulatie 

laten lopen van de aansturing. 

 

 
 

We beginnen door te controleren of we al alle digitale onderdelen bekend hebben gemaakt. 
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Onderstaand zien we dat er 10 bezetmeld modules zijn aangemaakt. 

Deze gegevens heb je nodig om het juiste wissel- en bezetmeld nummer te kunnen 

toekennen in je tekening. 

 

 
 

Onderstaand zien we dat er 11 wisseldecoders zijn aangemaakt. 
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Bloktypes maak je aan via menu Onderhoud > Baan definities > Bloktypes. 

 

 
 

In bloktypes geef je een aantal eigenschappen in, die betrekking hebben op het rijden in een 

blok van dat type. 
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Voorbeeld ñStationsblokò 

 

 
 

Onderstaand een overzicht van de baan waarop deze toelichting betrekking heeft, mijn 

thuisbaan ñRail Terminal Ergensò 

  



ModelTrein-Support vzw:                 Workshop KOPLOPER 

 

 ModelTrein-Support vzw Workshop Koploper 9.3 b7 voor gevorderden
 Pagina 12 

In Koploper op onderstaande wijze getekend. 

 

 
 

Bij Onderhouden > Baan definities > Blokken maken we onze blokken aan met de onderlinge 

verbindingen. 
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Je ziet nu de al bestaande blokken en de verbindingen tussen deze blokken. 

Merk op dat er op de verbindingslijnen 1 of 2 bolletjes staan, dit geeft aan of er maar naar 1 

kant of naar beide richtingen mag (kan) gereden worden. 

 
 

Onderhoud > Baan definities > Blokgroepen. 

 

 



ModelTrein-Support vzw:                 Workshop KOPLOPER 

 

 ModelTrein-Support vzw Workshop Koploper 9.3 b7 voor gevorderden
 Pagina 14 

Hier kunnen we aangeven dat bepaalde blokken een ñblokgroepò vormen. 

Bijvoorbeeld onderstaand ñSchaduwstationò bestaat uit de blokken 2-3-4 en 5. 

 

 
 

Op het tabblad ñBezettingò kan je aangeven welke de minimumbezetting moet zijn en wat de 

maximumbezetting is. 

 
Indien je aanduidt minimumbezetting is 2 dan blijven er altijd 2 treinen staan in deze 4 

blokken. Er komt dan een melding in het locomotiefoverzicht dat deze 2 niet mogen 

vertrekken. Pas als er een derde trein in de blokgroep komt mag er weer 1 trein vertrekken. 
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Via Onderhoud > Baan definities > Aanvulling blokgegevens, kan je de juiste lengte en 

andere zaken instellen. 

 

 
Standaard staat de lengte van een blok op 999 cm, dit gaan we aanpassen naar de 

werkelijke lengte. 

 
 

¶ Treinlengte maximaal = 257 cm (op deze baan) 

¶ Opstelblok. 

¶ Dempen geluidsfuncties (schaduwstation) 
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Omdat er in blok 2 een trein komt te staan met 12 wagons, is het noodzakelijk dat de locomotief op 
de juist plaats stopt. Dit moeten we soms per locomotief instellen. 
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Als je een ontkoppelrail getekend hebt op uw baanplan, dan moet je nog via 
ñeigenschappenò het juiste decodernummer voor de aansturing opgeven. 
 

 
Het scherm ñOntkoppel eigenschappenò gaat nu open. 

Vul een wisselnummer in (aansluiting op wisseldecoder)  

Omdat je voor een ontkoppelrail maar 1 aansluiting nodig hebt, moet aangeven welke 

aansluiting (wisselnummer) je gebruikt hebt, in dit geval ñwissel 26 rechtdoorò 
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Voordat we automatisch kunnen gaan rijden moeten we in Koploper de wisselstraten 

vastleggen. 

 

 
 

Via de knop ñvastleggen wisselstratenò gaan we de volgorde van de verschillende wissels 

aangeven en de stand waarin deze moeten staan. 

¶ Wisselstraat van 34 naar 26 (voorbeeld) 

¶ Eerste wissel is nummer 16 

¶ Je gaat op de wissel staan met de aanwijzer en klik op rechtse knop 

¶ Je kan dan de wissel ñgeselecteerdò zetten, deze komt dan in het overzichtsscherm 

onderaan te staan. 

¶ Dit doe je ook voor alle volgende wissels. 

¶ Indien je tussen wissels een verbindingslijn getekend hebt mag je deze mee 

aanduiden (wordt dan ook geel van kleur) 

¶ Je wisselstraat is nu volledig gekend door Koploper. 

 

Dit moet je doen voor alle wisselstraten in je baanplan. 
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Om meer mogelijkheden te hebben in het automatisch rijden kan je best ñTreintypesò 

aanmaken. Dit doe je bij Onderhouden > Treintypes 

 

 
 

Je kan dan allerlei instellingen aanmaken die kunnen verschillen per type. 

Snelheden en de optrek en afrem simulatie. 
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Automatisch rijden kan op verschillende manieren, als eerste gaan we de variabele routes 

aanmaken. Onderhouden > Variabele treinroute. 

 

 
 

Als we een route aanmaken moeten we verschillende tabbladen doorlopen. 

Ook moeten we aanduiden voor welk treintype of locomotief deze gelden. 
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Via de ñHelpfunctieò kan je meer informatie opvragen. 
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Met de variabele treinroutes kan een trein tijdens het automatisch rijden in een bepaalde richting 

worden gestuurd. Denk hierbij aan een trein die moet pendelen tussen twee stations, aan een trein die 

beslist niet in een blok mag komen of aan een trein die niet mag stoppen in een blok.  

 

Er zijn acht soorten treinroutes:  

 

· Treinroutes die getoond worden in het rijwindow. Denk hierbij aan routes die ervoor kunnen 

zorgen dat een personentrein heen en weer pendelt tussen 2 stations. De route ken je verder toe aan 

een rijwindow. 

· Treinroutes die getoond worden in onderhouden treintypes. Denk hierbij aan routes die ervoor 

zorgen dat een goederentrein niet mag stoppen langs een perron. De route ken je verder toe in 

onderhouden treintypes. 

 

· Treinroutes die alleen gelden tijdens het rijden naar opstelsporen (zie baanoverzicht tijdens 

rijden). Als er is gekozen om te rijden naar de opstelsporen zullen deze routes ook gelden. Hierdoor 

kan je tijdelijk bepaalde routes blokkeren. 

· Treinroutes die altijd gelden. Dit spreekt voor zich. 

· Treinroutes die gelden voor getrokken treinen. Denk hierbij aan kopsporen van een station. 

Hier mag geen trein komen die niet automatisch kan keren. In Koploper is een getrokken trein een 

trein die niet in onderhouden locomotieven de indicatie 'treinstel' heeft en waarbij ook niet in het 

rijwindow de indicatie 'trek/duw combinatie' is geactiveerd. 

 

· Treinroutes die gelden voor trekduw of treinstellen. In deze categorie vallen de treinen die niet 

behoren in het vorige punt. Als dus de indicatie 'treinstel' of 'trek/duw combinatie' is geactiveerd valt de 

trein in deze categorie. 

· Treinroutes die getoond worden in het rijwindow. Deze treinroutes worden getoond wanneer 

de treinroute is gekozen bij het treintype welke actief is bij de locomotief. Deze mogelijkheid is alleen 

in een uitgebreide database beschikbaar. 

 

· Treinroutes die altijd gelden, maar alleen voor die locomotieven die hier opgegeven zijn bij het 

tabblad 'waar'. Deze treinroutes kunnen in het rijwindow niet aan of uit worden gezet. Hiermee kan iets 

speciaals worden gedaan voor een trein die niet uitgezet kan worden. Denk hierbij aan blok waar de 

locomotief altijd ontspoort. Deze mogelijkheid is alleen in een uitgebreide database beschikbaar. 

 

Wijzigingen worden in principe meteen bijgewerkt bij de locomotieven. Wanneer echter het 

wegschrijven één keer langer heeft geduurd dan 50 milliseconde, komt hiervan een melding. De 

volgende keren worden de gegevens bij de locomotieven weggeschreven tijdens het afsluiten van dit 

venster en dus niet meteen na wegschrijven van de gegevens. Pas nadat Koploper geheel is 

afgesloten en weer is opgestart, worden de gegevens meteen bijgewerkt bij de locomotieven. 

 

Er zijn verschillende soorten treinroutes. Van al deze treinroutes kan er één of meerdere actief zijn bij 

een locomotief. Het kan lastig zijn om te achterhalen wat een locomotief niet mag doen. In het 

rijwindow van een locomotief kan je op het tabblad rijgedrag opvragen welke verboden er gelden en 

bij welke variabele treinroute deze vandaan komen. Klik hiervoor met de rechtermuis in het kader waar 

de variabele treinroutes staan vermeld. Ook als er geen treinroutes zijn die gekoppeld moeten worden 

in het rijwindow kan je hier toch deze gegevens opvragen.  
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Instellen ñStopverbodò dit wil zeggen een trein mag niet stoppen in het aangeduide blok. 

Eventueel in te stellen ñrichtingsafhankelijkò. 

 

 
 

Instellen ñStopverbod stilstandò een trein mag daar dan niet stilstaan omdat het volgend blok 

bezet is, maar moet een blok vroeger wachten. 
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Richtingsverbod: dit moet je zeker voor getrokken treinen goed invullen, anders kun je 

hebben dat een trein gaat rijden met zijn wagons eerst en de locomotief er achter. 

In een doodlopend spoor kan dit natuurlijk wel. 

 

 
 

Divers: hier kan je uitgesloten wissels en gecombineerde verboden zichtbaar maken. 
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Info: hier kan je opmerkingen schrijven zodat je later nog weet waarom je iets gedaan hebt. 

 

 
 

Waar: hier zie je welke trein er op dat moment gebruikt maakt van deze variabele route. 
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In het Locomotief rijwindow kan je controleren of deze loc een variabele of vaste route rijdt. 

Op het tabblad ñAlgemeenò moet je controleren of de rijrichting juist staat ingesteld. 

 

 
 

Op het tabblad ñRijgedragò kan je aangeven of deze loc een Variabele of vaste route moet 

gaan rijden. 
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De vaste routes die kunnen gebruikt worden voor deze locomotief zijn zichtbaar in het 

scherm en kunnen aangevinkt worden. 

 

 
 

Indien de locomotief ñfunctiesò heeft kan je deze hier aansturen. 

 
Hierboven zie je dat de functie ñLicht cabine 2 uitò aan is bij ñvooruitò rijden. 
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Vaste treinroutes maak je aan in ñOnderhouden > Vaste treinroute. 

Daar heb je een overzicht van de aangemaakte routes. 

 
 

Je geeft de route een naam bijvoorbeeld ñVR2 RTerminal 37 plus 38ò 

En je begint met aan te duiden in welk blok de route start, in dit geval blok 27. 

 

 
 

Omdat deze route al aangemaakt is staan alle blokken al vermeld, als je begint met een 

nieuwe route doe je steeds ñNieuwò en je vult dan de gegevens in die nodig zijn of wat je wil 

laten gebeuren. (Zie de stappen op de diaôs) 
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Als ñDiverse optiesò is hier ñwissel 22/ rechtdoor / binnenkomstò toegevoegd, hierdoor gaat 

wissel 22 op rechtdoor staan als de locomotief van blok 27 naar blok 26 rijdt. 

 
 

Onderstaand het eigenschappenvenster van bloknummer 26. 

 
¶ Keren toegestaan in dit blok 

¶ Naar volgend blok is rangeerbeweging (hierdoor stuur je de functie 

ñrangeerverlichtingò aan) 

¶ Snelheidsbeperking 15 km/u 

  


