Nieuwsbrief 1 van 2019
Beste modeltreinliefhebber,
Bij de start van het nieuwe jaar 2019 willen wij u allen een gezond en
gelukkig jaar wensen!

Hopelijk worden al uw (modelbouw)wensen waarheid en worden alle
lopende projecten eindelijk afgewerkt.
Zoals vorige jaren blijven wij ter beschikking om de nodige uitleg en hulp te
bieden waar nodig.
In het eerste kwartaal van 2019 zullen wij een overzicht maken van onze
cursussen – workshops en presentaties en een enquête laten invullen om
uw wensen te kennen.
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Op zaterdag 26 januari hebben we onze volgende infodag en
onderstaande workshop.
Workshop koploper voor gevorderden.
In deze workshop die gegeven wordt door Patrick Peeters bespreken we
vooral de door de deelnemers aangebrachte onderwerpen.
Standaard wordt er veel aandacht besteed aan:
• Logische acties
• Speciale acties
• Automatisch rijden met vaste en variabele routes aangestuurd door
logische en speciale acties.
Alle andere noodzakelijke instellingen worden overlopen en indien nodig
toegelicht.
INFODAG.
Op dezelfde dag gaat ook onze infodag door, van 10:00 u tot 12:00 u en
daarna van 14:00 u tot 17:00 u.
Voor algemene informatie kan u steeds langskomen en zullen wij trachten
uw problemen of vragen te verduidelijken.
Voor specifieke problemen (zoals niet of slecht rijdende locomotief) vragen
wij wel om u aan te melden via het aanmeldformulier op onze website, wij
kunnen dan de nodige mensen voorzien om u van dienst te zijn.
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Op zaterdag 9 februari hebben we een presentatie van Hans Deloof over
LocoNet.
Deze presentatie gaat door van 13:00 u tot 17:00 u in onze lokalen bij
Bowling Stones Wommelgem, Autolei 123 te Wommelgem en is gratis bij
te wonen, wel graag inschrijven via
http://modeltrein-support.be/inschrijven-cursus.html
zodat we het aantal deelnemers kunnen monitoren.
Intro LocoNet door Hans:
Als kind had ik interesse in een treinbaan waarop vooral met veel treintjes kon gereden worden.
Later groeide het landschap erbij. Meer treinen in mijn verzameling zorgden ervoor dat besturing
en beveiliging belangrijk werden.
Vele jaren heb ik een analoge treinbaan gehad met kilometers draad onder de baan en vele relais
om verschillende schakelingen te maken. Tijdens mijn studies elektronica ontdekte ik dat deze
wirwar van draden en relais eigenlijk overbodig waren. Bovendien waren de relais duur, een
station een beetje beveiligen kostte veel geld, wat een student te kort heeft. Een zoektocht met
eenvoudige elektronische schakelingen begon.
Studeren, werken, trouwen, bouwen, kindjes krijgen…. Modelbouw kwam op een laag pitje te
staan. Toen Marklin met een digitaal systeem uitkwam, was mijn interesse opnieuw gewekt en
ben ik met een digitaal bestuurde baan begonnen.
Na jaren ervaring met digitale besturing, waarin een hele evolutie, moest ik opnieuw tot de
vaststelling komen dat er onnodige en dure digitale modules worden gebruikt. Dus ging ik
software schrijven en heb ik een zo universeel mogelijk interface genomen als verbinding met de
baan. Ik gebruikte gemakkelijke en goedkope modules om wissels, seinen en toebehoren te
koppelen met een minimum aan draden.
In de software schrijven stak ik heel veel tijd, dus ging ik op zoek naar bestaande software.
Railroad & Co bood de meest universele interface, degelijke en eenvoudige grafische omgeving,
en uitstekende support. De Intellibox volgde als verbinding met de treinbaan, doordat hij bij
ongeveer alle beschikbare systemen ingezet kan worden. De ontdekking van Loconet gaf een
mogelijkheid van eenvoudige bedrading, handregelaars, meerdere PC’s , en simpele
aansluitingen voor module banen. Alleen leken mij de verkrijgbare Loconet modules veel te duur
en/of veel te complex. Langs Internet ontdekte ik enkele interessante Loconet ontwerpen, die ik
dan heb aangepast om zo tot redelijk eenvoudige en vrij goedkope modules te komen om een
degelijke baan te kunnen bouwen.
Na vele jaren modelbouw plezier heb ik ondervonden dat je met eenvoudige dingen soms de
beste resultaten bereikt. En daarom laat ik met deze site jullie mee genieten van enkele
ervaringen.

http://users.telenet.be/deloof/
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Op zaterdag 15 december hadden we onze infodag en is er een workshop
gegeven.
De workshop iTrain voor beginners:
Gegeven door Eric Jacobs was een goed bezet en de deelnemers zijn
tevreden huiswaarts gekeerd.
Tijdens deze workshop is er vooral toegelicht hoe we iTrain moeten
inrichten om goede resultaten te bereiken.
De cursisten hebben enkele zeer goede opmerkingen gemaakt die de
workshop kunnen verbeteren.
Info uit de ingevulde enquête:
Een beetje minder snel vooruit gaan met lesgeven en een lichte
verduistering van het lokaal teneinde een beter contrast van de
geprojecteerde presentatie te hebben want voor diegenen die zijaanzicht
hadden was dit vaak onleesbaar.
18-12-2018 14:35
Allereerst proficiat aan Eric. Gewoon een kei in zijn vak. Jammer dat ik niet
vrij ben om naar de vervolgcursus te komen. Maar wanneer die nog eens
op het programma staat kom ik zeker af.
18-12-2018 8:55
De andere collega die ook veel praktische info had kwam soms storend
tussen. Hij begeleidde een mede-cursist en deed dat soms met iets te luide
stem wat het moeilijk maakte om de uitleg van de lesgever te volgen.
17-12-2018 16:45
Wel een nadeel als je met een Apple werkt programma werkt iets anders
dan op Windows en dan is het wel moeilijk voor te volgen
17-12-2018 11:58
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Onze infodag is rustig verlopen een aantal problemen zijn besproken en
we hebben tot een oplossing bijgedragen.
Enkele locomotieven voorzien van een decoder en deze ingesteld op het
gewenste adres.
Een aantal wagons voorzien van binnenverlichting aangestuurd door een
functie decoder.
Al met al een gezellige infodag waarna de bezoekers tevreden naar huis
zijn gegaan.

De workshop en infodag zijn doorgegaan in de gekende lokalen die door
de nieuwe uitbater mooi zijn opgekuist en heringericht.
De ingang is nu via Bowling Stones Wommelgem
autolei 113 te Wommelgem
• via een lange gang naar de sanitaire voorzieningen
• op het einde door de linkse deur
• daarna rechts door de deur
• kom je aan de oude gekende sanitaire lokalen
• hier de metalen trap naar boven
• en kom je aan onze gekende leslokalen.
Informatie kan je altijd krijgen aan de balie en toog van Bowling Stones.
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Kalender werkjaar 2018 – 2019.

Agenda werkjaar 2018 - 2019 modeltrein-support
Dag

Datum

Zaterdag

22/09/2018

Zaterdag

20/10/2018

Zaterdag

24/11/2018

Zaterdag

15/12/2018

Zaterdag

26/01/2019

Zaterdag

9/02/2019

Zaterdag

23/02/2019

Zaterdag

16/03/2019

Zaterdag

23/03/2019

Zaterdag

27/04/2019

Zaterdag

25/05/2019

Zaterdag

22/06/2019

Uur
10:00 - 17:00
10:00 - 17:00
10:00 - 17:00
10:00 - 17:00
10:00 - 17:00
10:00 - 17:00
10:00 - 17:00
10:00 - 17:00
10:00 - 17:00
10:00 - 17:00
10:00 - 17:00
13:00 - 17:00
10:00 - 17:00
10:00 - 17:00
10:00 - 17:00
10:00 - 17:00
10:00 - 17:00
10:00 - 17:00
10:00 - 17:00
10:00 - 17:00
10:00 - 17:00
10:00 - 17:00
10:00 - 17:00
10:00 - 17:00

Omschrijving
Workshop: Bouwen van een baan, tekenen en ontwerpen met Wintrack
infodag (vrije toegang, vooraf aanmelden indien specifiek probleem of vraag)
Cursus-workshop: Decoders en verlichting inbouwen, onderhoud locs, solderen
Presentatie: Besturingssystemen automatisch rijden (Koploper - Windigipet - iTrain - Rocrail)
infodag (vrije toegang, vooraf aanmelden indien specifiek probleem of vraag)
Workshop: Koploper voor beginners
infodag (vrije toegang, vooraf aanmelden indien specifiek probleem of vraag)
Workshop: iTrain voor beginners
infodag (vrije toegang, vooraf aanmelden indien specifiek probleem of vraag)
Workshop: Koploper voor gevorderden
infodag (vrije toegang, vooraf aanmelden indien specifiek probleem of vraag)
Presentatie: Loconet door Hans Deloof (gratis deelname na inschrijving)
Workshop: iTrain voor gevorderden
infodag (vrije toegang, vooraf aanmelden indien specifiek probleem of vraag)
Workshop: Scenery (het gebruik, verwerking, patinering van hout in onze hobby)
infodag (vrije toegang, vooraf aanmelden indien specifiek probleem of vraag)
Presentatie: Car Systems (Faller - Faller digitaal - DC Cars - MCC Cars)
infodag (vrije toegang, vooraf aanmelden indien specifiek probleem of vraag)
Workshop: MCC Car System deel 1 decoder en verlichting inbouwen
infodag (vrije toegang, vooraf aanmelden indien specifiek probleem of vraag)
Workshop: MCC Car System deel 2 decoder en verlichting instellen
infodag (vrije toegang, vooraf aanmelden indien specifiek probleem of vraag)
Cursus-workshop: Decoders en verlichting inbouwen, onderhoud locs, solderen
infodag (vrije toegang, vooraf aanmelden indien specifiek probleem of vraag)

Onderstaande Cursus/workshops/Presentaties gaan enkel door indien er voldoende aanmeldingen zijn, datum wordt in overleg met de
deelnemers vastgelegd!
in overleg
na
Zaterdag
10:00 - 17:00 Workshop: Rocrail voor beginners
aanmelding
in overleg
na
Zaterdag
10:00 - 17:00 Workshop: Windigipet voor beginners
aanmelding
in overleg
na
Zaterdag
10:00 - 17:00 Workshop: Decoders instellen (programmeren)
aanmelding
in overleg
na
Zaterdag
10:00 - 17:00 Cursus: Basisbegrippen modeltreinen (elektronica/verschil analoog-digitaal/bezetmelders)
aanmelding
Zaterdag

16/03/2019
in overleg
na
Zaterdag
aanmelding
in overleg
na
Zaterdag
aanmelding
in overleg
na
Zaterdag
aanmelding

10:00 - 17:00 Workshop: Scenery
10:00 - 17:00 Workshop: Rijden/schakelen met Ecos 1&2

10:00 - 17:00 Workshop: Rijden/schakelen met Central Station 2&3

10:00 - 17:00 Workshop: airbrush voor modeltrein en modelauto's
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Daar er meerdere personen zich aangemeld hebben voor een workshop
“Scenery” hebben we deze opgenomen in de kalender voor ons werkjaar
2018-2019.
De workshop (waarvoor u zich nu dus kan opgeven via onze website) gaat
door op zaterdag 16 maart 2019 in onze gekende lokalen. Momenteel zijn
er nog enkele plaatsen vrij.
De workshop wordt gegeven door Robert Goyvaerts
(Gekend van zijn prachtige modules die besproken zijn in Modelspoor
Magazine en te bezichtigen waren op Modelspoorexpo 2018)

En gaat voornamelijk over het gebruik en bewerken van hout in de scenery
op onze modelspoorbaan.
Op het einde van de dag heeft u een klein werkstuk in schaal HO om mee
naar huis te nemen.
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Cursus/Workshops/Presentaties op zaterdag:
•
•
•
•

Starten om 10.00 uur.
Er wordt u koffie, thee en frisdrank aangeboden.
’s Middags bieden we u een dagschotel en een (normale) drank aan.
We voorzien het einde telkens omstreeks 17.00 uur.

Deelnemen kost € 55,00 per cursus/workshop of een presentatie.
Als u vooraf inschrijft op minstens 5 cursus/workshops (ook niet
opeenvolgend) geeft u recht op 10 % korting.
Voor meer informatie over onze werking, kan u terecht op onze website.
We trachten deze “up to date” te houden en zo duidelijk mogelijk voor alle
gebruikers.
Als u vragen of problemen heeft kan u ons steeds contacteren.
Website:
http://www.modeltrein-support.be/
Mail:
info@modeltrein-support.be
Facebook:
https://www.facebook.com/groups/707227065984928/
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evenementen gaan door op korte termijn:

10:00 - 15:30 HEINKENSZAND NL Modelruilbeurs

10:00 - 17:00 RIJSWIJK NL Nederlandse Modelspoordagen
14:00 - 18:00 SAINT AMAND LES EAUX FR Modelspoortentoonstelling

10:00 - 14:00 SAINT AMAND LES EAUX FR Modelspoortentoonstelling
10:00 - 17:00 RIJSWIJK NL Nederlandse Modelspoordagen

10:00 - 15:00 HOOGEVEEN NL. Modelspoorbeurs
10:00 - 17:00 Infodag MT-S
10:00 - 17:00 Workshop MT-S: Koploper voor gevorderden

09:00 - 12:30 HOESELT B internationale ruilbeurs

09:00 - 13:00 ANTHEIT/WANZE B Ruilbeurs

U kan het overzicht van de evenementen altijd raadplegen op onze website
onder de titel “Evenementen”.
http://modeltrein-support.be/Evenementen.html
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Tot slot nog dit:
Inlichtingen verkrijgen of inschrijven voor een activiteit kan door een mail te
sturen naar info@modeltrein-support.be
Of via ons inschrijvingsformulier
http://modeltrein-support.be/inschrijven-cursus.html
Ingeschreven bent u pas na het betalen van de kosten op ons
rekeningnummer met duidelijke vermelding van uw naam, de datum en de
cursus/workshop waaraan u wenst deel te nemen.
Om praktische redenen sluiten wij de inschrijvingen telkens op
dinsdagavond voor de geplande workshop af.
Meer informatie vindt u op onze website www.modeltrein-support.be
Met vriendelijke groeten,
ModelTrein-support.

MT-S
____________________________________________________________
Aansprakelijkheidsclausule:
In geen geval kan noch het Bestuur, noch enige andere persoon van de vzw verantwoordelijk
gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, eventuele schade aan derden (welke zou
veroorzaakt worden door één der leden of bezoekers van de vereniging)
evenals voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte persoonlijke goederen.
Deelname aan onze activiteiten is stilzwijgend instemmen met deze clausule.

Als u liever niet meer in de mailinglist opgenomen wil worden, klik hier om u uit te schrijven.
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