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Nieuwsbrief 3 van 2019 
 

Beste modeltreinliefhebber,  
 

De workshop “Scenery” gaat door op zaterdag 16 maart 2019 in onze 
gekende lokalen en is volledig volzet. 
 
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.  
 

Onderstaand een voorbeeld van een houten schutting in schaal 1/87. 
 

 
 
Op het einde van de dag heeft u een klein werkstuk in schaal HO om mee 
naar huis te nemen. 
De gebruikte technieken zijn echter toepasbaar in alle schalen. 

 
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. 
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Op zaterdag 23 maart hebben we onze Presentatie CAR Systems. 
 
Deze presentatie wordt gegeven door Patrick Peeters en geeft een 
overzicht van de verschillende systemen en merken die in gebruik zijn. 
 
Car systems gaat over auto’s en vrachtwagens die in schaal 1/87 rond 
rijden op onze treinbaan. 
 
Ook hier hebben we het onderscheid van analoge en digitale wagens, de 
analoge rijden rond op een bepaalde snelheid en worden aangestuurd door 
stop en andere spoelen in het wegdek. 
 
De digitale wagens zijn voorzien van een ingebouwde decoder en antenne 
en krijgen hun opdrachten van een besturingssysteem. 
 
Automatisch rijden met of zonder routes kan met verschillende software 
pakketten zoals iCar, Koploper en Windigipet. 
 

De presentatie heeft tot doel dat personen die met wagens willen gaan 
rijden de nodige informatie hebben om hun keuze te maken. 
 
Zelf geven we workshops over 1 van deze systemen, namelijk het MCC 
Car system. 
 
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 gehad. 
 
Deze presentatie was zeer leerrijk maar een behoorlijk zwaar programma 
voor de voorziene 4 uurtjes. 
 
Bij de nodige interesse zullen we in de toekomst, in overleg met Hans een 
nieuwe presentatie inrichten, maar dan gaan we een volledige dag 
voorzien, om het mogelijk te maken zelf wat zaken in te stellen en te 
testen. 
 
De deelnemers waren tevreden en enkelen zien mogelijkheden voor hun 
eigen baan. 
 
Nogmaals bij deze Hans bedankt voor de goede uitleg. 
 
 
Op vrijdagavond 22 februari hebben we op uitnodiging van de Marklin 

Insiders Club een presentatie gegeven over Digitaal Car System, met 
name het MCC Car Systems. 
 
We hebben de uitvoering besproken en de mogelijkheden, de auto’s 
worden aangestuurd door een elektromagnetisch veld dat ontstaat tussen 
de draden van de zendlus in het wegdek. 
 
Als laatste hebben we laten zien hoe je deze voertuigen ((HO) kunt 
automatisch laten rijden door bijvoorbeeld iCar. 
 
De aanwezigen waren zeer geïnteresseerd, wij danken bij deze Hans Van 
Den Berge voor de uitnodiging. 
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Op zaterdag 23 februari hadden we onze Workshop iTrain voor 
gevorderden. 
 
Deze workshop die normaal gegeven wordt door Eric Jacobs is door 
omstandigheden buiten onze wil om, gegeven door Patrick Peeters. 
 
In deze workshop zijn vooral de door de deelnemers aangebrachte 
onderwerpen besproken en toegelicht. 
 
Deze keer is er aandacht besteed aan: 

• Acties 

• Routes 

• Automatisch rijden met routes 
 

Alle andere noodzakelijke instellingen zijn overlopen en indien nodig 
toegelicht. 
 
De presentatie is in pdf formaat te downloaden op onze site op het tabblad 

“Downloads” of via onderstaande link. 
 
http://modeltrein-
support.be/onewebmedia/iTrain%20voor%20gevorderden%202019.pdf 
 
De video die in de presentatie gebruikt wordt om de acties toe te lichten 
vind je op: https://youtu.be/mz04LnXSwm0 
 
 
Onze infodag is goed bezocht en we hebben onze dag goed kunnen 
vullen met allerlei aanpassingen. 
 
Enkele wagons zijn voorzien van binnenverlichting. 
 
Een locomotief met problemen aan de verlichting (de lichten bleven op 
rood zelfs in de andere richting) is nagezien en de fout opgelost, de 

verlichting werkt nu zoals het moet. 
 
Iemand bracht een loc mee die met schokjes reed, dit was te wijten aan 
een soldeerfout. Antoine heeft dit opgelost. 

 
Robert had 4 locs bij die door het weinig gebruik te lijden hadden van een 
motor die vast zat. 

http://modeltrein-support.be/onewebmedia/iTrain%20voor%20gevorderden%202019.pdf
http://modeltrein-support.be/onewebmedia/iTrain%20voor%20gevorderden%202019.pdf
https://youtu.be/mz04LnXSwm0
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3 van deze locs rijden weer naar behoren en zijn gereinigd en gesmeerd.  
 
De 4 de is nog niet in orde, hier is er een probleem met de koolstofborstels 
en het anker waar een kleine beschadiging op zit.  
De nummers van deze onderdelen zijn opgezocht en er is een mail 
verstuurd voor meer informatie en prijzen. 
 
Al met al een gezellige infodag waarna de bezoekers tevreden naar huis 
zijn gegaan. 
 
De problemen die op een infodag worden behandeld zijn ook steeds een 
uitdaging voor ons en best leerrijk. 
 
De workshop en infodag zijn doorgegaan in de gekende lokalen. 
 
De ingang is nu via: 
 

Bowling Stones Wommelgem   
autolei 113  
2160 Wommelgem  
 
 

• via een lange gang naar de sanitaire voorzieningen 
 

• op het einde van de gang door de linkse deur 
 

• daarna rechts door de deur 
 

• hier kom je aan de oude gekende sanitaire lokalen (ex tennis) 
 

• daar de metalen trap naar boven 
 

• en dan 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. 
 

  

Dag Datum Uur Omschrijving

10:00 - 17:00 Workshop: Bouwen van een baan, tekenen en ontwerpen met Wintrack

10:00 - 17:00 infodag (vrije toegang, vooraf aanmelden indien specifiek probleem of vraag) 

10:00 - 17:00 Cursus-workshop: Decoders en verlichting inbouwen, onderhoud locs, solderen

10:00 - 17:00 Presentatie: Besturingssystemen automatisch rijden (Koploper - Windigipet - iTrain - Rocrail)

10:00 - 17:00 infodag (vrije toegang, vooraf aanmelden indien specifiek probleem of vraag) 

10:00 - 17:00 Workshop: Koploper voor beginners

10:00 - 17:00 infodag (vrije toegang, vooraf aanmelden indien specifiek probleem of vraag) 

10:00 - 17:00 Workshop: iTrain voor beginners

10:00 - 17:00 infodag (vrije toegang, vooraf aanmelden indien specifiek probleem of vraag) 

10:00 - 17:00 Workshop: Koploper voor gevorderden

10:00 - 17:00 infodag (vrije toegang, vooraf aanmelden indien specifiek probleem of vraag) 

Zaterdag 9/02/2019 13:00 - 17:00 Presentatie: Loconet door Hans Deloof  (gratis deelname na inschrijving)

10:00 - 17:00 Workshop: iTrain voor gevorderden

10:00 - 17:00 infodag (vrije toegang, vooraf aanmelden indien specifiek probleem of vraag) 

10:00 - 17:00 Workshop: Scenery (het gebruik, verwerking, patinering van hout in onze hobby)

10:00 - 17:00 infodag (vrije toegang, vooraf aanmelden indien specifiek probleem of vraag) 

10:00 - 17:00 Presentatie: Car Systems (Faller - Faller digitaal - DC Cars - MCC Cars)

10:00 - 17:00 infodag (vrije toegang, vooraf aanmelden indien specifiek probleem of vraag) 

10:00 - 17:00 Workshop: MCC Car System deel 1 decoder en verlichting inbouwen

10:00 - 17:00 infodag (vrije toegang, vooraf aanmelden indien specifiek probleem of vraag) 

10:00 - 17:00 Workshop: MCC Car System deel 2 decoder en verlichting instellen

10:00 - 17:00 infodag (vrije toegang, vooraf aanmelden indien specifiek probleem of vraag) 

10:00 - 17:00 Cursus-workshop: Decoders en verlichting inbouwen, onderhoud locs, solderen

10:00 - 17:00 infodag (vrije toegang, vooraf aanmelden indien specifiek probleem of vraag) 

Zaterdag

in overleg 

na 

aanmelding
10:00 - 17:00 Workshop: Rocrail voor beginners

Zaterdag

in overleg 

na 

aanmelding
10:00 - 17:00 Workshop: Windigipet voor beginners

Zaterdag

in overleg 

na 

aanmelding
10:00 - 17:00 Workshop: Decoders instellen (programmeren)

Zaterdag

in overleg 

na 

aanmelding
10:00 - 17:00 Cursus: Basisbegrippen modeltreinen (elektronica/verschil analoog-digitaal/bezetmelders)

Zaterdag 16/03/2019 10:00 - 17:00 Workshop: Scenery

Zaterdag

in overleg 

na 

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

Zaterdag

in overleg 

na 

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

Zaterdag

in overleg 

na 

aanmelding
10:00 - 17:00 Workshop: airbrush voor modeltrein en modelauto's

Zaterdag 22/06/2019

Onderstaande Cursus/workshops/Presentaties gaan enkel door indien er voldoende aanmeldingen zijn, datum wordt in overleg met de 

deelnemers vastgelegd!

Zaterdag 23/03/2019

Zaterdag 27/04/2019

Zaterdag 25/05/2019

Zaterdag 16/03/2019

Zaterdag 24/11/2018

Agenda werkjaar 2018 - 2019 modeltrein-support

Zaterdag 22/09/2018

Zaterdag 20/10/2018

Zaterdag 15/12/2018

Zaterdag 26/01/2019

Zaterdag 23/02/2019
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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/  

http://www.modeltrein-support.be/
mailto:info@modeltrein-support.be
https://www.facebook.com/groups/707227065984928/
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 evenementen gaan door op korte termijn: 

 

o 10:00 - 15:30 HEINKENSZAND NL Modelruilbeurs 

 

o 09:00 - 17:00 GENT B. opendeur met ruilbeurs 

 

o 10:00 - 17:00 JABBEKE B. 24ste Internationale modelbouwtentoonstelling 

Burgervoertuigen 

 

o 09:00 - 13:00 BELSELE B. Ruilbeurs 

o 10:00 - 17:00 JABBEKE B. 24ste Internationale modelbouwtentoonstelling 

Burgervoertuigen 

o 10:00 - 17:00 BORNEM B. Modelbouwhappening 

 

o 10:00 - 11:00 MT-S Infodag 

o 10:00 - 17:00 MT-S Workshop Scenery 

 

o 10:00 - 17:00 Infodag MT-S 

o 10:00 - 17:00 Presentatie MT-S: Car Systems 

 

o 09:00 - 12:30 HOESELT B. Internationale ruilbeurs 

 

o 10:00 - 16:00 DRACHTEN NL. Noordspoor 2019 

o 10:00 - 18:00 ALKMAAR NL. Modelspoordagen 

 

o 10:00 - 18:00 ALKMAAR NL. Modelspoordagen 

U kan het overzicht van de evenementen altijd raadplegen op onze website 
onder de titel “Evenementen”. 
 
http://modeltrein-support.be/Evenementen.html  

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. 

 

mailto:info@modeltrein-support.be
http://modeltrein-support.be/inschrijven-cursus.html
http://www.modeltrein-support.be/
mailto:uitschrijven_nb@modeltrein-support.be

