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Nieuwsbrief 5 van 2019 
 

Beste modeltreinliefhebber,  
 

De workshop “MCC-Car Systems deel 2” gaat door op zaterdag 25 mei 
2019 in onze gekende lokalen. 
 
De workshop wordt gegeven door Patrick Peeters en tijdens deze 
toelichting gaan we de decoder instellen van onze naar MCC omgebouwde 
wagen. 
Deze instellingen zijn afhankelijk van de door de deelnemer aangebrachte 
verlichting, tevens gaan we de instellingen van de motor testen (de auto 
moet zonder schokken zeer traag kunnen rijden). 
 

 
 
Op het einde van de dag heeft u een rijdende wagen al dan niet voorzien 
van verlichting. 
 
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. 
 
Indien u langs wil komen met een specifiek probleem, gelieve u dan aan te 
melden via onze website of deze link  
http://modeltrein-support.be/inschrijven%20infodagen.html 
  

http://modeltrein-support.be/inschrijven%20infodagen.html
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De workshop “MCC-Car Systems deel 1” ging door op zaterdag 27 april, 
er waren maar 2 deelnemers dus hebben we de nodige tijd kunnen 
gebruiken om deze optimaal te begeleiden. 
 
Tegen het einde van de workshop was “de autobus” van een van de 
deelnemers voorzien van de decoder en reed deze rond op onze testbaan. 
Er was 1 led al aangesloten zodat we 1 koplamp konden laten branden. 
De uitdaging voor de cursist is om al de andere led’s te plaatsen en aan te 
sluiten voor de vervolg workshop. 
 
Bij onze andere deelnemer (die al een gevorderde is in het MCC systeem) 
liep alles wat kon fout gaan verkeerd. 
 
Eerst was er een probleem dat 1 van de 4 achterlichten het niet deed, deze 
led vervangen door een nieuwe (die bij het testen mooi rood brandde) maar 
na het samenbrengen met de 3 andere led’s het niet meer deed.  
 
Terug los gemaakt en afzonderlijk getest, geen probleem. 

Na opnieuw samenvoegen weer geen resultaat. 
Tijdens het onderlinge overleg kwamen we tot de conclusie dat de laatst 
toegevoegde led van een andere reeks was? 
Gelukkig was er nog een rode led van de originele reeks in voorraad, deze 
aangesloten en ja hoor alles werkte. 
 
Bij het testen bleek dat alle verlichting het deed, echter de wagen was niet 
in beweging te krijgen. Na het lossolderen van de draden en opnieuw 
aansluiten, reed de wagen echter in plaats van voorruit ging deze achteruit. 
 
Geen probleem even de draden omgewisseld en na enkele pogingen reed 
de wagen voorruit. 
Jammer genoeg maar eventjes en dan niets meer, gezien het tijdstip ging 
de deelnemer de wagen thuis nog eens controleren.  
 
Gezien deze deelnemer de volgende workshop niet kan volgen, afgesproken 
dat hij zijn wagen op een infodag meebrengt zodat we deze alsnog kunnen 
testen en afregelen. 
 
Het was een vermoeiende maar leerrijke workshop. 
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INFODAG 27 april. 
 
Op dezelfde dag ging ook onze infodag door, van 10:00 u tot 12:00 u en 
daarna van 14:00 u tot 17:00 u. 
 
Er zijn verschillende personen langs geweest die door onze medewerkers 
verder zijn geholpen. 
 
Er werden 3 Ecos-sen aangeboden om een update te doen. 
2 van de 3 waren niet gemeld via de gebruikelijke kanalen (maar geen 
probleem) 
Ter plaatse hebben de 2 Ecos-2 toestellen de nodige firmware updates 
gekregen. 
 
De derde (Ecos-1) lukte niet meteen. 
 
Een van onze leden heeft deze mee naar huis genomen, want er moest 
ook de fameuze “rescue mode” ingelezen worden, wat niet meteen lukte, 

maar zondag in de namiddag was de firmware update geslaagd. 
 
Een bezoeker is langs geweest met een 3-tal locs die het niet meer deden. 
Daarvan zijn er 2 gereinigd en de derde hebben we niet rijdend gekregen. 
Nadien heeft de persoon gemeld dat van de 2 locs die op onze rollenbank 
reden, er thuis maar 1 kon rijden de andere was geen beweging in te 
krijgen. Bij de volgende infodag zal de loc terug meegebracht worden om 
nog eens gecontroleerd te worden. 
 
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. 
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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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Momenteel zijn er 34 antwoorden op onze enquête voor de workshops 
die u in het werkjaar 2019-2020 wil volgen. 
 
Op de vraag welke workshops, onderstaande antwoorden: 

•  
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Welke andere workshops hebben uw interesse? 

 

 
 
De enquête kan nog tot einde mei ingevuld worden op onderstaande link: 
https://nl.surveymonkey.com/r/TQD2GKF 

https://nl.surveymonkey.com/r/TQD2GKF
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 evenementen gaan door op korte termijn: 
 

 

• 09:00 - 15:00 SAINT GHISLAIN B. ruilbeurs 

• 10:00 - 11:00 SCHIEDAM NL. Eerste open dag 
 

  

 

• 10:00 - 11:00 SCHIEDAM NL. Eerste open dag 
 

 

• 10:00 - 17:00 Infodag MT-S 

• 10:00 - 17:00 Workshop MT-S: Car Systems deel 2 
 

 

• 09:00 - 12:30 MERKSEM B. ruilbeurs 
 

 

• 09:30 - 16:00 HAASRODE B. Cursus LocoNet en LocoHDL 
 

  

 

• 09:00 - 12:30 HOESELT B. ruilbeurs 
 
 
 
U kan het overzicht van de evenementen altijd raadplegen op onze website 
onder de tittel “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

