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Nieuwsbrief 10 van 2016 
 

Beste modeltreinliefhebber, 
 

Volgende activiteiten zijn door gegaan: 
 
Infoavond van vrijdag 25 november 2016 
 
Een vrij rustige avond met slechts enkele bezoekers, zelf hebben we ons 
voorbereid op de presentatie en de workshop decoders inbouwen van de 
volgende dag. 
 
Onze testbaan zuiver gemaakt en enkele locomotieven laten rijden om de 
sporen en wissels gebruiksklaar te maken voor de demo. 
 
Op zaterdag 26 november 2016 
 
Workshop Decoders inbouwen, onderhoud en solderen. 
 
De workshop is goed verlopen, de deelnemers waren tevreden en zijn bijna 
allen met een werkende locomotief huiswaarts gegaan. 
Een uitzondering moet er zijn natuurlijk, er waren wat onduidelijkheden in 
verband met de kleurencode van de draden van een nieuwe Marklin 
decoder. 
Achteraf blijkt dat deze nu aan de NEM-norm voldoen en dus geen 
uitzondering niet meer vormen. 
Deze locomotief is ondertussen afgewerkt en doet wat er verwacht wordt. 
 
Volgens de ingevulde enquêtes waren de deelnemers tevreden en zijn er 
geen tekortkomingen vermeld.  
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Presentatie Besturingssystemen automatisch rijden (Koploper - 
Windigipet - iTrain - Rocrail) 

 
Ook hier verschillende deelnemers die aan de hand van de getoonde 
informatie een keuze moeten maken voor een “Centrale” en welk 
“besturingssysteem” voldoet voor mij. 
 
Door de mogelijkheden naast mekaar te leggen is duidelijk dat in grote 
lijnen deze gelijklopend zijn. 
 
De keuze van een centrale kan voor gevolg hebben dat je een bepaald 
besturingssysteem niet kan gebruiken. 
 
Voor sommige nieuwe instappers in de modeltreinwereld was de informatie 
een beetje te veel van het goede.  
 
We hebben dan ook toegelicht dat de verschillende stappen logisch achter 
mekaar komen. Eerst voor jezelf uitmaken wat je wil bereiken en dan gaan 
zien welke basis heb je daar voor nodig. 
 
Ook hier in de enquête tevreden deelnemers. 
 
Infonamiddag  
 
Tijdens de infonamiddag een locomotief nagezien en de nodige informatie 
verstrekt in verband met het digitaliseren van locomotieven. 
 
Ook tijdens de koffiepauze gaan de gesprekken gewoon door en worden er 
allerlei facetten van de modeltreinwereld besproken. 
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Op zondag 4 december hebben wij onze jaarlijkse algemene vergadering 
gehad met onze leden. 
 
Uit deze meeting zijn een aantal aanpassingen gekomen om de werking 
van onze vzw nog te verbeteren en beter op mekaar af te stemmen. 
 
Een van de zaken die gaan wijzigen is de infoavond op vrijdagavond. 
 
Gezien de toenemende drukte in en rond Antwerpen blijkt het voor veel 
mensen een probleem om zich op vrijdagavond naar RATC in 
Wommelgem te begeven. De personen die toch aanwezig zijn, hebben 
gewoonlijk lange tijd in diverse files staan aanschuiven. 
 
Daarom hebben wij gezamenlijk besloten om te stoppen met de 
infoavonden op vrijdag. 
Vanaf januari 2017 gaan we de infodagen doen op de zaterdagen dat er 
activiteiten zijn. Zo zal u ons kunnen bezoeken op die dagen vanaf 10:00 u 
tot 12:00 u en in de namiddag van 14:00 u tot 17:00 u. 
 
U kan dan vrijblijvend binnenlopen en al uw problemen en vragen 
betreffende modeltreinen kunnen aan bod komen, al dan niet aan de hand 
van het door u meegebrachte materiaal. 
Wel graag aanmelden per mail, telefonisch of via het aanmeldformulier op 
onze website, indien u bepaalde problemen wil laten analyseren en 
oplossen. Wij kunnen dan zorgen dat de juiste personen aanwezig zijn. 
 
De mogelijkheid om tijdens de middag iets te eten in de taverne van RATC 
is aanwezig, indien vooraf besproken met onze secretaris is het mogelijk 
om samen met onze leden het middagmaal te gebruiken.  
 
Wij beschikken NIET over een "clubbaan" vermits dit ook niet onze 
doelstelling is. Wel staan er testkoffers met rollenbank om uw materiaal te 
testen. 
 
Een tweede verandering is het afschaffen van de treinspotterfietstochten, 
door aanpassingen in de wetgeving en verstrengen van het toezicht, is het 
niet meer mogelijk om deze fietstochten te organiseren. 
Indien we een alternatief vinden zullen we dit bekendmaken in onze 
nieuwsbrief en op onze website.  
  



   
 

Nieuwsbrief van “ModelTrein-Support vzw” Pagina 4 
 

Hieronder de aangepaste kalender voor het werkjaar 2016 – 2017. 
 

 
 
Opgelet: de Workshop Windigipet voor beginners is naar 22-04-2017 
verplaatst.  

Dag Datum Uur Omschrijving

10:00 - 17:00 Treinspotterfietstocht

19:00 - 22:00 Infoavond

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

14:00 - 17:00 Infonamiddag (vooraf via mail aanmelden)

Vrijdag 21/10/2016 19:00 - 22:00 Infoavond

10:00 - 17:00 Cursus: Basis elektronica & verschil analoog-digitaal

10:00 - 17:00 Workshop: Scenery

14:00 - 17:00 Infonamiddag (vooraf via mail aanmelden)

Vrijdag 25/11/2016 19:00 - 22:00 Infoavond

10:00 - 17:00 Workshop: Decoders inbouwen, onderhoud locs, solderen

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

14:00 - 17:00 Infonamiddag (vooraf via mail aanmelden)

Vrijdag 16/12/2016 19:00 - 22:00 Infoavond

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

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

14:00 - 17:00 Infonamiddag (vooraf via mail aanmelden)

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

10:00 - 17:00 Workshop: Rocrail voor beginners Gaat niet door wegens onvoldoende belangstelling!

10:00 - 14:00 infovoormiddag (vrije toegang, vooraf aanmelden indien specifiek probleem of vraag) 

14:00 - 17:00 infonamiddag (vrije toegang, vooraf aanmelden indien specifiek probleem of vraag) 

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

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

10:00 - 14:00 infovoormiddag (vrije toegang, vooraf aanmelden indien specifiek probleem of vraag) 

14:00 - 17:00 infonamiddag (vrije toegang, vooraf aanmelden indien specifiek probleem of vraag) 

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

10:00 - 14:00 infovoormiddag (vrije toegang, vooraf aanmelden indien specifiek probleem of vraag) 

14:00 - 17:00 infonamiddag (vrije toegang, vooraf aanmelden indien specifiek probleem of vraag) 

10:00 - 17:00 Cursus: CAR Systems  - Deel 1 Algemene informatie en start ombouw Faller wagen

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

10:00 - 14:00 infovoormiddag (vrije toegang, vooraf aanmelden indien specifiek probleem of vraag) 

14:00 - 17:00 infonamiddag (vrije toegang, vooraf aanmelden indien specifiek probleem of vraag) 

10:00 - 17:00 Workshop: CAR Systems - Deel 2 inbouwen en testen decoder en verlichting, e.a. 

10:00 - 17:00 Workshop: Decoders inbouwen, onderhoud locs, solderen

10:00 - 14:00 infovoormiddag (vrije toegang, vooraf aanmelden indien specifiek probleem of vraag) 

14:00 - 17:00 infonamiddag (vrije toegang, vooraf aanmelden indien specifiek probleem of vraag) 

10:00 - 17:00 Cursus: CAR Systems - Deel 3 programmeren decoder en automatisch rijden.

10:00 - 17:00 Workshop: Decoders programmeren

10:00 - 14:00 infovoormiddag (vrije toegang, vooraf aanmelden indien specifiek probleem of vraag) 

14:00 - 17:00 infonamiddag (vrije toegang, vooraf aanmelden indien specifiek probleem of vraag) 

Zaterdag 20/05/2017

Zaterdag 17/06/2017

Zaterdag 18/02/2017

Zaterdag 18/03/2017

Zaterdag 22/04/2017

Zaterdag 26/11/2016

Zaterdag 17/12/2016

Zaterdag 21/01/2017

Zaterdag 22/10/2016

Agenda werkjaar 2016 - 2017 modeltrein-support

Vrijdag 23/09/2016

Zaterdag 24/09/2016
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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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Volgende evenementen gaan door op korte termijn: 

10 december  -  zaterdag 

10:00 - 15:00 Expo Houten modeltreinenbeurs HOUTEN DIGITAAL 

11 december  -  zondag  

09:00 - 12:30 HOESELT Internationale ruilbeurs 

10:00 - 14:00 EEFDE Nederland HO-Modelauto's ruilbeurs 

16 december  -  vrijdag  

19:00 - 22:00 MT-S infoavond 

17 december  -  zaterdag  

10:00 - 17:00 MT-S cursus - workshop 

14:00 - 17:00 MT-S infonamiddag 

08 januari  -  zondag  

09:00 - 13:00 AMAY ruilbeurs 

21 januari  -  zaterdag  

10:00 - 17:00 MT-S cursus - workshop 

10:00 - 12:00 MT-S infovoormiddag 

14:00 - 17:00 MT-S infonamiddag 
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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 

Ingeschreven bent u pas na het betalen van de kosten op ons 
rekeningnummer met duidelijke vermelding van uw naam en de datum 

waarop 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. 

  
  

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

 

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

