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Nieuwsbrief 10 van 2017 
 

Beste modeltreinliefhebber, 
 

Op zaterdag 16 december hebben we onze infodag, ook geven we die 
dag 2 workshops (zie onderstaande toelichting). 
 
Workshop rijden en schakelen met Central Station 2&3. 
 
In deze workshop die gegeven wordt door Eric Jacobs krijgt u een 
overzicht van de gebruiksmogelijkheden van deze centrales. 
Als u deelneemt aan deze workshop gelieve dan uw centrale met voeding 
mee te brengen zodat u eventueel bepaalde instellingen kunt wijzigen. 
Indien nodig kunnen wij u ondersteunen om uw centrale te upgraden. 
 
U kan zich hiervoor nog steeds inschrijven via het formulier op onze website, 
let op het aantal deelnemers voor de workshop is beperkt. 
 
Workshop airbrush voor modelbouw. 
 
In deze workshop gegeven door Patrick Peeters krijgt u een overzicht van 
de verschillende types airbrush die er bestaan en een korte uitleg van de 
werking. 
De basisprincipes van airbrush worden besproken en geoefend, indien u 
dus al over een airbrush beschikt gelieve deze mee te brengen. 
Na het gebruik van de airbrush wordt het reinigen besproken en 
uitgevoerd, dit is nodig om langdurig de goede kwaliteit te behouden. 
 
U kan zich hiervoor nog steeds inschrijven via het formulier op onze website, 
let op het aantal deelnemers voor de workshop is beperkt. 
 
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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Zaterdag 25 november hadden we onze infodag en zijn er een cursus/ 
workshop en een presentatie gehouden. 
 
De cursus/workshop Decoders en verlichting inbouwen gegeven door 
Ludo Grooten was een succes voor de deelnemers. 
 
De meegebrachte locomotieven zijn voorzien van een decoder en er is 
verlichting ingebouwd in enkele wagens. 
 
De tijd ging zo snel voorbij dat het al vlug 17:00 u werd waarna de 
deelnemers tevreden huiswaarts zijn gegaan. 
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De presentatie besturingssystemen gegeven door Eric Jacobs werd 
door verschillende deelnemers bijgewoond en de gestelde vragen werden 
duidelijk toegelicht. 
 
De deelnemers hebben hun waardering in de gedane enquête laten blijken. 
Omdat het een “presentatie” is, gaan we niet te diep in de mogelijkheden 
van de verschillende software in. Het is de bedoeling dat na het volgen van 
de voorstelling, de deelnemer een keuze kan maken van wat hij wil gaan 
gebruiken. 
 
Op het einde van de presentatie hebben we onze treintestbaan 
aangestuurd met koploper om de mogelijkheden te laten zien. 
 
Het aansturen door iTrain was niet mogelijk omdat de juiste database niet 
beschikbaar was. Om iTrain (iCar) te laten zien aan de deelnemers hebben 
we onze MCC Car Systems testbaan aangestuurd met iCar. 
 
Zoals gewoonlijk bij een voorstelling ging er nu ook af en toe wat fout. 
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Onze infodag is ook goed bezocht en een aantal locomotieven zijn 
gecontroleerd, gesmeerd en getest en een meegebrachte draaischijf is 
digitaal werkend gemaakt met een Littfinski decoder. 
 

 
 
Vragen over het Dinamo-MCC CAR Systems zijn beantwoord en aan de 
hand van onze testbaan duidelijk gemaakt aan een van onze bezoekers. 
 
Al met al een gezellige infodag waarna de bezoekers tevreden naar huis 
zijn gegaan en enkele zich gingen inschrijven voor de komende cursussen 
en workshops (zie kalender op volgende bladzijde).   
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Dag Datum Uur Omschrijving

10:00 - 17:00 Cursus: Basis begrippen modeltreinen (elektronica/verschil analoog-digitaal/bezetmelders)

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

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

10:00 - 17:00 Workshop: Scenery

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: Rijden/schakelen met Central Station 2 & 3

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

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

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) 

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 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 Presentatie: CAR Systems  - Deel 1 Algemene informatie verschillende systemen

Zaterdag

in overleg 

na 

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

Zaterdag

in overleg 

na 

aanmelding
10:00 - 17:00 Workshop: CAR Systems - Deel 3 programmeren MCC-decoder en automatisch rijden.

Zaterdag 16/12/2017 10:00 - 17:00 Workshop: airbrush voor modeltrein en modelauto's

Agenda werkjaar 2017 - 2018 modeltrein-support

Zaterdag 23/09/2017

Zaterdag 28/10/2017

Zaterdag 25/11/2017

Zaterdag 16/12/2017

Zaterdag 20/01/2018

Zaterdag 24/02/2018

Zaterdag 24/03/2018

Zaterdag 28/04/2018

Zaterdag 26/05/2018

Zaterdag 23/06/2018

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

de deelnemers vastgelegd!
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Workshops 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 € 50,00 per cursus/workshop of een presentatie. 
 
Indien 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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Volgende evenementen gaan door op korte termijn: 

• 09 december  -  zaterdag 
o 10:00 - 15:00 HOUTEN Modelspoorbeurs 

• 10 december  -  zondag 
o 09:00 - 12:30 HOESELT Internationale ruilbeurs 

o 10:00 - 14:00 EEFDE NL HO-modelauto's 

• 16 december  -  zaterdag 
o 10:00 - 15:00 POORTUGAAL NL. Treinen- en autobeurs 

o 10:00 - 17:00 WOMMELGEM MT-S Workshop: Central Station 2&3 

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

o 10:00 - 17:00 WOMMELGEM MT-S workshop airbrush 

• 06 januari  -  zaterdag 
o 09:00 - 13:00 ANDERLUES Ruilbeurs 

• 13 januari  -  zaterdag 
o 14:00 - 18:00 ARMAND LES EAUX F. modelspoortentoonstelling 

• 14 januari  -  zondag 
o 10:00 - 18:00 ARMAND LES EAUX F. modelspoortentoonstelling 

• 20 januari  -  zaterdag 
o 10:00 - 17:00 WOMMELGEM MT-S Workshop: ECOS 1&2 

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

 

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 

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

