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Nieuwsbrief 5 van 2016 
 

Beste modeltreinliefhebber, 
 

In onze 2 vorige nieuwsbrieven hebben we de aandacht gevestigd op de 
door ons gegeven cursussen en workshops, dit willen we nu graag gaan 
afronden. 
 
We hebben u gevraagd om de enquête hierover in te vullen. 
 
U kunt nog steeds uw ideeën en wensen in vullen, in de enquête via deze  

link. https://nl.surveymonkey.com/r/55JGJL9 
 
Mogen wij u vragen dit zo duidelijk mogelijk te doen zodat wij op korte 
termijn onze cursussen en workshops voor het werkjaar 2016-2017 kunnen 
voorbereiden en publiceren. 
 

De enquête wordt afgesloten op einde mei, zodat we in juni onze 

cursussen en workshops voor het najaar kunnen bekend maken. Als je dus 
nog speciale wensen of opmerkingen hebt, gelieve deze kenbaar te maken 
in de enquête. 
 
Dank bij voorbaat voor jullie interesse. 
 

Bovenop het door ons voorstelde aanbod zijn er vragen 

naar een cursus of  workshop, voor volgende onderwerpen: 

 
 Uitleg controller (centrale) zonder scherm bijvoorbeeld Litfinsky 

 Samenstellen van elektronische componenten en aankoop ervan. 
bijvoorbeeld Belgische seinen 

 meerdere aspecten scenery (dit is al voorzien in de workshop voor 
volgend werkjaar). 

 onderhoud locomotieven. 

 Meer technische informatie over de mogelijke configuraties 

 Meer uitleg Central Station (huidige cursus teveel aandacht Ecos) 
 

  

https://nl.surveymonkey.com/r/55JGJL9
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Huidige stand interesse voorgestelde 

cursussen en workshops: 
 
Naam Cursus – workshop - presentatie 
 
Cursus: Bouwen van een baan, tekenen en ontwerpen met 
Wintrack  

Aantal 
geïnteresseerden 

 
4 

– 
Cursus: Rijden en schakelen met Ecos, Central station, update 
controller  

 
5 

– 
Workshop: Decoders inbouwen, solderen en instellen decoders  

 
8 

– 
Presentatie: Besturingssystemen automatisch rijden (Koploper 
- Windigipet - iTrain - Rocrail)  

 
6 

– 
Workshop: scenery  

 
4 

– 
Workshop: airbrush voor modeltrein en modelauto's  

 
3 

– 
Cursus: Basis elektronica en verschil analoog of digitaal  

 
4 

– 
Cursus-workshop: Car Systems deel 1, deel 2 en deel 3 (3 
lesdagen)  

 
1 

– 
Workshop: Koploper 1 (voor beginners)  

 
5 

– 
Workshop: Koploper 2 (voor gevorderden)  

 
6 

– 
Workshop: Windigipet 1 (voor beginners)  

 
2 

– 
Workshop: Windigipet 2 (voor gevorderden)  

 
2 

– 
Workshop: iTrain 1 (voor beginners)  

 
2 

– 
Workshop: iTrain 2 (voor gevorderden)  

 
2 

– 
Workshop: Rocrail 1 (voor beginners)  

 
 
2 
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Volgende evenementen gaan door op korte termijn: 
 

14 mei  -  zaterdag 
 

 00:00 – 23:59 SERAING Modelbouwexpo 

 10:00 - 18:00 ATH ruilbeurs spoorwegmodelbouw 
 

15 mei  -  zondag 
 

 00:00 - 23:59 SERAING Modelbouwexpo 
 

20 mei  -  vrijdag 
 

 10:00 - 17:00 MT-S treinspotter fietstocht 

 19:00 - 22:00 WOMMELGEM MT-S vzw OPEN DEUR 
 

21 mei  -  zaterdag 
 

 10:00 - 15:00 Expo Houten modeltreinenbeurs 

 10:00 - 17:00 WOMMELGEM MT-S vzw CURSUS-
WORKSHOP (zie website) 

 14:00 - 17:00 WOMMELGEM MT-S OPEN DEUR op afspraak 
 

28 mei  -  zaterdag 
 

 10:00 - 18:00 EDINGEN Rail-Expo Enghien 
 

29 mei  -  zondag 
 

 10:00 - 18:00 EDINGEN Rail-Expo Enghien 

 08:30 - 13:00 BRAINE l' ALLEUD Ruilbeurs 

 09:00 - 12:30 HOESELT Internationale ruilbeurs modeltreinen 
en toebehoren 

 09:00 - 13:00 MERKSEM ruilbeurs 

 10:00 - 17:00 GENT Verzamelbeurs modeltreinen-auto's-
vintage speelgoed-boten-modelbouw 
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Op 20/05/2016 gaan we weer van start met 

onze eerste modeltrein-support treinspotter 

fietstocht van 2016. 
 

Deze spottertocht  gaat van Wommelgem naar Lier en terug. 
 
Vertrek: Parking Royal Antwerp Tennis Club  Mariastraat 10 Wommelgem. 
Naar Mortsel ,Deurne, luchthaven- Antwerpen, Boechout, Lier. 
 
Bij onze aankomst te Lier is er gelegenheid om onze inwendige mens te 
versterken en onze dorst te lessen. Er zijn daar een paar mooie 
gelegenheden. 
 
Na de lunch een kort bezoek aan het station van Lier. 
 
Terug de fiets op en rijden we naar Hove ( korte pauze ) Mortsel, Berchem 
En zo terug naar onze startplaats Wommelgem RATC.   
Afstand  35 km. 
 

Opendeurdag 20/05 
 

Op 20 mei is er s’ avonds in de lokalen van RATC (1e verdiep) onze 
traditionele opendeurdag. 
We beginnen om 19:00 en sluiten af om 22:00 

 

Tijdens deze opendeurdag kan je terecht om kennis te maken, te zien en te 
horen hoe we werken. 
U kunt dan vrijblijvend binnenlopen en al uw problemen en vragen 
aangaande modeltreinen, besturingssystemen en CAR Systems kunnen 
aan bod komen, al dan niet aan de hand van het door u meegebrachte 
materiaal. 
 
Om organisatorische redenen vragen we als je zaken wil laten testen of 
uitmeten, om je hiervoor vooraf in te schrijven via mail of via een 
telefoontje, en met een korte uitleg van de probleemstelling. 

U kunt ons herkennen aan de MT-S strandvlag.  
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Workshopdecoders inbouwen op 21/05 
 

Op 21 mei geven we de workshop decoders inbouwen, waarin we 
uitleggen welke verschillende decoders er zijn en hoe u een aantal zaken 
eenvoudig zelf kan doen.  
Nadien kunt u de door u meegebrachte decoder in uw locomotief 
aanbrengen met onze begeleiding. 

 

Cursus Car Systems deel 2 op 21/05 
 

Deze cursus is de tweede van 3, in dit deel gaan we door u aangekochte 
Faller wagen ombouwen naar het Dinamo-MCC systeem. De bedrading 
wordt aangepast en de decoder met spoel ingebouwd. Als het mogelijk is 
wordt ook de nodige verlichting aangebracht. 
Daarna wordt uw wagen getest en ingesteld. 
 

Opendeurdag 21/05 

 
Tijdens de workshop is er in de namiddag ( van 14u tot 17u )  
een opendeurdag. 
Om organisatorische redenen vragen we om je hiervoor vooraf in te 
schrijven via mail of via een telefoontje, en met een korte uitleg van de 
probleemstelling. 
Dan zorgen we ervoor dat de nodige mensen ter beschikking staan. 
U kunt uw vragen ook steeds stellen via ons emailadres 
 info@modeltrein-support.be of via 0487/75.74.76 

 

  

mailto:info@modeltrein-support.be
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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

