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Nieuwsbrief 8 van 2017 
 

Beste modeltreinliefhebber, 
 

Op zaterdag 28 oktober Hebben we onze tweede infodag van het werkjaar 
2017-2018, tevens geven we die dag 2 afzonderlijke workshops. 
 
Workshop Scenery. 
 
In deze workshop die gegeven wordt door Robert Goyvaerts staat dit jaar 
het maken van muren en rotsen centraal. 
Vooral de verschillende materialen die kunnen gebruikt worden komen aan 
bod. 
De deelnemers ontvangen een lijst van gereedschap en materiaal dat ze 
nodig hebben in de workshop. 
 
U kan zich hiervoor nog steeds inschrijven via het formulier op onze website, 
let op het aantal deelnemers voor de workshop is beperkt. 
 
Workshop WINTRACK. 
 
In deze workshop staat het teken/ontwerp programma Wintrack centraal en 
leren we u hoe een toekomstige baan te ontwerpen in uw bestaande 
ruimte. 
We helpen u met het installeren en inrichten van het programma, tevens 
overlopen we de mogelijkheden die er zijn. 
U kan de workshop volgen met een gratis testversie deze is echter beperkt 
in de mogelijkheden en in de tijd. 
 
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 23 september hebben we onze eerste infodag en cursus 
gegeven. 
 
De cursus Basisbegrippen modeltreinen gegeven door Frans Plasschaert 
gaf een duidelijk beeld van wat er allemaal mogelijk is met modeltreinen. 
 
De gebruikte termen werden toegelicht zodat de deelnemers een beeld 
kregen van de mogelijkheden. 
 
Spanning, stroom, weerstand werden aan de hand van beelden en filmpjes 
duidelijk uit gelegd. 
 
Ook analoog en digitaal werden besproken. 
 
Tevens werd er een overzicht gegeven van de verschillende digitale talen 
en een klein stuk historie toegelicht. 
 
De verschillen tussen 2rail en 3 rail (door sommige ten onrechte nog 
steeds gelijk- en wisselstroom genoemd) werden besproken. 
 
Ook werd duidelijk dat je zowel 2rail als 3rail kan aansturen digitaal met 
dezelfde decoders en centrales, natuurlijk moeten alle componenten 
dezelfde digitale taal spreken en verstaan. 
 
Onze infodag is ook goed bezocht en een aantal locomotieven zijn 
gecontroleerd op problemen en fouten. Enkele zijn mee naar huis genomen 
door onze leden om deze daar te reinigen en mogelijk te herstellen. 
 
Enkele vragen over het digitaal rijden en aansturen van wissels en andere, 
zijn ter sprake gekomen en toegelicht zodat de betrokken persoon zich 
thuis kan beraden welke richting hij wil uitgaan. 
 
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

in overleg 

na 

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

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!

Zaterdag 24/02/2018

Zaterdag 24/03/2018

Zaterdag 28/04/2018

Zaterdag 25/11/2017

Zaterdag 16/12/2017

Zaterdag 20/01/2018

Agenda werkjaar 2017 - 2018 modeltrein-support

Zaterdag 23/09/2017

Zaterdag 28/10/2017
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Het aanmeldingsformulier is gemaakt zodat u zich via dit formulier kan 
aanmelden voor cursussen/workshops die nog niet ingepland zijn. 
 
Het aanmelden geeft geen financiële verplichting, dit zal ons een beeld 
geven van het aantal geïnteresseerden. Pas wanneer er in overleg een 
datum voor de workshop wordt vastgelegd en u neemt dan deel, verwachten 
wij uw bijdrage. 
 
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: 

• 07 oktober  -  zaterdag 
o 10:00 - 15:00 HOUTEN Modelspoorbeurs 

o 10:00 - 18:00 BELSELE Tentoonstelling De Zwitserse Treinclub 

• 08 oktober  -  zondag 
o 10:00 - 15:00 GELDROP NL Modelspoorbeurs De Bestse Verzamelaars 

o 10:00 - 17:00 GENT Opendeurdagen met ruilbeurs AMSAC 

o 10:00 - 18:00 BELSELE Tentoonstelling De Zwitserse Treinclub 

• 14 oktober  -  zaterdag 
o 10:00 - 15:00 HOUTEN NL NAMAC modelauto's 

• 21 oktober  -  zaterdag 
o 10:00 - 15:00 HOOGEVEEN NL SMC De Stoomfluit 

o 10:00 - 18:00 EDEGEM Modelspoor 2017 MDT Treinenclub 

• 22 oktober  -  zondag 
o 09:00 - 12:30 OUD-HEVERLEE Modeltreinbeurs MSVLeuven en Leuvense Modeltreinclub 

o 10:00 - 18:00 EDEGEM Modelspoor 2017 MDT Treinenclub 

• 26 oktober  -  donderdag 
o 09:00 - 13:00 OUD HEVERLEE MSV en LMTC 

• 28 oktober  -  zaterdag 
o 10:00 - 17:00 WOMMELGEM MT-S Workshop: Scenery 

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

o 10:00 - 17:00 WOMMELGEM MT-S Workshop: WINTRACK 

• 29 oktober  -  zondag 
o 10:00 - 18:00 DE GOORN NL Modelspoorbeurs de Westfriese Modelspoorclub 

• 03 november  -  vrijdag 
o 10:00 - 18:00 UTRECHT EUROSPOOR 2017 

• 04 november  -  zaterdag 
o 09:30 - 17:30 UTRECHT EUROSPOOR 2017 

o 10:00 - 17:00 JAMBES Modeltreintentoonstelling RMM 

o 10:00 - 17:00 OUGREE Modeltreintentoonstelling ALAF 

o 10:00 - 18:00 BRUGGE Modelspoorweekend Modelspoorvrienden Brugge 
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• 05 november  -  zondag 
o 09:00 - 13:00 WANZE Ruilbeurs AMAF 

o 09:00 - 13:00 BELSELE Ruilbeurs De Zwitserse Treinclub 

o 09:30 - 17:30 UTRECHT EUROSPOOR 2017 

o 10:00 - 17:00 BRUGGE Modelspoorweekend Modelspoorvrienden Brugge 

o 10:00 - 17:00 JAMBES Modeltreintentoonstelling RMM 

o 10:00 - 17:00 OUGREE Modeltreintentoonstelling ALAF 

 
 
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

