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Nieuwsbrief 4 van 2020 
 

 
Beste modeltreinliefhebber,  
 
Het bestuur heeft beslist om over te gaan tot een algemene 
afgelasting van alle verdere activiteiten (infomomenten – workshops 
& cursussen) tot en met 31 augustus 2020 en dit naar  aanleiding van 
de corona-crisis. 
 
Momenteel kunnen we nog geen nieuwe data vastleggen, maar we 
vermoeden (en hopen) dat we in september opnieuw kunnen starten. 
 
De nieuwe kalender zal als deze ter beschikking is, zo snel mogelijk 

bekend gemaakt worden. 
 
Om inzicht te krijgen in uw wensen zullen we in de maand april aan 
alle leden die de nieuwsbrief ontvangen, een enquête sturen met 
daarin alle workshops die we kunnen geven. 
 
Gelieve aan te geven of u van plan bent om hieraan deel te nemen en 
indien ja graag aanduiden welk workshops uw interesse hebben. 
 
We hopen dat jullie allemaal gespaard blijven van dit virus en dat we in het 
najaar opnieuw onze mooie hobby kunnen beleven. 
 
Diegenen die van deze periode gebruik maken om thuis aan hun treinbaan 
te werken, wensen we veel succes en als er zich technische problemen 
voordoen zijn wij te bereiken via ons gekend mailadres en trachten we u zo 
snel mogelijk te antwoorden. 
 
info@modeltrein-support.be 

  

mailto:info@modeltrein-support.be
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Evenementen: 
 
Alle evenementen zijn door de overheid en door de organisatoren uitgesteld 
tot een latere datum en enkele zelfs tot volgend jaar. 
 
Zodra er zekerheid is over welke evenementen er door gaan en op welke 
data, worden deze terug in onze kalender opgenomen. 
 
Momenteel staan de evenementen die gekend waren, maar door de corona 
crisis niet kunnen doorgaan, nog wel in onze kalender. Deze worden 
aangepast zodra we iets weten. 
 
Na deze moeilijke periode zullen onze cursus/workshops en infodag nog 
steeds doorgaan op onderstaande locatie: 
 
De ingang is via: 
 
Royal Antwerp Tennis Club   
Mariastraat 10  
2160 Wommelgem  
 

(zie onderstaand plan)  
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Royal Antwerp Tennis Club – Wommelgem    -      Mariastraat 10 
 

 
 

Mogelijkheid 1: 

 
Via de Herentalsebaan gaat u rechts af de Mariastraat in. 
In de Mariastraat neemt u de eerste afslag links (richting Tennis en 
winkels). 
Op het einde draait u links de parking van de RATC op. 
Ingang is via de deur onder de trap daarna naar de eerste verdieping. 
 
Mogelijkheid  2: 
 
Via de Autolei draait u rechts de parking op van het winkelcentrum 
(Gamma – Lidl – e.a.) 
Op de parking blijft u links volgen tot op einde parking. 
Daar kan u rechts afdraaien op de parking van RATC Tennis Club.  
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Kalender werkjaar 2019 – 2020. 
 

  

Dag Datum Uur Omschrijving

10:00 - 17:00 Cursus: Basis elektronica, verschil analoog-digitaal, 2 of 3-rail bezetmelders

10:00 - 17:00 Cursus: Arduino gebruik bij modeltreinen

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

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

10:00 - 17:00 Workshop: Decoders en verlichting inbouwen en instellen

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

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

10:00 - 17:00 Presentatie: Car Systems (Faller standaard, Faller digitaal, DC Car, MCC Cars)

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

10:00 - 17:00 Workshop: Rijden en schakelen met ECOS 1&2 en CS1R (update controller)

10:00 - 17:00 Workshop: Rijden en schakelen met Central Station 3 (update controller)

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 Workshop: Scenery door Robert Goyvaerts     OPGELET VOLZET!

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

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

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 gevorderden

10:00 - 17:00 nog vast te leggen

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 Workshop  LocoHDL door Hans Deloof

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

10:00 - 17:00 Workshop: Rijden en schakelen met Central Station 2 (update controller)

10:00 - 17:00 Workshop: MCC-Cars (deel 1) aanpassen standaard (Faller) wagen naar MCC systeem

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

10:00 - 17:00 Workshop: Decoders en verlichting inbouwen en instellen

10:00 - 17:00 Workshop: MCC-Cars (deel 2) instellen decoder en verlichting, wegenbouw

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

Zaterdag

in overleg 

na 

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

Zaterdag

in overleg 

na 

aanmelding
10:00 - 17:00 Workshop: Windigipet voor gevorderden

Zaterdag

in overleg 

na 

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

Zaterdag

in overleg 

na 

aanmelding
10:00 - 17:00

Workshop: iTrain voor gevorderden extra! (deelnemers moeten aangeven welke zaken moeten 

besproken worden).

Zaterdag 16/11/2019

Agenda werkjaar 2019 - 2020 modeltrein-support

Zaterdag 28/09/2019

Zaterdag 26/10/2019

Zaterdag 14/12/2019

Zaterdag 25/01/2020

Zaterdag 15/02/2020

Zaterdag 20/06/2020

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

Zaterdag 21/03/2020

Zaterdag 25/04/2020

Zaterdag 16/05/2020
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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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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

