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Nieuwsbrief 3 van werkjaar 2021-2022 
 

 
Beste modeltreinliefhebber, 
 

Door de huidige coronamaatregelen zijn wij genoodzaakt om 
onze workshop “SCENERY” en onze “Infodag”die voorzien 
waren voor zaterdag 22 januari 2022 te verplaatsen naar een 
latere datum. 
 
De personen die al ingeschreven zijn voor deze workshop zullen schriftelijk 
verwittigd worden door onze secretaris. 
 
Zodra de nieuwe datum gekend is zullen we dit communiceren via onze 
website en Facebook account. 
 
Voorlopig hopen wij om de kalender die voorop gesteld was te kunnen 
realiseren en dus de workshop “Loconet door Hans Deloof” op 12 februari 
2022 te kunnen laten doorgaan. 
 
Wij zullen tijdig berichten indien deze workshop door omstandigheden moet 
verplaatst worden naar een latere datum. 
 
Verder vindt u in deze nieuwsbief de gekende gegevens van onze kalender 
en onze verdere organisatie, de bevraging voor welke workshops u graag 
wil volgen in ons werkjaar 2022-2023 kan nog altijd worden ingevuld op 
volgende link, 
 
https://nl.surveymonkey.com/r/VNQZBY9 
 
De enquête wordt afgesloten op eind januari 2022, een klein overzicht van 
de huidige gegevens vind u verder in deze nieuwsbrief. 
  

https://nl.surveymonkey.com/r/VNQZBY9
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Kalender werkjaar 2021-2022 
 
Kalender onder voorbehoud, kan gewijzigd worden als de overheid 
beperkingen of versoepelingen oplegt. 
 

 
 
Op vraag van enkele van onze lesgevers hebben wij beslist om enkel 
personen toe te laten die een covid save attest of recente negatieve test 
kunnen voorleggen. 
 
Wij vragen begrip voor deze actie maar dit komt ten goede voor alle 
deelnemers en aanwezigen. 
 
Voor meer informatie of onduidelijkheden kan u ons altijd contacteren via 
onze mail: 
 
info@modeltrein-support.be 
 
Als u vragen of problemen heeft met een programma of met uw treinbaan in 
het algemeen kan u deze altijd schriftelijk melden via info@modeltrein-
support.be of u maakt een afspraak en komt langs op onze informatiedagen 
(zie kalender) 
  

10:00 - 17:00 Workshop: Scenery door Robert Goyvaerts

10:00 - 17:00 infodag ( vooraf aanmelden via inschrijvingsformulier op onze website) 

10:00 - 17:00 Presentatie/workshop: Loconet door Hans Deloof

10:00 - 17:00 infodag ( vooraf aanmelden via inschrijvingsformulier op onze website) 

10:00 - 17:00 Workshop: iTrain voor gevorderden (onderwerpen op aanvraag)

10:00 - 17:00 infodag ( vooraf aanmelden via inschrijvingsformulier op onze website) 

10:00 - 17:00 Cursus-workshop: Decoders en verlichting inbouwen, onderhoud locs

10:00 - 17:00 infodag ( vooraf aanmelden via inschrijvingsformulier op onze website) 

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

10:00 - 17:00 infodag ( vooraf aanmelden via inschrijvingsformulier op onze website) 

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

10:00 - 17:00 infodag ( vooraf aanmelden via inschrijvingsformulier op onze website) 

Zaterdag 21/05/2022

Zaterdag 18/06/2022

Zaterdag 12/02/2022

Zaterdag 19/03/2022

Zaterdag 23/04/2022

Zaterdag 22/01/2022

Agenda werkjaar 2021 - 2022 modeltrein-support

Uitgesteld naar nog te bepalen datum !

mailto:info@modeltrein-support.be
mailto:info@modeltrein-support.be
mailto:info@modeltrein-support.be
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Voorlopig overzicht bevraging workshops 2022-2023 
 
Huidig totale aantal respondenten: 32 
het % en het aantal geeft de voorlopige voorkeur aan.  
 
Cursus: Basis elektronica, verschil analoog of digitaal, 2 of 3 rail, verschil 
bezetmelders en hoe maken? 
28,13% 9 
– 
Workshop: Bouwen van een baan, tekenen en ontwerpen met Wintrack 
15,63% 5 
– 
Workshop: Rijden en schakelen met Ecos 1&2 en CS1R  (update 
controller) 
15,63% 5 
– 
Workshop: Rijden en schakelen met Marklin Central Station 2 (update 
controller) 
9,38% 3 
– 
Workshop: Rijden en schakelen met Marklin Central Station 3 (update 
controller) 
18,75% 6 
– 
Workshop: Gebruik van Arduino bij modelspoor 
28,13% 9 
– 
Workshop: Decoders en verlichting inbouwen, solderen bedrading decoder 
(functie of loc decoder) 
40,63% 13 
– 
Presentatie: Besturingssystemen automatisch rijden (Koploper - Windigipet 
- iTrain - Rocrail) 
12,50% 4 
– 
Workshop: scenery  
43,75% 14 
– 
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Workshop: Koploper voor beginners 
3,13% 1 
– 
Workshop: Koploper voor gevorderden 
6,25% 2 
– 
Workshop: Windigipet voor beginners 
3,13% 1 
– 
Workshop: Windigipet voor gevorderden 
3,13% 1 
– 
Workshop: iTrain voor beginners 
15,63% 5 
– 
Workshop: iTrain voor gevorderden 
21,88% 7 
– 
Workshop: iTrain extra gevorderden 
12,50% 4 
– 
Workshop: Rocrail voor beginners 
6,25% 2 
– 
Workshop: Loconet door Hans Deloof 
9,38% 3 
– 
Workshop: air brush voor modeltrein en modelauto's 
15,63% 5 
– 
Presentatie: Car Systems Faller standaard, Faller digitaal, DC Car en MCC 
Car Systems 
6,25% 2 
– 
Workshop: MCC Car System aanpassen wagen voor MCC, decoder en 
verlichting inbouwen, afstellen decoder (2 les dagen) 
9,38% 3 
 
Na het sluiten van de enquête op einde januari 2022 zullen wij aan de 
kalender voor werkjaar 2022-2023 beginnen. 
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Onze cursus/workshops en infodag gaan nog steeds door op onderstaande 
locatie: 
 
De ingang is via: 
 
Royal Antwerp Tennis Club   
Mariastraat 10  
2160 Wommelgem  
 
(Zie onderstaand plan) 
 
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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Royal Antwerp Tennis Club – Wommelgem    -      Mariastraat 10 
 

 
 

Mogelijkheid 1: 
 
Via de Herentalsebaan gaat u 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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Evenementen op korte termijn: 

Agenda( dinsdag 11-1  -  21-3 ) 

15 januari  -  zaterdag  

10:00 - 15:00 HOUTEN NL. Modelspoorbeurs 

23 januari  -  zondag 

09:00 - 12:30 HOESELT B. ruilbeurs 

06 februari  -  zondag 

09:00 - 12:30 OUD-HEVERLEE B. modeltreinbeurs 

13 februari  -  zondag 

09:00 - 13:00 WANZE B. ruilbeurs 

05 maart  -  zaterdag 

09:00 - 17:00 GENK BE Euromodelbouw 2022 

06 maart  -  zondag 

09:00 - 17:00 GENK BE Euromodelbouw 2022 

18 maart  -  vrijdag 

10:00 - 17:00 UTRECHT NL. On TraXs 2022 

19 maart  -  zaterdag 

10:00 - 17:00 UTRECHT NL. On TraXs 2022 

20 maart  -  zondag 

09:00 - 12:30 HOESELT B. ruilbeurs 

10:00 - 17:00 UTRECHT NL. On TraXs 2022  
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Tot slot nog dit: 
 

Inlichtingen verkrijgen over een activiteit kan door een mail te sturen naar 
info@modeltrein-support.be  
 
Inschrijven voor een workshop of voor onze infodagen kan via de voorziene 
inschrijvingsformulieren: 
 
https://modeltrein-support.be/inschrijven-cursus.html 
 

Inschrijven infodagen | modeltrein-support.be 
 

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
https://modeltrein-support.be/inschrijven-cursus.html
https://modeltrein-support.be/inschrijven%20infodagen
http://www.modeltrein-support.be/
mailto:uitschrijven_nb@modeltrein-support.be

