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1. HET BEGIN.
1.1 Wie ben ik.
Ik stel mezelf even voor. Ik ben Rob Bogers en ben in 1956 geboren.
Ik ben sinds 1 mei 2006 met pensioen gegaan bij de Koninklijke Marine als elektromonteur
en dus heb ik nu veel meer tijd voor mijn hobby’s. Ik heb nogal wat hobby’s waaronder
houtbewerking maar ik mag nu weer graag met treintjes spelen en wil het daar graag over
hebben. Heel vroeger, toen ik een jaar of 7 of 8 was, kreeg ik van Sinterklaas een Lima trein,
bestaande uit een stoomlocomotiefje en twee kleine wagonnetjes. Helaas heb ik daar geen
foto’s van. Ik heb een foto gevonden zoals hieronder afgebeeld zou hij er uit hebben kunnen
zien.

Afbeelding 1.1. Mijn eerste locomotiefje?
Het geheel reed natuurlijk in een cirkeltje rond en daar kon ik uren naar kijken. Als tunnel had
ik een kinderstoeltje over één deel van de cirkel staan, met daaroverheen een handdoek.
We hadden een kat en die was nogal onder de indruk van het geheel en zag steeds kans om
de wagonnetjes van de rails te stoten. Toen ik de trein hard liet rijden ontdekte de kat dat
14 volt op de rails geen pretje was en sprong met vier poten tegelijk de lucht in. Ik heb heel
wat leuke uurtjes doorgebracht met dit simpele rondje treinen. Veel later werd mijn trein nog
uitgebreid met twee handwissels en een ander locje met 4 personenwagonnetjes.
Het werd de Franse locomotief BB16040 met vier eveneens Franse, blauw gekleurde
wagonnetjes. Mijn geluk kon niet op.

Afbeelding 1.2. Franse loc BB16040 SNCF.
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De Hema verkocht in die tijd (±1963) Lima treintjes. Jammer was wel dat de Hema alleen
tijdens de feestdagen vanaf eind november en in december dit moois verkocht. Ik geloof dat
mijn eerste treintje met transformator ongeveer Fl.25,= had gekost. Een los locomotiefje
kostte in die tijd ongeveer vanaf Fl.9,= dat weet ik nog heel goed. Al snel werd het geheel op
een plaat hout gemonteerd en er kwam ook een tunneltje.
Heel gek was dat wanneer het treintje in het tunneltje kwam, het ineens langzamer ging
rijden (magnetisch veld?). Mijn vader had voor de gekochte Faller huisjes kerstboomverlichting gekocht. Er zaten 16 lampjes in zo’n streng en zodoende konden 16 huisjes van
licht worden voorzien. Uiteindelijk werd het een hele mooie baan, van ongeveer 2,5 mtr.
bij 1,5 mtr. Het probleem van het analoge tweerail gelijkspanningssysteem kwam al snel
naar voren. Bij het op de rails zetten van twee locomotieven gingen beide rijden en als het
een beetje tegenviel reden ze tegengesteld en botsten ze op elkaar. Af en toe kwam het ook
voor dat twee lokjes achter elkaar aan reden. Jammer was dan wel, dat de achterste altijd de
voorste probeerde in te halen. Daar moest ik dan maar mee leven. Omdat de rails nogal
simpel was uitgevoerd roestte het snel en na twee keer schuren was je door de rails heen.
Het was eigenlijk gevouwen blik. (afbeelding 1.3) Ook heb ik nog een paar treintjes van het
merk Tri-ang gehad. De locjes waren goed maar de rails zag er niet uit. De rails waren veel
te hoog en konden daarom niet aangesloten worden op Lima rails. Heel snel was de lol van
het sporen er af omdat veel te veel storingen er voor zorgden dat de treintjes om de
haverklap stil stonden.

Afbeelding 1.3. Lima rails.
Heb zelfs de gehele zaak nog op de grond uitgestald om toch te kunnen spelen maar ik had
destijds een nogal gezette vriend, John Bosch geheten die regelmatig op de huisjes of
treintjes stond. Een kortsluiting smolt de isolatie van mijn trafo en zette mijn trafo tenslotte in
de fik en dat was het dan.
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2. SCHOOL EN ZO.
2.1 Ouder worden.
Ik werd ouder en na de lagere school, ging me met andere zaken bezig houden (zoals de
technische school) en werken. Mijn werk was gelegen bij de Koninklijke Marine en daar had
ik niet veel tijd om met mijn treintjes te spelen. Nee, dat is niet waar. Ik heb zelfs de hele zooi
nog eens meegenomen naar mijn werk. De andere stokers en ik waren de
proefvaartbemanning voor een nieuw te bouwen schip, dat was in 1977. Omdat er af en toe
niet te veel werk voor ons was op de werf in Vlissingen, verveelden we ons nogal eens en
heb ik toen mijn trein meegenomen, zodat we met een man of tien lekker konden spelen.
Dit duurde niet lang daar mijn hoogste baas dit had gezien en besloot dat ik de zaak maar
moest inpakken. Ik heb de treintjes toen voor een leuke prijs aan een officier kunnen
verkopen met achteraf veel spijt maar heb er nooit meer aan gedacht.

Afbeelding 2.1 Vierde klas technische school (autohersteltechniek)

Afbeelding 2.2 Eén van mijn plaatsingen bij de Marine.
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3. OPNIEUW BEGINNEN.
3.1 Mijn “eerste” trein.
Na jaren, het was inmiddels 1990, besloot ik om eens opnieuw te beginnen met de
modelspoorwegbouw. Inmiddels was ik getrouwd en mocht ik in overleg met mijn vrouw een
nieuw treintje kopen met redelijk wat Fleischmann “Profirails” met twee wissels met bedding,
voor een inhaalspoortje.

Afbeelding 3.1. Fleischmann “Profi-rails”.
Op naar Zwolle, daar is een treinenwinkel gevestigd en aldaar kocht ik de Fleischmann
“Profi-rails” en de NS-1100 (NS) in turkooizen uitvoering van het merk Roco met zwart
onderstel. Het was dus een analoog setje, van digitaal werd bijna nog niet gesproken.

Afbeelding 3.2. Roco loc type NS1100 (1101).
Ook een nieuwe transformator van Roco (ASC2000) werd gekocht, deze had een optrek en
remvertraging en werkte met pulsbreedte sturing. Het bedrag wat ik voor dit geheel had
neergeteld was in mijn ogen een vermogen (toch gauw FL.1000,=. maar toch, ook hier na
een paar rondjes rijden was de lol er snel af en alles ging weer in een doos. Zonde!!

3.1.1 Weer opnieuw deel 2.
Ongeveer een jaar of zes later besloot ik mijn trein eens opnieuw uit te pakken.
Inmiddels is mijn treineninboedel aardig uitgebreid. Ik bezit een groot aantal Fleischmann en
Roco locomotieven en heel, heel veel rails.
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3.2 Het overige rijdend materieel.
Ook had ik nog drie Lima treinstellen. Een zogenaamde Mat ’54, “Hondekop” (afbeelding 3.3)
en twee stellen Mat ’46. (afbeelding 3.4 en 3.5) Het meeste rijdend materieel heb ik gekocht
en koop ik nog steeds op beurzen of via het internet, omdat het mij eigenlijk niet uitmaakt of
de locomotieven en rails (Profi) nieuw of gebruikt zijn. Dat heeft zijn nadelen want sommige
rails zijn besmet met verf of andere troep, die daar niet hoort. De rails is smerig en een
gekocht locje op de beurs kan het wel eens niet doen. Aanvankelijk ben ik alleen aan het
verzamelen gegaan en het aangeschafte spul belandde in de doos met overig treinspul.

Afbeelding 3.3. Lima loc type Mat ’54 Hondekop.
De afgebeelde “Hondekop” is eigenlijk een 4 baks stel maar voor de foto heb ik even twee
stellen weggenomen, anders wordt het een zoekplaatje.

Afbeelding 3.4 en 3.5 Lima loc type Mat ’46 en Mat ’46 “zilverbuik”
De hierboven staande stellen Mat ’46 zijn de opvolgers van de stellen Mat ’36 Het zijn heel
leuk ogende treintjes en net als de Hondekop rijden ze enorm snel maar onnatuurlijk.
Overigens maken ze ook wat meer herrie tijdens het rijden dan de duurdere merken.
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Afbeelding 3.6 Fleischmann loc type BR 103.
Deze BR103 is een mooie en goed lopende loc. Deze wordt in Duitsland gebruikt voor het
snelverkeer.

Afbeelding 3.7 Fleischmann loc type BR 94.
Deze BR94 is in twee series gebouwd, 2- 4 en 5 -17. Lengte van de loc is 12,6m. De
maximale snelheid van de eerste serie bedraagt 40 km/uur en van de tweede serie 60
km/uur. Deze locs zijn gebouwd in de periode van 1905/1914. In 1973 waren nog 12 stuks
overgebleven als museumlocomotieven. Van dit type heb ik er drie, waarvan twee in tractie
rijden.
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Afbeelding 3.8 Roco loc type BR 01.
Dit is één van de lievelinglocs van mij, ook met een heel mooi bewegend stangenstel.
Een sneltrein uit vervlogen tijden. De locomotief is gebouwd vanaf 1925 en is in feite een
sneltreinloc met een snelheid van 130 km/uur. De loc heeft een lengte van 23,9 m.
De planning was om 250 locs te bouwen, maar het zijn er echter 55 geworden. Alle 55 locs
hebben de oorlog overleefd en zijn van een nieuwe ketel voorzien. 33 locs zijn omgebouwd
naar oliestook.

Afbeelding 3.9 Roco loc type BR 58
De BR58 is in 1917 gebouwd. De lengte van de loc bedraagt 18,5m De maximale snelheid
bedraagt 65 km/uur. Er zijn 9 locs als museumloc overgebleven. Deze locs zijn door
verschillende maatschappijen gebruikt.
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Afbeelding 3.10 Roco loc type NS 1100 (1150).
De tweede NS-1100 uit mijn verzameling heeft een turkooizen kap en een grijs onderstel, dat
was in die dagen zo in tegenstelling van de eerste 1100 die ik eerder liet zien.
Ze lopen overigens net als alle andere Roco locomotieven, geruisloos, ook digitaal.

Afbeelding 3.11 Fleischmann loc type BR 361

Afbeelding 3.12 Fleischmann loc type BR 261
Hierboven zie je de BR V60 of de BR V260. De lengte bedraagt 10,5m en heeft een
maximale snelheid van 65km/uur.
De loc heeft een dieselmotor met een vermogen van 650pk. Het is een rangeer loc.
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Vanaf 1956 werden 941 locs van dit type in dienst genomen door de DB.

Afbeelding 3.13 Fleischmann loc type BR 80.
Deze BR80 was ook één van mijn aanwinsten een werkpaardje voor op het rangeerterrein.

Afbeelding 3.14 Fleischmann loc type BR 218.
Ook één van de nieuwe aanwinsten, een dieselhydraulische sneltreinloc van de DB.
Deze locs zijn gebouwd als serie V160. De lengte van deze loc is 16m en heeft een
maximale snelheid van 120/140 km/uur afhankelijk van het type. Het vermogen van de
diesel/hydraulische motor is 1900/2500 pk.
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Afbeelding 3.15 Roco loc type NS1000.
Dit is de serie 1000 van de NS, reed in de jaren ’60 door Nederland maar was niet erg
betrouwbaar (ging vaak stuk) en werd nadat hij uiteindelijk niet geschikt was voor
personenvervoer ingezet voor goederenvervoer. Ik heb hem in mijn “jeugd” wel eens zien
staan op het station als goederenloc. Ik hoop dat ik hier meer plezier van heb. Ik heb al
eerder een bod gedaan op deze loc in de kleur groen maar er wordt niet op gereageerd en
dat is jammer. Na weken wachten blijkt na een mailtje van de vorige eigenaar dat de loc
allang verkocht is, dan denk ik haal die advertentie dan van Marktplaats af. Aangezien er nog
meer te koop stond in de kleur groen (ook mooi) heb ik daar ook een bod geplaatst. Kijken
wat dat wordt. Nou dat werd ook niets, het betrof dezelfde loc maar dan dubbel geplaatst.
Gelukkig stond er nog een gelijke loc te koop in de kleur blauw en die was nog digitaal
uitgevoerd ook, maar ja, dan wel wat duurder. Ik heb de bezitter gevraagd of hij die loc nog
had. Dat was dus een correcte bingo en heb ik weer een bod geplaatst en naar het schijnt
ben ik de gelukkige bezitter van dit moois. Ik hoop dat hij vandaag 28 juli 2006 hier aankomt.
Afwachten maar. Ja hoor, de loc is vandaag aangekomen. O, wat rijdt hij fijn, bijna
geruisloos.
Ik zag op het internet ook nog een mooie locomotief de BR100 van Fleischmann. Het is een
dieselloc. Ook deze loc heb ik voor een zacht prijsje weten te bemachtigen. BR110 is in feite
bouwserie V100. Deze loc heeft een lengte van 12,1m en een maximale snelheid van
100km/uur. Het vermogen van de dieselmotoren bedraagt 1100/1350 afhankelijk van het
type
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Afbeelding 3.16. BR 212 van Fleischmann.
Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en heb ik nog een 1100 gekocht. Het was een
heruitgave van de donkerblauwe 1100 uitvoering, zonder botsneus (vind ik niet zo geslaagd).

Afbeelding 3.17 Roco loc type NS1100.
Wederom na een spaarperiode ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe trein. Ik zag toevallig
op de site van Piko, dat ze in hun programma een nieuwe uitvoering van de zogenaamde
“Hondekop” hebben en wel in de oorspronkelijke groene uitvoering, helaas zonder derde
frontlicht. Deze is een tweebaks uitvoering en het model is, hoe kan het ook anders
oogstrelend.
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Afbeelding 3.18. Piko trein type tweebaks “Hondekop” met nummer 343.
Alsof ik nog niet genoeg treinen had maar nu heb ik er één die al vanaf mijn begintijd op mijn
verlanglijstje stond. Heel veel jaren geleden was er iemand bij het bedrijf waar mijn vader
ook werkte 25 jaar bij dat zelfde bedrijf. Als cadeau kreeg hij o.a. een zogenaamde “Krokodil”
van het merk Märklin. Nu vele jaren later heb ik er één op de kop weten te tikken via het
internet van het merk Roco. Officieel heet hij BR1189. Ik kan je wel vertellen dat ik hier
ontzettend blij mee ben.

Afbeelding 3.19. Roco loc type BR 1189 “Krokodil”.
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Het schijnt dat de Nazi’s ook diverse locomotieven ten behoeve van het leger hadden
ingezet. Hier de BR 44 in camouflage. Deze loc heb ik van een sounddecoder voorzien.
Hoe dat ging met inbouwen, lees je verderop.

Afbeelding 3.20 De BR44 in oorlogskleuren.
Bij een heel goede modelbouwzaak heb ik een aantal inbouw decoders gekocht van het
merk Esu. Deze decoders zijn uitgerust met een soundchip en een luidspreker. Dit relaas
kun je lezen in verderop liggende hoofdstukken.
Na deze aankopen is het een tijdje stil geweest met het kopen van locomotieven.
Toen ik weer wat geld had, heb ik nog de volgende loc’s aangekocht.
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Zoals ik al aangaf, heb ik in de afgelopen tijd heb ik ook nog wat nieuwe
locomotieven/treinstellen aangeschaft. Als eerste de Roco VT 11.5. Deze combinatie is
standaard uitgerust met een Esu geluidsdecoder en het klink zoals het hoort. Ik heb voor de
gasturbineuitvoering gekozen. Deze klinkt ook heel mooi.

Afbeelding 3.21 Roco VT11.5.
Ook als nieuwe aanwinst de RAm van Roco. Ook deze trein is uitgerust met geluid.

Afbeelding 3.22 Roco RAmm.
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Daarna was een andere wens van mij aan de beurt, namelijk de BR151 van Fleischmann.

Afbeelding 3.23 Fleischmann BR151.
Ik sprak iemand in een winkel en hij wist dat ik aan het sporen was. Hij had een triest
verhaal. Een kennis van hem had vorig jaar een BR141 voor zijn verjaardag gekregen,
helaas heeft hij er nooit mee kunnen spelen, daar hij kort na zijn verjaardag overleed.
Ik kon de loc (een hele mooie) voor een schappelijke prijs overnemen en dus staat hij bij mijn
nieuwe aanwinsten.

Afbeelding 3.24 Fleischmann BR141.
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Afbeelding 3.25 Fleischmann BR78.
Al een hele tijd was ik op zoek naar de BR78 van Fleischmann en toevallig vond ik hem op
e-bay. Een geweldige locomotief want hij rijdt als de bliksem. Heb de loc ook voorzien van
een geluidsdecoder en die klinkt zoals we gewend zijn van Esu, geweldig.
Omdat ik ook wel andere uitvoeringen van de BR218 mooi vind heb ik daar ook nog een
paar mooie kleurvariaties van aangekocht.

Afbeelding 3.26 Fleischmann BR218.
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Afbeelding 3.27 Fleischmann BR218.
Ook een heel mooi locje is de BR-E10 van Roco. De laatste verplicht mij eigenlijk ook de
bijbehorende Rheingoldset te kopen, maar dat hoort er eigenlijk wel bij. Daarover later meer.

Afbeelding 3.28 Roco E10.
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Na verloop van tijd merk ik dat de baan wel erg smerig wordt, heel veel stof en bouwsnippers
blijven vaak achter na een verbouwing. Op zoek naar een oplossing bracht mij bij de
reinigingsset van Lux. Deze set bestaat uit een railzuigwagon en een slijpwagen.

Afbeelding 3.29 Lux railreinigingsset.

Afbeelding 3.30 Roco Br132.
Na het zien van een film over de Ludmilla, een in Rusland gebouwde locomotief was ik gelijk
verkocht. Ik zou en moest dit Roco model in mijn bezit zien te krijgen en gelukkig is dit
gelukt. Hij is uitgerust met geluid en dat klinkt fantastisch.
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Ook heb ik nog dit leuke kleine tandradlocomotiefje aangeschaft voor weinig.

Afbeelding 3.31 Fleischmann E69.
Op mijn wensenlijst staan nog een paar locomotieven. Allereerst wil ik heel graag de E44 en
de E194 in mijn bezit krijgen maar dat behoeft enig geduld. Inmiddels na een tijdje sparen
zijn ook de laatste 2 genoemde locomotieven in mijn bezit.

Afbeelding 3.32 Roco E194.
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Afbeelding 3.33 Roco E244.

Afbeelding 3.34 Fleischmann Railbus bijwagen VT95.
Over de laatste twee modellen wil ik nog wel iets kwijt. Omdat ik natuurlijk digitaal rijd, wil ik
ook graag dat deze Railbus digitaal en ook met geluid zou moeten gaan rijden.
Dit Fleischmann stelletje is er in drie uitvoeringen, namelijk analoog en digitaal en digitaal
met geluid. Nu zul je denken dat het verschil bij beiden minimaal is maar dat is dus niet zo.
Het analoge model heeft een andere printplaat en een andere reizigers-indeling.
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Dus het is niet zo dat het enige verschil een digitale interface en een decoder is. Het analoge
model heeft als typenummer de 4407 en het digitale model 4405. Het digitale geluidsmodel
heeft als nummer 74405. Door de fabrieksmatige inbouw van de geluidsdecoder is het model
enorm duur geworden, t.o.v het analoge model. Dat is wel logisch maar dat de inbouw van
de decoder bijna 100 Euro kost, gaat er bij mij niet in. Als je beide onderdeeltekeningen
bekijkt, dan zie je de verschillen goed. Ik vermelde de afwijkende print al en het kunststof
passagiers gedeelte, waarin het digitale model een ruimte heeft voor de luidspreker. Beide
onderdelen om een analoog model digitaal te maken inclusief de Esu-sounddecoder
vertegenwoordigen nog lang de nieuwprijs van het digitale model niet. Het digitaliseren met
geluid ga ik dus zelf uitvoeren, kan niet zo moeilijk zijn. Daarover later in een ander
hoofdstuk.
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4. DE ZOLDER.
4.1 Beginplaats voor de hobby.
Ik heb een enorme zolderruimte met werkbank, ik maak ook nog meubeltjes van eikenhout.
Deze ruimte wil ik nog niet missen voor een baan vanwege mijn overige hobby’s, namelijk
scheepsmodelbouw.

Afbeelding 4.1 Mijn werkplaats op zolder.
Ik zag dat sinds het verschijnen van de mal (9950) er meer rails bestaat dan op het malletje
zijn afgebeeld. De railnummers 6131, 6133 komen bijvoorbeeld niet op mijn mal voor, dus
teken ik deze maar met een passer in de goede boogradius. Ook deze getekende banen
zullen niet mijn uiteindelijke baan worden, de tijd zal het leren. Hoe de baan uiteindelijk is
geworden, lees je verderop.
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5. DIGITALE TECHNIEKEN.
5.1 Digitale treinbesturing van EDiTS.
Nadat ik jaren geleden begonnen ben met een analoog baantje, is het tijd om iets anders te
proberen. Toevallig lees ik in een uitgave van Elektuur, dat zij bezig zijn met een nieuw
ontwerp voor digitale treinbesturing EDiTS geheten. Ik heb gelijk het boekje “bits, bytes en
bielzen” gekocht en heb dat eens doorgelezen. Ik besluit tot de aankoop van een aantal
printen en wil ik beginnen met het digitale systeem van Elektuur. Daarna heb ik mezelf een
Weller soldeerstation aangeschaft want ik had alleen een 100 Watt bout en dat is niets om
elektronica te solderen, dan wordt het meer bakken en braden.

Afbeelding 5.1 Weller soldeerstation.
Al snel blijkt dat een wezenlijk onderdeel voor de locdecoderprint een Motorola (MC145029)
niet meer of slecht te verkrijgen is. De hoofdprint en de boosterprint zorgen voor de minste
problemen. De locdecoder moet nu met andere onderdelen worden opgebouwd en nu
komen de problemen pas echt. (afbeelding 5.2)

Afbeelding 5.2 De locdecoder van EDits.
In principe is de opbouw bij het eerste aanzicht simpel tot je de soldeerbout pakt en blijkt dat
het bijna ondoenlijk is om diverse onderdelen op de print te krijgen. Er moeten twee IC’s met
de behuizingen op elkaar worden gelijmd (afbeelding 5.2) en verbonden worden met
draadjes. Een fout is zo gemaakt zie ik en de hele zaak beland uiteindelijk weer in een doos.
Het probleem was dat wanneer je een soldeerfoutje maakt je nooit kunt weten waar de fout
nu zit. Achteraf gezien had ik met geen mogelijkheid zo’n grote locprint in een loc gekregen,
dit lukt alleen een sloper of een kunstenaar. Opnieuw stop ik met de hobby.
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5.2 Op zoek naar een goede digitale treinbesturing.
Wederom jaren later van kijken naar dichte dozen met treinspullen ontdek ik via diverse
modelspoorwegsites dat er inmiddels meerdere fabrikanten zijn die zich met de digitale
elektronica bezighouden om treinen om te kunnen bouwen naar een digitaal bestuurd
systeem. Dan eerst maar eens op zoek naar de treinbesturings centrale. Via diverse forums
op het internet aangaande het modelspoor, besluit ik het Twin-center van Fleischmann aan
te schaffen (afbeelding 5.3). Dit systeem is op een aantal uitzonderingen na, gelijk aan de
veel duurdere Intellibox van Uhlenbrock. Vanwege de keuze voor het tweerailsysteem, zal ik
te gaan rijden met het inmiddels in spoorwegkringen overbekende DCC systeem, dus zal het
Twin-center ruimschoots voldoen.

Afbeelding 5.3 Het Twin-center met de transformator.
Al snel vind ik zo’n Twin-Center met voeding op e-bay en koop het dan ook.
Het Nederlandse gebruiksaanwijzing heb ik gedownload van het internet en het lezen kan
beginnen. Opnieuw krijg ik weer veel zin om snel te beginnen. Verder heb ik het
softwareprogramma Win-digipet versie 9.0 gekocht om het geheel te sturen via de PC.
Het Twin-center bevat de nodige elektronica om de treinbaan en vele andere componenten
te sturen. Op het Twin-center zitten twee draaiknoppen waarmee je de treinen kan laten
rijden. Boven de knoppen zitten vier functietoetsen waarmee je diverse functies op de
decoder kunt activeren zoals licht, sound, rookgenerator enz.. Naast deze functieknoppen zit
een klein rood druktoetsje waarmee je een lokadres kunt oproepen (loc-toets).
Elke omgebouwde lok heeft zijn eigen unieke adres (zoals wij thuisadres) Kies ik een
dergelijk adres, bijvoorbeeld “loc 1” dan wordt loc met adres 1 aangestuurd en kan ik hem
met de linker rode knop laten rijden. Dit zelfde kan ik doen met de rechter rode knop.
Hierop kies ik bijvoorbeeld “loc 2” en loc met het adres 2 wordt aangesproken. Verdraai ik de
rechter rode knop gaat loc 2 rijden. Door nu wederom op één van de loc-toetsen links of
rechts te drukken kan ik andere loc-adressen kiezen. Door dan weer aan de rode draaiknop
te draaien gaat ook deze lok rijden en dit kan ik 999 keer doen.
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Afbeelding 5.4 Het Twin-center met de aangesloten laptop.

Afbeelding 5.5 De aangesloten laptop met de proefbaan.
Omdat de inzet van meerdere treinen tegelijk in goede banen te leiden kun je een PC
inzetten. Het handmatig bedienen van meerdere treinen met de centrale alleen, is nagenoeg
onmogelijk. Zoals eerder aangegeven sluit je het Twin-center op de PC aan en met een
speciaal software programma voor de PC, Win-Digipet, Railware of Koploper of iets
dergelijks, kun je dan via het beeldscherm meerdere loc tegelijkertijd kiezen en daarmee ook
rijden. Op de bovenstaande afbeelding, zijn op dit moment drie loc’s gekozen.
Deze locafbeeldingen kunnen ook kleiner gemaakt worden zoals boven in het scherm.
Daar zie je een kleine afbeelding van jouw ingestelde loc’s met kleine schuifregelaars kun je
dan de loc’s bedienen. In dit geval hoe groter het scherm des te meer treinen passen er op.
Maar als je met meer treinen wilt gaan rijden dan het aantal 10 wordt het toch wel moeilijk
om alles in de gaten te houden. De pictogrammen passen dan niet meer op het scherm van
mijn laptop en moet je dus ook daarin weer keuzes maken.
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Op het center zit een display waarin je de gekozen loc’s kunt waarnemen. In het midden van
het center zitten nog een aantal knoppen. Deze zijn bedoeld voor het bedienen van de
wissels. Ook elk wissel heeft zijn eigen unieke adres. Dit loopt van 1 t/m 9999.
Elke rode toets is voor wissel afbuigend en de groene toets voor rechtdoor en zo kun je dus
acht wissels bedienen maar ook dit gaat beter met de PC. Op het beeldscherm klik je
gewoon op een wissel en hij klikt om. Op het beeldscherm zijn negen wissels aangebracht.
Op het Twin-center moet nog een voeding worden aangesloten om het geheel en de rails
spanning te geven. Op de rail staat continue een spanning van 18 Volt digitale spanning.
Middels de voedingsdraden naar de rails worden ook de loc en overige digitale adressen
gestuurd in de vorm van een blokgolf. De variatie in de blokgolf bepaald het adres.
Geen blokgolf is gelijk.
Voorbeeld:
Lok 1 heeft adres 1 dit zou er digitaal zo uit kunnen zien 0001, loc 2 heeft adres 2 en dus
0010, loc 3 heeft adres 3 en dus 0011 enz.. De wisseladressen zien er ongeveer zo uit
Wissel 1 heeft 00001 enz..

Afbeelding 5.6 De proefbaan.
Nadat ik een klein proefbaantje heb opgebouwd moeten we het Twin-center maar eens gaan
testen. Alvorens dat te kunnen uitvoeren moet ik eerst maar eens een paar loc’s voorzien
van een decoder, anders werkt het natuurlijk niet.
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5.3 Programmeren van de loc.
Op de achterzijde van het Twin-center zit ook een programmeeraansluiting, die je moet
aansluiten op een stukje rails. Als je dan een loc met een locdecoder op de rails plaatst kun
je in een specifiek menu de locadressen uitlezen en zonodig veranderen. Op de centrale
zitten nog meer aansluitingen maar die komen verder in het verhaal aan bod.
Hieronder een afbeelding van een locomotief met ingebouwde decoder. In een ander deel
van het boek gaan we verder in op andere decoders.

Afbeelding 5.7 Loc met decoder.

5.4 Andere motorschilden.
Op diverse sites lees ik dat het ombouwen op zich niet zo moeilijk is dus stort ik mij in de
digitale modelspoorwereld. Voordat ik ook maar één loc ga ombouwen bemerk ik ineens via
een site, dat bij het oudere Fleischmann materieel de motor een kleine modernisering moet
ondergaan, omdat naar nu blijkt diverse motorschilden vervangen dan wel aangepast
moeten worden om digitaal te kunnen rijden.

Afbeelding 5.8 Oud Fleischmann motorschildje.
De koolborstelhouders moet namelijk vrij gemaakt worden van de massa aansluiting.
Al snel vind ik een site “www.hobbyparts.nl” die de benodigde onderdelen voor de ombouw
voor een redelijke prijs aanbiedt. Niet lang daarna heb ik de ombouwschilden, nieuwe
koolborstels en veertjes in huis om de start naar digitaal te maken. Ook heb ik alvast reserve
lampjes, rubber bandjes e.d. besteld, je weet maar nooit.
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5.5 Aankoop locdecoders.
Via E-bay heb ik twee locdecoders besteld van Uhlenbrock (76400) en begin ik met de
inbouw. Gelukkig is de beschrijving bij de decoder luid en duidelijk en begint de inbouw in de
welbekende rood beige Fleischmann loc type BR 103.
Helaas blijkt na de inbouw, wat op zich niet zo moeilijk is, dat bij het testen op de proefbaan
het één en ander niet zo te werken als ik had gehoopt. De loc komt hortend en stotend op
gang en langzaam rijden is er niet bij. Alleen op topsnelheid doet de loc het redelijk goed.
Daar de loc een oudje is (±1975) haal ik de loc helemaal uit elkaar en maak hem helemaal
schoon. Een vorige bezitter is erg scheutig omgegaan met olie en alle onderdelen van de
motor zitten onder de olie. De motor heb ik geheel gereinigd met een schoon lapje en na de
schoonmaak en het oliën van de te smeren delen gaan we weer testen. Ook heb ik nieuwe
wielbandjes gemonteerd en een hernieuwde poging kan beginnen. Helaas maakt ook deze
tweede test mij niet blij. Het enige wat ik goed vind werken is de verlichting, deze wisselt
mooi met de rijrichting maar het rijden is een fiasco.
Hieronder is een zeer kleine locdecoder van Lenz te zien met de 8 aansluitdraden.
Twee draden gaan naar de motor, twee draden naar de geleiders op de wielen, één draad
naar de frontverlichting, één draad naar de achterverlichting, één draad als gezamenlijke
plus de rest als functieaansluiting voor overige toeters en bellen.

Afbeelding 5.9 Locdecoder.
Ik besluit de decoder om te bouwen naar een ander locje en wel de BR 361 van Fleischmann
maar ook deze loc heeft dezelfde kuren, langzaam rijden doet hij niet en alleen op volle
snelheid loopt het locje redelijk.

5.6 Hulp van het forum.
De moed zakt me al snel in de schoenen totdat ik wederom om raad vraag in het forum van
“Modelspoormagazine” Het lijkt er op dat dit forum overwegend door Belgische
modelspoorders wordt bezocht, kan ook niet anders want het gelijkgenoemde magazine is
van Belgische oorsprong. Ik deponeer hier mijn probleem.
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5.6.1 Probleem opgelost.
Niet lang na het plaatsen van mijn probleem komt iemand met dezelfde problemen en die
persoon rijdt nu met “Lenz Silver” decoders. Ik had nog nooit van dit merk gehoord maar
bestel er toch twee op het internet. Na betaling heb ik de beide dingetjes al na twee dagen in
huis. Ik kies eerst maar voor de BR261 te opereren. Ik maak de decoder nog niet definitief
vast en test de loc eerst op de proefbaan. De locdecoder is standaard ingesteld op digitaal
adres 3 en daar doe ik het dan maar even mee. Ik plaats de loc op de baan, kies het adres
van de loc op het Twin-center en beweeg de regelaar langzaam naar rechts.
Met grote blijdschap constateer ik dat het locje langzaam op gang komt en als ik dan de
regelaar nog verder opschroef versneld het locje evenredig.

5.6.2 Ik ben blij.
Ik word zo blij als een klein kind met een lolly en vette vingers en geniet met volle teugen van
een mooi rondjes draaiend locje. Voor de lol plaats ik er wat wagonnetjes achter en geniet
nog meer van het schouwspel. Ik heb er weer zin in. Op de onderstaande afbeelding is het
nieuwe vervangende motorschild goed te zien. Goed de tweede loc moet er aan geloven en
pak hernieuwd de BR103, hij lag nog steeds open en soldeer de tweede Lenz decoder in de
loc.

Afbeelding 5.10 Geopende BR361 met nieuw motorschild.
Ik hoef gelukkig niets te slopen om de decoder te plaatsen en plaats de decoder permanent.
Nadat ik op een programmeerrail de decoder van de BR103 op digitaal adres 4 heb gezet,
plaats ik de loc op de rails en wat schetst mijn verbazing, hij rijd als een “trein”.
Ook langzaam rijden gaat heel mooi en op snelheid zoeft de loc over de rails.
De verlichting schakelt mooi over bij het wisselen van de rijrichting. Bij het kiezen van een
functietoets kan ik de verlichting ook aan c.q. uitschakelen. Nu maar eens met beide locjes
rijden. O, wat is dit leuk. Nu kunnen de locjes ook tegengesteld en even hard of zacht en
achter elkaar, wat je maar wilt. De mogelijkheden zijn onbeperkt. Men zegt dat ik zo heel
veel locomotieven kan laten rijden, dus ik kan nog even vooruit.

Rob Bogers Mijn treinbelevenis (versie 2.0)

31

5.6.3 Decoders op.
Inmiddels zijn de decoders op en wat nu. Na overleg met mijn vrouw mag ik nog een paar
decoders kopen. Even kijken op het internet maar helaas blijken de “Silver” decoders tijdelijk
uitverkocht. Mijn lokale leverancier heeft nog wat iets duurdere “Gold” decoders en die heb ik
maar besteld. Ze hebben iets meer functies en zijn wat sterker 1,2 Ampère. Van de overige
locs kies ik nu de BR 01 van Roco voor de ombouw.

5.6.4 Roco is wat moeilijker.
Helaas blijken de Roco locs toch iets moeilijker en heel anders in elkaar te zitten dan die van
Fleischmann en ik moet toch even puzzelen om te kijken hoe dit nu weer moet. De losse
tender moet geheel uit elkaar en ik zie dat de zaak toch moeilijker gaat worden dan ik dacht.
Ik moet het één en ander slopen om de decoder op z’n plaats te krijgen. Ook moeten ettelijke
koperen strips worden onderbroken om geen kortsluiting te krijgen. Dit kost me toch wel
enige uren.
Na inbouw ga ik weer naar de proefbaan en programmeer de loc weer op een ander adres.
Maar alles ten spijt wil de loc tegelijk voor- en achteruit, resulterend in een lichte brom en ook
de verlichting brand niet. Hij moet ergens kortsluiting maken. Kortom een teleurstelling.

Afbeelding 5.11 De BR01 tender met daarnaast links de kleine decoder met witte
aansluitstrip.
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Terug naar de werkplaats. Ik kijk de zaak nog eens helemaal na en dacht wat te hebben
gevonden maar ook bij een tweede en derde test wil de loc niet rijden. Zou het de decoder
zijn? Deze problemen komen hoofdzakelijk doordat ik geen overbodig materiaal kan
wegfrezen, ik heb namelijk geen freesmachine. Alles in deze locs zit precies pas op zijn
plaats. Verder dan ruw zagen kom ik niet maar dat is zonde.

Afbeelding 5.12 De BR01 uit elkaar (locomotief).

5.6.5 Werkt hij nou niet of wel.
De BR01 van Roco baart mij zorgen. Ik heb de decoder getest en het geheel zonder kappen
rijd als een gek. Maar op het moment dat ik de kap van de tender heb geplaatst want daar zit
de decoder in, rijdt hij niet meer, geen meter. Weer uit elkaar dus. Dat moet ik nog eens
rustig bekijken. Opnieuw geprobeerd de decoder in de BR01 te plaatsen, op zich ging het
goed. De verlichting (nieuwe ledjes) in de tender geplaatst en de loc weer op de rails gezet.
Wat schetst mijn verbazing, hij rijdt en hoe. Alleen één van de verlichtingsledjes in de tender
doet het niet. Nou dat kan niet zo’n probleem zijn. De tender weer uit elkaar en een nieuw
ledje geplaatst. Alles weer in elkaar en wederom op de rails gezet. Het enige wat ik weer
hoor is een hoge zoemtoon. Ik wordt er een beetje gek van. Terug naar de werktafel en weer
uit elkaar dat ding. Alles weer nagekeken en wat ik ook doe, hij rijdt niet.

5.6.6 Decoder gestorven.
Bij een laatste poging springt er opeens een smd componentje van de print af, heb ik dat nu
weer. Met een kleine soldeerpunt geprobeerd het kleinood weer op de print te plaatsten
maar helaas bij een proef op de rails wordt het hele printje enorm heet.

5.6.7 Ombouw door een professional.
Ook een BR58 van Roco baart mij zorgen. Ik ben bang dat de ruimte ontbreekt om de
decoder te plaatsen en om mijzelf veel gevloek te besparen, laat ik beide locs maar door een
internetbedrijf ombouwen. Deze zal in ieder geval een ruimte uitfrezen voor de decoder.
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Het inbouwen van de decoder zal net zo gaan als wanneer ik het zou doen. Ik tref het niet
met Roco locomotieven geloof ik. Al mijn Fleischmann locs rijden zeer goed langzaam, snel
het maakt niet uit.

5.6.8 Testen decoder op de NS-1100.
Ik heb ook nog de NS-1100 van Roco met zwart onderstel en daar wil ik de decoder wel
even op testen. Ook hier moet ik het één en ander wegnemen om ten eerste de decoder te
plaatsten en ten tweede moeten ook hier koperbanen worden onderbroken om geen
kortsluiting te krijgen. Als de decoder eenmaal is aangesloten breng ik de loc naar de
proefbaan. Ik kies het eerder gekozen adres en jawel, de 1100 rijdt ook, alleen de verlichting
brand niet, dus daar moet ik nog even naar kijken, even goed kijken (controle) in de loc was
genoeg want de verlichting brandt nu mooi.

5.7 Ombouw BR 94.
Ik was eens met mijn vader op de jaarlijkse beurs en zag dit mooie locje de BR94.
Helaas had ik deze niet getest op de beurs waar ik hem kocht want bij het testen op mijn
baan kwam er gelijk rook uit, maar niet uit de schoorsteen. Na inspectie bleek dat de
koolborstels vastgekoekt waren in de houders. Na het schoonmaken van de motor en het
wisselen van motorschild en koolborstels reed de loc na ombouw met de Lenz decoder zoals
het hoort

5.7.1 Ombouw BR 261.
Uiteraard wil ik nog meer locomotieven ombouwen. Allereerst ga ik de BR 261 van
Fleischmann demonteren. De ombouw van deze loc zal gelijk zijn aan die van de 361, dus
daar verwacht ik geen problemen.

5.7.2 Ombouw Lima treinstellen.
Ik heb nog een aantal treinstellen van Lima waaronder twee uitvoeringen van de Mat ’46 en
de Hondekop in geel/blauwe uitvoering. Deze had ik ook eerder gekocht. Ze worden nu niet
meer gemaakt en ze zijn in prijs ruim verdubbeld.
5.7.2.1. Ombouw een eitje.
Men zegt dat het ombouwen van deze treinstellen een eitje is, er is in ieder geval ruimte
genoeg voor de decoders. Ook deze originele vierbak heb ik ook voorzien van een Lenz
“Silver” decoder en deze trein kan extreem hard rijden maar dat is niet erg natuurlijk.
Verder heb ik nog een tweetal uitvoeringen van de Mat ’46, ook uitgerust met Lenz “Silver”
decoders. Tevens heb ik in één van de Mat’46 stellen sluitlichten aangebracht.
Bovenin de neus horen die namelijk te zitten. Ik heb dit uitgevoed met kleine rode ledjes
(2mm).
Ik mocht nog een nieuwe loc kopen (was een aanbieding in de maand mei 2006) en weer
wordt het een NS-1100 (Nr.1150) van Roco alleen nu digitaal voorbereid met een NEM 652
steker zodat ik alleen de decoder maar hoef aan te sluiten en niets meer hoef te solderen,
dat scheelt weer.
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De montage van de bijgeleverde decoder type (MüT DHL 250) ging simpel.
Even het stekertje aansluiten, de decoder in de kap geplakt met dubbelzijdig tape, dit kon
overigens in de oude 1100 niet en op de rails met het kleinood. Hij loop enorm mooi en stil.
En nu rijden beide 1100 tjes in tractie (gezamenlijk gekoppeld). Ik wil graag in de toekomst
nog een paar bijpassende turkooizen wagonnetjes kopen. Na ongeveer twee weken
digitaliseren ben ik zo ver dat ik negen locs heb omgebouwd.

5.8 Decoders met geluid.
Buiten deze relatief eenvoudige decoders zijn er ook decoders met geluid. Het zwarte
membraan met met zilveren omhulsel is de speaker. Deze decoders hebben de extra functie
dat ze geluid voort kunnen brengen. Afhankelijk van de loc waarin ze worden gebouwd kun
je kiezen voor dieselgeluid of stoomgeluid of een elektrische loc. Dit geluid kun je met de
computer vanaf een bijgeleverde CD overzetten op de chip zodat het net echt lijkt. Met de
PC kun je het geluid starten en stoppen. Ook kun je een belgeluid of hoorn of toeter laten
horen. Geloof me, het is net echt.
Het geluid past ook precies bij de snelheid die de loc op dat moment rijdt. Tevens zijn er
extra functies op de locdecoder waarmee je bijvoorbeeld een rookgenerator kan laten
werken op commando of extra verlichting. Je kunt het niet bedenken of het kan (tegen een
prijs natuurlijk).

Afbeelding 5.13 Een Esu loksound V3.5 decoder.

5.8.1 De inbouw van de sound decoders.
Natuurlijk kon ik niet wachten met het inbouwen van de met een soundchip uitgeruste
decoders. Hier het relaas. Als eerste wilde ik mijn donkerrode Fleischmann BR 218 voorzien
van een sounddecoder. Dat kon eigenlijk niet moeilijk zijn omdat er veel ruimte in de loc is.
Eerst moest ik de verlichting wijzigen. In de loc zit standaard alleen de witte verlichting.
Daar moesten dus de rode sluitlichten ook bij, vond ik.
Na een goede tip van mijn handelaar, heb ik de diodes verwijderd en één printplaat moest
het veld ruimen. Daar elk van de printplaatjes was voorzien van één drukveertje die de
verlichting in de fitting duwt heb ik deze veertjes samen gebouwd in één printje. Nu had de
handelaar nog een tip om de andere lampjes van wat soldeer te voorzien, zodat ze in de
fitting klemden. Zogezegd zogedaan en wat denk je, het werkt. De luidspreker heb ik in het
dak geplakt met tweezijdige tape. Daarna heb ik de loc op het programmeerspoor gezet en
hem het goede adres toegewezen. Daarna op de baan en de verbazing was groot toen ik de
diesel hoorde aanzwellen in volume. Bij het rijden maakt de loc een heel mooi natuurlijk
geluid.
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Afbeelding 5.14 Inbouw sounddecoder.
Hierna moest de Roco BR 44 er aan geloven. Ik ben nogal bang uitgevallen om te gaan
slopen aan een loc maar het moest toch een keer gebeuren dus hup met de geit. De frees er
in. De volgende afbeeldingen laten de verbouwing zien.

Afbeelding 5.15 De geopende tender van de BR44.
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Toen ik de loc had geopend schrok ik wel een beetje, waar moet de speaker.
De luidspreker is nogal groot.

Afbeelding 5.16 De gedemonteerde voorzijde van de BR44.
Okee, eerst de decoder dan maar. Op de vorige pagina zie je de geopende tender waar de
8-polige steker zit voor de decoder. Die zat er snel genoeg in. De luidsprekerdraden zijn dan
wel te kort dus moet ik die even verlengen. Toen de decoder vastgeklikt zat moest de tender
weer dicht.
Nadat ik de tender gesloten had, heb ik met de Proxxon frees een groot gat gemaakt. In de
ketel van de loc. Uit voorzorg heb ik een andere ovale speaker besteld bij mijn leverancier.
Die ronde luidspreker paste echt niet.

Afbeelding 6.15 Het gat in de ketel.
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Afbeelding 6.16 De ingebouwde luidspreker.
Uiteraard moest ik de loc even laten proefdraaien op de baan. Nadat ik het adres had
ingesteld en de decoder had gecontroleerd heb ik de loc op de proefbaan gezet.
Nadat ik de ovale luidspreker had ontvangen heb ik deze netjes onder in de ketel gebouwd
en nadat de loc weer in elkaar was gezet moest ik de loc even laten proefdraaien op de
baan. Nadat ik het adres had ingesteld en de decoder had gecontroleerd heb ik de loc op de
proefbaan gezet. Mijn handelaar had op mijn verzoek de decoder al voorzien van het BR44
geluid.

Afbeelding 6.17 de BR 44 met geluid op en teststukje rails.
De Roco BR44 in vol ornaat. Het geluid is verbluffend. Een aanwinst dus.
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6. DE TREIN VIA DE COMPUTER.
6.1 Win-Digipet Pro X.
Inmiddels heb ik versie 9.0 van Win-Digipet ingeruild tegen de nieuwste versie ProX.
Al eerder vertelde ik iets over Win-digipet en na de installatie ga ik iets vertellen over dit
computer softwareprogramma. Het programma dient om de treinbaan vanaf de PC te
besturen, zodat ik alles vanaf mijn PC of in dit geval (tijdelijk) laptop kan overzien.
Eerst de verbinding gemaakt vanuit het Twin-center naar de laptop, middels de bijgeleverde
kabel. Het programma is geheel geïnstalleerd en nu maar testen. Eerst de locdecoders
aanmelden bij het programma en ja hoor, het werkt. Ik kan diverse locs kiezen en als ik de
regelaar via de muis omhoog beweeg loopt het eerste treintje en het tweede en derde treintje
ook.

Afbeelding 6.1. Win-digipet met een spoorontwerp.
Op de afbeelding kun je mooi de aanwezige en gekozen loc’s zien, drie daarvan worden hier
bestuurd en de rest staat boven in het beeld om gekozen te worden. De rode oplichtende
getallen zijn de ingestelde locadressen voor die betreffende loc. Als we naar loc “8” kijken
zien we de draairegelaar, waarmee de snelheid wordt ingesteld. De groene oplichtende
balkjes geven de actuele snelheid weer. Op de regelaar kun je dan ook alle functies
bedienen. De actuele snelheid is overigens de berekende werkelijke snelheid.
Op de afbeelding kun je nu ook mooi zien welke rijstraten bezet zijn. Deze zijn “geel”
gekleurd. Wat je allemaal met dit programma allemaal kunt doen, komt later aan de orde.
Het programma kost ruim €290,= dus dan mag je wat verwachten.
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6.1.1 Rails en wissels inbrengen.
Als je het programma opstart moet je eerst het door jou gebruikte systeem kiezen.
In mijn geval is dat dus het “Twin-center”. In de “Gleisbild-editor” kun je de baan inplannen.
Met een hulpmiddeltje kun je rechte rails, bochten, wissels, kruisingen, tunnels e.d. plaatsen.
In “Win-Digipet” zijn de rail- en andere gebruikte symbolen niet op schaal. Je kiest een
symbool en je plaatst het op het scherm totdat je je hele baan hebt ingepland tot en met een
eventuele draaischijf om het maar eens zo te zeggen. Hierboven is een voorbeeldbaan
geplaatst.

6.1.2 Locomotieven inbrengen.
In dit programma zitten talloze mogelijkheden. Ik zal er een paar noemen. Na het maken van
je railplan kun je de locomotieven kiezen en in het programma laden. De volgorde maakt ook
niet zo veel uit. Je kunt ook eerst de locomotieven kiezen voordat je de baan bouwt.
In het programma zitten honderden voorbeeldfoto’s van locomotieven en daar kies je jouw
eigen loc’s uit.

Afbeelding 6.2. Inbrengen van locomotieven.
Geeft op welk digitale adres ze hebben en het eventuele bedrijfsnummer en andere
gegevens van de loc. Is een loc niet aanwezig maak je er een foto van en plaats je deze in
de lijst. Als je een loc hebt gekozen zet je deze op de baan en kun je de loc gaan fijnregelen.
Zie volgende afbeelding.
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Afbeelding 6.3. Fijnregelen van de loc.
Het digitale adres van deze loc is “80”, daaronder zie je alle mogelijke fijnafstellingen van
deze loc. Als deze instellingen zijn uitgevoerd kies je de volgende loc enz..

6.1.3 Onderhoudsintervallen.
Wat je eigenlijk ook moet doen, is het inbrengen van de onderhoudstijden.
Bijvoorbeeld elke 40 uur. Is deze tijdsinterval bereikt, zal de trein niet eerder rijden dan dat er
onderhoud is gegeven. In ieder geval krijg je een akoestische melding. Bij een reset van
deze melding rijdt de trein gewoon verder maar als hij dan opeens stopt vanwege vuile
wielen of koolborstels op of iets dergelijks, blokkeert hij de baan en staat in het ergste geval
alles stil. Zoek dan maar eens uit welke trein het is. Nog erger, wat is de oorzaak, zeker als
je vergeten bent dat je ooit een reset had gegeven op een loc.

6.1.4 Routes inplannen.
Verder kun je als alles is geprogrammeerd bijvoorbeeld een van te voren bepaald traject
programmeren inclusief wissels. De betreffende trein zal zolang er geen verandering wordt
aangebracht dit traject volgen op de tijd dat jij dat wilt. Dit gaat alleen op in banen ontworpen
als ovaal, in wat voor vorm dan ook. Met kopstations werkt dit anders maar daarover iets
verder op in het verhaal.
In elk traject kun je dan ook de stoptijden bij stations inbrengen en de wachttijd voor het
perron. Deze tijden kan je virtueel aanmaken. In dit programma kun je instellen hoe lang een
uur duurt in model. Bijvoorbeeld 60 echte minuten kunnen in Win-Digipet ingesteld worden
tot bijvoorbeeld 15 minuten of zo. Een eerste trein zou bijvoorbeeld om 04.00 uur kunnen
beginnen. Duurt de hele rit in model een uur, dus 15 minuten, is het 15 minuten later 04.00
uur enz..
Als een traject is ingebracht bepaalt dit gelijk de stand van de te passeren wissels onderweg
en de stand van de seinen. Dit breng je dan in, in het programma. De stand van de seinen
bepalen dan weer of een volgend ingepland traject (trein) deze weg kan volgen.
Je kunt namelijk meerdere trajecten inbrengen, tot je loc’s en wagonnetjes op zijn.
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Elk ingebracht traject moet wachten tot een vorig ingebracht traject is gepasseerd.
Alleen indien een traject (trein) een ander traject kruist natuurlijk. Dit natuurlijk om botsingen
te voorkomen. Immers staat een sein op onveilig dan stopt de trein die dit sein nadert.
Wat ook mogelijk is dat je een pendeldienst inbrengt tussen twee kopstations.
Dit zijn stations waar de sporen aan het eind van het perron ophouden zoals Groningen,
Leeuwarden en Den Haag Centraal. De trein zal dan op en neer rijden tussen deze stations
met een ingeplande interval oftewel stoptijden op de stations. Bij alle treinen is het ook
mogelijk de optreksnelheid in te stellen en ook de snelheid over de wissels en zo.
Deze trajecten worden allemaal bepaald door de bezetmeldingen geplaatst in de baan.
Als je bijvoorbeeld een trein een traject geeft op dezelfde tijd dan een ander traject, weigert
het programma dit toe te laten. Er is ook een mogelijkheid een echt spoorboekje maken en
dat kan natuurlijk ook in dit programma. Als dan alles goed verloopt rijden de treinen in
tegenstelling tot de werkelijkheid altijd op tijd. Zover ben ik nog lang niet maar dit is ook mijn
toekomstbeeld. Ik moet nog veel leren over de toegepaste digitale technieken. Laten we het
vooral niet hebben over alle mogelijke seinen die er worden gebruikt. Nou laten we dat wel
doen. Het verdere verloop van mijn baan zal beschreven worden in deel 3.

6.1.5 Regelen via Twin-center overbodig.
Eigenlijk hoef ik nu niets meer te regelen met het Twin-center. Het Twin-center is de schakel
tussen de baan en de PC, dus alle bedieningen gaan nu via de PC. Prachtig. De allereerste
baan in Win-digipet.

Afbeelding 6.4 Mijn grote “onmogelijke” baan.

6.2 Wisseldecoder.
Zoals ik al zei kunnen op het Twin-center meerdere zaken worden aangesloten.
Bijvoorbeeld wisseldecoders zoals in het volgende figuur staat afgebeeld. Op deze wisseldecoder kunnen vier wissels aangesloten worden. De overige aansluitingen zijn voor de
voedingsspanning en de spanning van de rail. Dit is nodig daar via de rail de digitale
adressen worden toegevoerd aan de decoder.
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Afbeelding 6.5 Wisseldecoder.
Aangezien er ook veel wissels worden gebruikt moeten deze ook via een decoder worden
gestuurd. Ik heb zo’n decoder besteld bij Conrad en dus ben ik bezig geweest met de bouw
van een wisseldecoder (Litfinski S-DEC-4-DC). Nadat ik de bijgevoegde tekeningen goed
heb bestudeerd heb ik de soldeerbout weer eens gepakt en ben de componenten samen
gaan voegen. Helaas heb ik schijnbaar toch een foutje gemaakt want hij functioneert niet.
De testprocedure van de print doet het wel maar schakelen via het Twin-center nee, dus er is
iets niet goed.

6.2.1 Weer naar het forum.
Inmiddels ook dit probleem in het forum gegooid, helaas weet niemand raad behalve dat ik
het advies krijg de print nog eens na te kijken. Nu opeens nadat ik het Twin-center opnieuw
inschakelde en zonder dat ik wat aan de decoder gedaan heb, schakelt het ding vier wissels
perfect. Dit ging dus goed en kunnen we meer wisseldecoders gaan bouwen.
Op deze wisseldecoder kunnen vier wissels worden aangesloten. Nadat ik een aantal
locomotieven en wissels heb getest op mijn proefbaan, kan ik nu eens mijn echte baan gaan
ontwerpen.

6.2.2 Roco wisseldecoders.
Door een vriend ben ik gewezen op Roco wisseldecoders. Het typenummer is 10775 en het
ding kost ongeveer 55 Euro. Het bedrag lijkt nogal hoog maar als je beseft dat er maar liefst
8 wissels op aangesloten kunnen worden valt de prijs erg mee, zeker in vergelijking met de
wisseldecoders van Viessmann, waarop ook maar 4 wissels kunnen worden aangesloten.
Voordeel is ook dat bij het zelfbouwen geen fouten meer kunnen ontstaan. Op de werking
van de decoder valt niets negatiefs te zeggen.

Afbeelding 6.6 Roco 8-voudige wisseldecoder 10775.
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7. HET ONTWERPEN VAN DE BAAN.
7.1 Het tekenen van de baan.
7.1.1 Ontwerpmal.
Al vele jaren geleden ben ik wat gaan ontwerpen voor een toekomstige treinbaan. Voor het
computertijdperk werkte men nog op papier en zo ook ik. Ik had een tekentableau formaat
A3 en kocht een ontwerpmal van Fleischmann om mijn toekomstige baan te realiseren.
Op het tableau tekende ik dan de naar nu blijkt een onmogelijke baan. Dat leg ik later nog
uit.

Afbeelding 7.1 en 7.2 De getekende baan in twee niveaus.
Zoals je kunt zien is de baan in twee onder elkaar liggende niveaus geplaatst.
De rechtse afbeelding is een zogenaamd schaduwstation. Het doel van een schaduwstation
is om, simpel gezegd een opstelplaats voor diverse treinen te creëren. Ook dient het om te
laten lijken dat de rijdende treinen lekker lang onderweg zijn. Als je de sporen volgt zie je
gelijk wat ik wilde proberen. Helaas had ik nog nooit stilgestaan bij het gebruik van seinen en
een twee-richtingen verkeer op de baan. Aangezien die maar aan één zijde van de baan
horen te staan kan ik dus niet met meerdere treinen over één spoor heen en weer rijden.
Een spoor wordt daardoor maar in één richting gebruikt en daar had ik niet in voorzien.
Einde mooie baan dus. Als je wist hoeveel uur ik daarin had gestoken!

Afbeelding 7.3 Het tekentableau en de sporenmal.
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7.1.2 Het stationscomplex.
Tja als nieuwe beginner wil je natuurlijk veel wissels en kruisingen en vooral veel rails.
Op een omslag van een Fleischmann gids van jaren geleden, zag ik een stationscomplex,
dat enorm tot mijn verbeelding spreekt maar alleen voor dit plan heb ik al bijna een hele
kamer nodig en die ruimte heb ik niet.

Afbeelding 7.4 Groot stationscomplex.
De realiteit zegt mij, dat ik mijn sporenplan danig moet aanpassen wil ik een leuk maar toch
groots sporenplan krijgen. Ook blijkt dat de betreffende kamer waarin ik het geheel wil
bouwen altijd te klein te zijn. De kamer is 3,5 mtr. bij 2,5 mtr. In die kamer zijn ook nog twee
kasten geplaatst en de toegangsdeur gaat net naar de verkeerde kant open.
Allemaal problemen die ik nog moet oplossen.
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