NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2019
RÉTROTRAIN SAINT-GHISLAIN

De TSP-boetiek en Rétrotrain zijn open op :
- dinsdag 20 augustus van 10 tot 12 u
- zaterdag 14 september van 9 tot 15 u (ruilbeurs)

GEEN OPENING OP ZATERDAG IN JULI EN AUGUSTUS, en
op 7 SEPTEMBER !!!!

-

Onze publicaties 2019:

De locomotieven type 64 : in voorbereiding
De locomotieven type 271-272 : beschikbaar
De lijn 96 deel 2 : beschikbaar
Kalender 2020 : september
Het openbaar vervoer deel 4 : 2020
De lokomotieven type 10 : beschikbaar

PROMO VAN DE MAAND

Gratis verzendingskosten voor bestelling van
minimum € 60 (België en Europa)

BOEK BIJNA UITGEPUT :
- MILITAIRE LIJNEN IN BELGIË
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Info

Authentieke
samenstellingen

Onze mooiste
plekken!

Aanwezig materiaal:
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RÉTROTRAIN SAINT-GHISLAIN

Zaterdag 14 september

Grote ruilbeurs

GRATIS TOEGANG - 9u00 - 15u00

Het programma:

- grote ruilbeurs - de grootste van het land - talrijke handelaars,
verkoop van miniatuurtreinen, boeken, foto’s;

- opening van de TSP-Boetiek en voorstelling van de locokalender 2020;
- buffet en versnaperingen;

- de afdeling “modelbouw” is geopend voor het publiek. Meerdere banen in bedrijf;

- als de weergoden ons goedgezind zijn, worden de locomotieven buiten opgesteld.
Het museum bevindt zich nabij het station St.-Ghislain. Ruime parking voor het station.
Bereikbaarheid:
- via de weg: autosnelweg E19-E42, uitrit Saint-Ghislain, richting Hornu;
- per trein: de IC-treinen Liège - Moeskroen (Waalse As) en Mons - Quiévrain (aansluiting te Mons met de treinen vanuit Brussel), stoppen elk uur te Saint-Ghislain;
- per bus: station Saint-Ghislain.

De abonnees op “OP DE BAAN” of “EN LIGNES” krijgen 10% korting op hun aankopen in de
TSP-Boetiek op vertoon van hun abonnementskaart 2019.
Visa, Eurocard en Bancontact worden aanvaard.
Opgelet: de parking van het museum is niet bereikbaar. Gebruik de parking van het station! (300 m)

Nieuw uit Frankrijk

Les 230 P8 sur les rails de France

De Franse uitgeverij LR Presse stelt ons een boek voor opgedragen aan de Pruisische
P8-locomotieven op de Franse sporen.

Gebouwd op ongeveer 4000 eenheden vanaf 1906, hebben de Pruisische P8-locomotieven
gereden op de meeste Europese spoornetten (type 64 in België).
De Franse P8’en maakten deel uit van een lichting van 162 locomotieven die geleverd werden door
Duitsland in 1919, waarbij ook vier exemplaren die in 1945 terugkwamen als oorlogsbuit. Zij werden verdeeld over de netwerken van “l’Etat, PO-Midi, Alsace-Lorraine, Est en Nord.
Het boek laat ons elk van deze machines van de
regio Noord volgen tot
aan het einde van hun
loopbaan, zo ook de
laatste exemplaren op het
netwerk “Alsace” in de
regio Oost, aan de hand
van 180 foto’s.

Eén hoofdstuk in gewijd
aan de locomotieven buiten
Frankrijk.

Les 230 P8 prussiennes sur les rails de France – Formaat A4 - 180 foto’s zwart-wit en kleur – 192 bladzijden
– gewicht: 1200 gr. - mededeling: P8 France - FRANSE UITGAVE.

Beschikbaar !

De locomotieven type 270-271-272
DEEL 2 : DE LOCOMOTIEVEN REEKS 271 EN
272

Dit tweede deel is het vervolg op het boek over de locomotieven type 270/reeks 70.
Men beschrijft hierin de bewogen geschiedenis van de zes locomotieven type 271 gevolgd door deze
van de vijftien locomotieven type 272, die in 1971 de reeksen 71 en 72 werden.
Verschillende hoofdstukken zijn gewijd aan het ontwerp, de zeer gedetailleerde technische beschrijving, de bouw en de verschillende verbouwingen/aanpassingen gedurende hun loopbaan.
Tenslotte ook de schrappingen en de bewaarde exemplaren.

Talrijke onberispelijke foto’s, kaarten, plans en ontwerptekeningen illustreren op een aangename manier dit boek van 240 bladzijden dat beschikbaar is in het Frans of het
Nederlands.

€ 38

Formaat A4 - 240 blz - meer dan 300 foto's en plans - harde gekartonneerde kaft - ingebonden met
linnendraad.
NL- of FR-versie
Prijs: € 38 + verzendkosten 1500 gr - Mededeling: : “Type 272 NL”
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Beschikbaar !

De stoomlocomotieven “Pacific” type 10

Het type 10... Deze machines met hun unieke vormgeving werden door sommigen bewonderd en
aanbeden terwijl ze door anderen gehaat werden - maar ze lieten niemand onverschillig!
Ze vormden het hoogtepunt van het toenmalige technische kunnen, het resultaat van onderzoeken en berekeningen door een geniaal ingenieur: J.-B. Flamme, de toenmalige chef van de dienst
Tractie bij de Belgische Staat. Dit locomotieftype had een grote invloed op de stoomtractie in het
hele land. Ze waren misschien niet de mooiste van de klas, maar wel knap - en wat een gezicht!
Ook zij hadden kinderziektes en ze werden onderworpen aan de nodige verbouwingen en verbeteringen. Het resultaat was een machine die gedurende 45 jaar opmerkelijke prestaties neerzette.
Het type 1, 20 jaar later gebouwd als nieuwe prestige locomotief, heeft hun nooit kunnen overtroeven op de moeilijkste lijnen van het net. Hier bleef het type 10 heer en meester...
Het boek laat u dit locomotieftype tot in het kleinste detail ontdekken, van hun ontstaan tot het
einde van hun loopbaan. Of het nu gaat om de techniek, de geschiedenis, hun prestaties, hun stelplaatsen of de omlopen: alle facetten
komen aan bod, rijkelijk geïllustreerd met dikwijls nooit eerder gepubliceerde foto’s.

€ 42

Formaat A4 - 268 pagina’s - meer dan 300 foto’s en plannen - harde gekartonneerde kaft - ingebonden met linnen draad - Nederlands- of Franstalige versie.

Prijs : € 42,00 + verzendkosten 1500 gr - Mededeling: “type 10 NL”

-10-

N i e u w e D V D ’s !

Wij stellen U drie nieuwe DVD’s voor in onze reeks lijnstudiefilms.
Deze zwart/witbeelden, genomen vanuit de stuurpost zijn voorzien van kommentaar in Frans of Nederlands.
Het gaat om 16mm-films die op professionele manier gedigitaliseerd zijn.
De drie nieuwe DVD’s gaan over: lijn 130 van Namur naar Charleroi (Nederlands commentaar), lijn 50A
Brussel - Gent - Brugge (Nederlands commentaar) en lijn 42 Rivage - Gouvy (commentaar in het Frans).
Elke DVD duurt ongeveer 90 minuten en kost 15 €.

€ 15
DVD L130 - DVD L50A - DVD L42

Zwart/Wit - ongeveer 90’
Prijs : € 15,00 + verzendingskosten 150 gr Mededeling : “DVD 130 of 50A of 42”

Steeds beschikbaar:

L 96 Braine-le-Comte - Bruxelles (commentaar in NL) L 37 & 39 Liège - Welkenraedt (NL) en Welkenraedt Montzen (FR) - L 154 Namur - Givet - L 36 Brussel-Noord
- Leuven - L 52 Antwerpen - Dendermonde - L 50 & 51
Brugge - Oostende, Knokke en Blankenberge (NL) - L 15
Hasselt - Mol - Neerpelt (NL) - L 24 Tongeren -Aachen
(NL) - L 43 Liège - Marloie (FR) - L96 Braine-le-Comte Quévy (NL) - L125 Liège - Namur (NL) - L 31 & 34 Liège
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Beschikbaar !

DE LIJN 96
deel 2: BRAINE-LE-COMTE - MONS - QUEVY

Met de komst van de HST verloor lijn 96 het internationale reizigersverkeer tussen twee
Europese hoofdsteden Brussel en Paris. Zij bleef wel een belangrijke schakel in het
Belgische spoorwegnet en kent een druk reizigersvervoer. De terugkeer van enkele
internationale reizigerstreinen kan haar een tweede adem geven vooral aan het grenso verschrijdend lijngedeelte dat momenteel nog maar weinig wordt gebruikt. Het eerste
deel liet ons kennis maken met de lijn Brussel (Bogaarden) en de inrit van Braine-leComte.
Dit tweede deel neemt de draad terug op in Braine-le-Comte en beschrijft de lijn tot
Hautmont (FR). Onderweg wordt aandacht geschonken aan Soignies, Mons en Quévy,
waarvan de installaties tot in detail worden beschreven aan de hand van plans, kaarten
en foto's.

€ 42

Formaat A4 - 268 pagina's - meer dan 300 foto's en plans - harde gekartonneerde kaft - ingebonden
met linnendraad.
NL- of FR-versie
Prijs: € 42 + verzendkosten 1500 gr - Mededeling: "Lijn 96-2 NL".
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Beschkibaar !

OP DE BAAN - buiten reeks nr. 5
DE M3-RIJTUIGEN

De M3-rijtuigen werden gebouwd in 1960. Er werden in totaal 46 exemplaren geleverd
door de Centrale Werkplaats Mechelen. De reeks telde 36 B12 en 10 A6B3D. Zij werden
voornamelijk in het noordwesten van het land ingezet. De laatste werden geschrapt in
1994 maar 19 rijtuigen kregen een tweede leven in Italië op het net van de Ferrovie Nord
Milano. Deze "OP DE BAAN - buiten reeks nr. 5" geeft de volledige geschiedenis van
deze voertuigen weer en is geïllustreerd met talrijke foto's.

€ 15

Formaat A4 - 68 pagina's - ongeveer 130 foto's en plans - soepele kaft - bestaat ook in het Frans

Prijs: € 15 - verzendkosten 150 gr - Mededeling: "M3-rijtuigen - NL".
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Nieuwe DVD uit Frankrijk

Editions du Cabri stelt twee nieuwe DVD’s voor:

BRIVE - AURILLAC AVEC LES LOCOMOTIVES CLASS 66-222 ET 234 DE RÉGIORAIL
(Locovision 52)

Beleef mee een rit aan boord van een ballasttrein van de maatschappij Régiorail van ToulouseSt. Jory tot bij de steengroeven van Bagnac.
Tengevolge van een brand in het station Figeac, werd het treinverkeer omgeleid via Aurillac en
de kloven van de Cère. Dit pakket van 2 DVD’s beschrijft dit originele traject.

BAGNAC - AURILLAC AVEC LES LOCOMOTIVES CLASS 66222 ET 234 DE RÉGIORAIL
(Locovision 53)
Na de ballasttrein van Régiorail vergezeld te hebben tussenToulouse en Capdenac en naar de
groeve van Bagnac (Locovision nr. 46), vervolgen wij onze reis van Bagnac naar Aurillac bij gelegenheid van een uitzonderlijke omleiding van deze treinen via het Cantal.
De rit Brive - Aurillac werd behandeld in de film Locovision nr. 52.

DVD Brive - Aurillac - pack van 2 DVD’s 130 minuten
Verkoopprijs : € 30 € + verzendingskosten (150 gr)
Mededeling : DVD Brive-Aurillac

-16-

DVD Bagnac - Aurillac - pack van 2 DVD’s150 minuten
Verkoopprijs : € 30 € + verzendingskosten (150 gr)
Mededeling : DVD Bagnac-Aurillac
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07 ›08 SEPT 2019

11H00 ›
› 19H00

Un festival à
Dépôt de Casteau
Chaussée de Bruxelles 151
7061 Casteau
CONCEPTION BASTIEN ALTDORFER

Soignies
Casteau
N6

E19-E42

Mons

EDIT. RESP. HENRI MAILLARD – R. HANICQ 118 – 7060 SOIGNIES

Plus d’information
Tel. +32 2 657 58 05
info@casteau.com
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Exposition de documents
Présentation de véhicules
Parcours en anciens autobus
Buvette et restauration

Se balader
Découvrir
Se détendre

casteau

com

facebook.com/Casteau
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Ancienne gare
Rue de la Station
7100 Haine-Stt-Pierre

Samedi 07/09/2019
De 9.00 à 17.00

%RXUVHG·pFKDQJH
ferroviaire
Dimanchee 08/09/2019
08/09/2019 de 10.00 à 17.00
Journée du modélisme
d«ÃÝ½͛ÄÄ͗ãÙ®ÄÝ͕ãçøãÃÊ½®ÝÃÃ®½®ã®Ù͘

WĞƟƚĞƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ͘
ŶƚƌĠĞ͗Ϯ͕ϱϬΦ;ƟĐŬĞƚǀĂůĂďůĞůĞƐĚĞƵǆũŽƵƌƐͿ
DĞŵďƌĞƐ&͕ĞŶĨĂŶƚƐ-ϭϮ͗ŐƌĂƚƵŝƚ͘
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ͗ǁǁǁ͘ĐůƵďĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞĚƵĐĞŶƚƌĞ͘ďĞ-ĐůƵďĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞĚƵĐĞŶƚƌĞΛŽƵƚůŽŽŬ͘ďĞ
Exempt de timbre ± Art 198-7 code fiscal. Editeur responsable : Jean -Luc Francq ± Avenue Churchill 18 7140 Morlanwelz
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Is uw abonnement voor 2019 al vernieuwd?
Het is heel eenvoudig: stort 42 euro (buitenland 48) op onze rekening
BE 57 0011 2017 8935
met mededeling: "OP DE BAAN 2019"
VERZENDKOSTEN
Bereken het gewicht van de door u bestelde artikelen en voeg de kosten bij uw bestelling.
Aarzel niet een mailtje te sturen betreffende deze kosten !
tot
tot
tot
tot
tot
tot

BELGIË
€ 2,00
€ 3,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 7,50

100 g
350 g
1000 g
2000 g
5 kg
10 kg

EUROPA ANDERE LANDEN
€ 2,00
op aanvraag
€ 3,00
op aanvraag
€ 6,00
op aanvraag
€ 6,00
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag

HOE TE BESTELLEN ?

- Woont u in België of in het buitenland : maak een internationale overschrijving op onze rekening:
IBAN: BE57 0011 2017 8935 - BIC: GEBABEBB van PFT-TSP, BP 40, BE -7000 Mons (België),
met juiste vermelding van de bestelde artikelen en de totale som + verzendkosten.
- Betalen met VISA of EUROCARD is eveneens mogelijk : vermeld uw volledig adres, uw volledig kaartnummer (16 cijfers), vervaldag van uw kaart (4 cijfers), de totale som (verzendkosten
inbegrepen) en onderteken uw bestelling (formulier beschikbaar op onze website).

Gelieve de gewenste artikelen duidelijk te omschrijven !

Belangrijke opmerking in verband met de verzendkosten:

Men dient rekening te houden met een termijn van vijftien dagen tussen ontvangst van de
betaling en de levering.
U kan ook een e-mail sturen aan pfttsp@gmail.com om het volledige bedrag van uw bestelling te
vernemen.

INFO BOEKEN EN DVD’S

Wist U dat TSP ook boeken en DVD’S verkoopt van andere uitgevers ?

Bezoek onze website www.pfttsp.be, rubriek “publicaties”.
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