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NIEUWSBRIEF JANUARI 2019

RÉTROTRAIN SAINT-GHISLAIN

De TSP-boetiek en Rétrotrain zijn open 
op de eerste zaterdag en de derde dinsdag van de maand

VOLGENDE OPENINGEN : 
- zaterdag 5 januari van 9 tot 12u
- dinsdag 15 januari van 10 tot 12u

De ganse TSP ploeg wenst U allen een
schitterend 2019 en hoopt jullie te mogen
begroeten op de beide gekende terreinen :

Le Chemin de fer du Bocq
Rétrotrain Saint-Ghislain

Onze publicaties 2019: 

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

BOEK BIJNA UITGEPUT :
- MILITAIRE LIJNEN IN BELGIË



Nieuwe DVD’s ui t  Frankri jk
“Les Editions du Cabri” stellen ons twee nieuwe DVD’s
voor in de verzameling Locovision.

VALLORBE - DOLE - DIJON (Locovision 49)

Fabrice Lanoue stelt ons voor om de hellingen van de
Jura te doorkruisen in de vroege ochtend vanuit het
meerspannige Zwitserse station Vallorbe tot in Dijon, de
hoofdstad van de Bourgogne. Wij bevinden ons aan
boord van de nachttrein Thello Venise - Paris. 80 minu-
ten, gefilmd vanuit de trein 220 Vallorbe - Dijon van 10 juli
2018, gesleept door de 36012 van THELLO.

CHAMONIX - MONTENVERS (Locovision 50)
Tussen Chamonix en Montenvers. 3 filmsessies, ge-
draaid in 1979 (stoom), 2006 (sneeuwruimer) en 2018
(vanuit de stuurpost). De film begint met een historische
terugblik omdat wij ons bevinden in de eerste trein die
dag. Deze trein is niet toegankelijk in commerciële dienst,
het is een gemengde trein die het personeel ter plaatse
brengt en zowel het hotel, de restaurants en het station
van Montenvers zal bevoorraden.

We rijden mee heen en terug in de stuurpost, zodat we alle bezienswaardigheden van de lijn kun-
nen ontdekken, maar ook kunnen genieten van het grandiose landschap van het gebied rond de
Mont-Blanc.
Een reportage, gefilmd in 2006 door Jean-Louis Poggi aan boord van de diesel-sneeuwruimer nr.
32 vervolledigd deze film.

DVD Vallorbe - Dijon - 80 minuten –  
Verkoopprijs : € 30 € + verzendingskosten (150 gr) – 
Mededeling : DVD Vallorbe

DVD Chamonix - Montenvers - 70 minuten
Verkoopprijs : € 30 + verzendingskosten(150 gr) -
Mededeling : DVD Chamonix
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Naar jaarlijkse traditie stelt TSP zijn nieuwe kalender
voor. 
De kalender is gedrukt op formaat A3 met geplastici-
fieerd schutblad, spiraalbinding en dagwijzer.

De onderwerpen voor 2019: 
- elektrische locomotief 2825 in de Oostenrijkse

sneeuw; 
- diesellocomotieven 6482 + 6484 van Railtraxx;
- locotractor 230.129 in de werkplaats Brussel-Zuid;  
- electrische locomotief 2219 (groen) te Berchem; 
- stoomlocomotief 29.064; 
- diesellocomotief 1810 van de CFL te Vonêche;
- diesellocomotief van LINEAS op “Le Chemin de

Fer du Bocq”; 
- diesellocomotief 1601 van de CFL te Luxembourg; 
- motorwagen 4401 te Dendermonde;
- electrische locomotief 2137 te Franières; 
- diesellocomotief 5166 Quenast; 
- electrische locomotief 1325 in Frankrijk.

Formaat A3 - glanzend papier - spiraalbinding
Verkoopprijs € 15 + verzendkosten (850 g.)
Mededeling: “LOCO 2019”

€€1515

LOCO 2019



-4-

Beschikbaar !

Liggend formaat 26 x 21 cm - Harde gekartonneerde kaft - Ingebonden met linnendraad - 136 foto’s - 
Tweetalige teksten: Frans - Nederlands 

Prijs: € 32 + verzendkosten 750 g - Mededeling: “Stoom 8”

EEN EEUW STOOM 8EEN EEUW STOOM 8
Het achtste deel uit de reeks “Een eeuw Stoom” is beschikbaar. 

De foto’s zijn zoals steeds, ingedeeld in de drie grote tijdperken:
1835-1930, 1931-1945 en 1946-1966 die overeenkomen met de drie
nummeringssystemen (Belgische Staat, NMBS met 4 cijfers en NMBS
met 5 cijfers). 

Twee andere hoofdstukken geven een beeld van de industriële spoor-
wegen en stoomlocomotieven van buitenlandse netten. Het boek telt 136
foto’s - waarvan 8 kleurenopnamen - met tweetalige onderschriften. 
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Nieuwe DVD’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 43 van Liège naar Marloie (Frans commentaar), lijn 15 van Hasselt
naar Neerpelt (Nederlands commentaar) en de lijn 24 Tongeren - Aachen-West (Nederlands commentaar).
Elke DVD duurt ongeveer 90 minuten en kost 15 €.

DVD L36 - DVD L154 - DVD L52

Zwart/Wit - ongeveer 90’
Prijs : 1 15,00 + verzendingskosten 150 gr
- 
Mededeling : “DVD 36 of 154 of 52”

Steeds beschikbaar:
lijn 96  Braine-le-Comte - Brussel (commentaar in
NL), de lijnen 37 Liège - Welkenraedt (commentaar
in NL), lijn 39 Welkenraedt - Montzen (commentaar
in FR), lijn 154 Namur - Givet, lijn 36 Brussel-Noord
- Leuven, 52 Antwerpen - Boom - Dendermonde en
de lijnen 50 en 51 Brugge - Oostende, Knokke en
Blankenberge (commentaar in NL).
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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 !

BELGIË EUROPA ANDERE LANDEN
tot 100 g € 1,70 € 1,70 op aanvraag
tot 350 g € 2,60 € 2,60 op aanvraag
tot 1000 g € 4,20 € 4,20 op aanvraag
tot 2000 g € 5,50 € 5,50 op aanvraag
tot 5 kg € 5,50 op aanvraag op aanvraag
tot 10 kg € 6,50 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 volle-
dig 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.

“Les autorails de Bourgogne Franche-Comté”

Programma 2017
inlichtingen op: http://x4039.free.fr/

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”.


