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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2019

RÉTROTRAIN SAINT-GHISLAIN

De TSP-boetiek en Rétrotrain zijn open op :
- dinsdag 19 november van 10 tot 12u
- zaterdag 7 december van 9 tot 15 u : grote ruilbeurs

Onze publicaties 2019: 

- De locomotieven type 64 deel 1 : 7 december
- De locomotieven type 271-272 : beschikbaar
- De lijn 96 deel 2 : beschikbaar
- Kalender 2020 : beschikbaar
- Het openbaar vervoer deel 4 : 2020
- De lokomotieven type 10 : beschikbaar

PROMO VAN DE MAAND
Bestel de EN LIGNES buiten reeks 1, 2 en 4
(Franse editie) en ontvang nr 5 als cadeau

NIEUW
Onze boeken zijn nu ook beschikbaar in

Trainworld, Station Schaarbeek
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RETROTRAIN
Zaterdag 7 december 2019

Grote ruilbeurs
GRATIS TOEGANG

Rétrotrain opent de poorten voor het publiek op zaterdag 7 december 2019 van 9 tot 15 
uur. 

Het programma:
- grote ruilbeurs - de grootste van het land - talrijke handelaars, 
 verkoop van miniatuurtreinen, boeken, foto’s;
- opening van de TSP-Boetiek; 

- de afdeling “modelbouw” is geopend voor het publiek. Meerdere banen in bedrijf;
- als de weergoden ons goedgezind zijn, worden de locomotieven buiten opgesteld
 voor de fotografen.

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)

Opening van de shop te Saint-Ghislain
Rétrotrain en de shop te Saint-Ghislain zijn geopend elke eerste zaterdag van de 
maand van 9 tot 12 uur. Bovendien is enkel de shop geopend op elke derde dinsdag 
van de maand van 10 tot 12 uur. Gratis inkom.
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Nieuw uit  Frankri jk
Les 230 P8 sur les rails de FranceLes 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 wer-
den 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 is 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.
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NIEUW

Prijs: € 17 - verzendkosten 750 gr - mededeling "loco 2020"
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Het station Spontin in H0
TSP brengt samen met Rocky Rail Laser Kits een H0-model uit van het station Spontin.
 
De bouwdoos bestaat uit een aantal gelaserde kartonnen elementen. De basisstructuur wordt in elkaar gezet 
met een systeem van pennen en uitsnijdingen waarna één of meerdere lagen worden aangebracht om de typi-
sche  steenstructuur en de in elkaar grijpende hoekstenen na te bootsen. De gemetselde verbindingen tussen 
de stenen worden in reliëf weergegeven. 
De houten onderdelen bestaan uit echt hout. 
Lijm en verf moeten apart aangekocht worden.

Deze bouwdoos wordt verkocht voor 59 euro. Een 
"kant-en-klaar" versie zal eveneens beschikbaar 
zijn, prijs 110 euro (wachttijd van 1 tot 3 maanden). 
 
Voor verzending met de post geldt een verzend-
kost van 3 euro.

Mededeling: "station Spontin".

ABeschikbaar !
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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 12 van Antwerpen naar Roosendaal (commentaar in NL), de lijn 162
van Namur naar Libramont (commentaar in NL), en de lijn 165 van Bertrix tot Athus (commentaar in het
Frans). Elke DVD duurt ongeveer 90 minuten en kost 15 €.

DVD L12 - DVD L162 - DVD L165

Zwart/Wit - ongeveer 90’
Prijs : € 15,00 + verzendingskosten 150 gr - 
Mededeling : “DVD 12 of 162 of 165”

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 - Liers -
Ans/Hasselt (NL); L50A Brussel-Zuid - Gent-St-Pieters
(NL), L42 Rivage - Gouvy - L130 Namur - Charleroi - L53
Mechelen - Dendermonde - 94 Halle - Lille - L78+97 Mons
- Tournai

€ 15
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Les lignes vicinales de Melreux
(Georges Henrard)

Opvallend aan L43, de spoorlijn in de vallei van de Ourthe, zijn de talrijke stations die in het ver-
leden waren aangesloten op het net van de Buurtspoorwegen (NMVB). 
Alvorens de echte studie aan te vatten van lijn 43, biedt de auteur ons als voorgerecht een ont-
dekkingstocht aan op de twee NMVB-lijnen die
ooit vertrokken vanuit Melreux.

Tome I : Melreux – La Roche 
Na een historisch overzicht van de postkoetsen
en de stoomtrams die La Roche (in de Bel-
gische Ardennen) doorkruisten, geeft dit werk
een overzicht van het ontstaan en de groei van
deze buurtlijn, de toewijzing van de concessies
aan de NMVB, de aanleg en de opening van
de twee baanvakken. De evolutie van de aan-
sluiting in het station Melreux doorheen de
jaren wordt grondig besproken. Er gaat veel
aandacht naar de beschrijving van de lijn, dank
zij de de talrijke illustraties van de doorkruiste
gemeentes.  
Verkoopprijs: € 35, gewicht 750 gr.

Tome II : Comblain-la-Tour – Melreux 
Een blik op de kaart toont ons de verbindingen
in dit hoekje van de provincie Luxemburg, ge-
volgt door het ontstaan en de groei van de
buurtspoorweglijn Comblain-la-Tour – Manhay
– Melreux. Het project, de concessie, de aanleg
en de feestelijke openingen van de verschillen-
de baanvakken worden besproken. 
De aansluiting in het station Comblain-la-Tour
wordt grondig besprokenen is rijk geïllustreerd
met meerdere plans. 
De exploitatie door de jaren heen wordt weer-
gegeven door talrijke documenten en foto’s, met de nadruk op de stoomstractie en de
motorwagens. Dit boek stopt waar de geschiedenis eindigt: het sluiten van de lijn. 
Verkoopprijs: € 45, gewicht 850 gr.

FRANSE EDITIE

Beide werken kunnen worden besteld door storting van het bedrag + verzendkosten op de
rekening BE57 0011 2017 8935 van PFT-TSP. Mededeling:  “Melreux 1 en/of 2”.



Nieuw !
Trams Type S NMVB op de TEC Charleroi -Trams Type S NMVB op de TEC Charleroi -

2007 - 20182007 - 2018
Didier Lemaire stelt ons een verzameling voor van 100 foto’s over de trams type S op het
net van Charleroi tussen 2007 en 2018.

Dit werk beschrijft aan de hand van 100 foto’s drie uitzonderlijke ritten van trams type S 
(ex. NMVB) op het tramnet van TEC Charleroi

met inbegrip van de fa-
meuze “antenne fantô-
me”. (Spooklijn).

TSP stelt dit werk ter
beschikking in liggend
formaat op papier van
130 gr. voor de prijs
van 20 € +
verzendingskosten
(600 gr).

Cet ouvrage retrace en 100 photos trois circulations exceptionnelles de trams 

Type S (ex-SNCV) sur le réseau ferré du TEC Charleroi, y compris sur l'antenne 

inexploitée de Châtelet, dite fantôme .
-NMVB) gans 

het bestaande tram- en metronetwerk van Charleroi ontdekken, zelfs de 

onuitgebate lijn naar Châtelet,
Trams Type S SNCV au TEC Charleroi  - 2007-2018  

Trams Type S NMVB op de TEC Charleroi - 2007-2018 

Strassenbahnen Type S NKG auf dem TEC Netz - 2007-2018 

SNCV tramways S Type on TEC Charleroi - 2007-2018 

Tramwaje SNCV Typu S w TEC Charleroi - 2007-2018 

Type S SNCV
au TEC Charleroi - 2007-2018 - Type S NM

VB
op de TEC Charleroi

PHOTORAIL
Collection

- En 100 photos - n° 1

www.photorail
-collection.com

En 100 photos - n° 1  

En français In het Nederlands - Auf Deutsch In English Po polsku
Didier Lemaire

PHOTORAIL
Collection

Trams Type S SNCV au TEC Charleroi  - 2007-2018 

Trams Type S NMVB op de TEC Charleroi

Une photo, et tout est dit

Type S op TEC Charleroi – liggend formaat – 100 kleurenfoto’s – 102 blz – 
verkoopprijs : € 20 + verzendingskosten 600 gr. – mededeling : Type S FCR

Cet ouvrage retrace en 100 photos trois circulations exceptionnelles de trams 

Type S (ex-SNCV) sur le réseau ferré du TEC Charleroi, y compris sur l'antenne 

inexploitée de Châtelet, dite fantôme .
-NMVB) gans 

het bestaande tram- en metronetwerk van Charleroi ontdekken, zelfs de 

onuitgebate lijn naar Châtelet,
Trams Type S SNCV au TEC Charleroi  - 2007-2018  

Trams Type S NMVB op de TEC Charleroi - 2007-2018 

Strassenbahnen Type S NKG auf dem TEC Netz - 2007-2018 

SNCV tramways S Type on TEC Charleroi - 2007-2018 

Tramwaje SNCV Typu S w TEC Charleroi - 2007-2018 

Type S SNCV
au TEC Charleroi - 2007-2018 - Type S NM

VB
op de TEC Charleroi

PHOTORAIL
Collection

- En 100 photos - n° 1

www.photorail
-collection.com

En 100 photos - n° 1  

En français In het Nederlands - Auf Deutsch In English Po polsku
Didier Lemaire

PHOTORAIL
Collection

Trams Type S SNCV au TEC Charleroi  - 2007-2018 

Trams Type S NMVB op de TEC Charleroi

Une photo, et tout est dit
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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 € 2,00 € 2,00 op aanvraag
tot 350 g € 3,00 € 3,00 op aanvraag
tot 1000 g € 6,00 € 6,00 op aanvraag
tot 2000 g € 6,00 € 6,00 op aanvraag
tot 5 kg € 6,00 op aanvraag op aanvraag
tot 10 kg € 7,50 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.

Is uw abonnement voor 2019 al vernieuwd?
Het is heel eenvoudig: stort 42 euro (buiten-
land 48) op onze rekening 

BE 57 0011 2017 8935 
met mededeling: "OP DE BAAN 2019"

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”.


