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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2019

RÉTROTRAIN SAINT-GHISLAIN

De TSP-boetiek en Rétrotrain zijn open op :
- zaterdag 5 oktober van 10 tot 12 u 
- zaterdag 2 november van 10 tot 12 u

Onze publicaties 2019: 

- De locomotieven type 64 deel 1 : 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

BOEK BIJNA UITGEPUT :
- MILITAIRE LIJNEN IN BELGIË

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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Dagen van het Patrimonium op 7 & 8 september 2019 - Tentoonstelling
"De l'ombre à la lumière" te Grand-Hornu. VERLENGD T/M 3 NOVEMBER

De CID (centre d'innovation et de design) te Grand-Hornu organiseert een tentoonstelling van miljoenen docu-
menten die nooit gesorteerd, geïnventariseerd of gebruikt zijn.

Er werden twee thema’s gekozen: de Put nr.9 Sainte-Désirée en de Bouwplaats voor machines van de “Éta-
blissements du Grand-Hornu”. Veertig ongeziene documenten over elk van de deze thema’s worden er gepre-
senteerd.( evenals plans, schema’s, kaarten, mallen, schetsen, regelementen en foto’s).

Open van 10.00 tot 18.00u. Geleid bezoek om 10.00u, 11.00u, 14.00u, 15.00u, 16.00u en 17.00u. Site du
Grand-Hornu - 82, Rue Sainte-Louise  7301 Hornu - maandag gesloten
Tél: 065/61.39.02 ou 065/65.21.21 - Mail: reservations@grand-hornu.be



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.

-4-



NIEUW

Prijs: € 17 - verzendkosten 750 gr - mededeling "loco 2020"
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ABeschikbaar !
De stoomlocomotieven “Pacific” type 10De 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 onderzoe-
ken 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 verbe-
teringen. 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 over-
troeven 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 stel-
plaatsen of de omlopen: alle facetten

komen aan bod, rijkelijk geïllus-
treerd met dikwijls nooit eerder ge-
publiceerde foto’s. 

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

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

€ 42
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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 53 van Mechelen naar Gent-St-Pieters (commentaar in NL), de lijnen
97 en 78 van Mons naar Tournai (commentaar in NL), en de lijn 94 van Halle tot Lille (commentaar in het
Frans). Elke DVD duurt ongeveer 90 minuten en kost 15 €.

DVD L53 - DVD L97-78 - DVD L94

Zwart/Wit - ongeveer 90’
Prijs : € 15,00 + verzendingskosten 150 gr - 
Mededeling : “DVD 53 of 97/78 of 94”

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

€ 15
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Beschikbaar !
DE LIJN 96DE LIJN 96

deel 2: BRAINE-LE-COMTE - MONS - QUEVYdeel 2: BRAINE-LE-COMTE - MONS - QUEVY
Met de komst van de HST verloor lijn 96 het internationale reizigersverkeer tussen tweeMet 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 Europese hoofdsteden Brussel en Paris. Zij bleef wel een belangrijke schakel in het 
Belgische spoorwegnet en kent een druk reizigersvervoer. De terugkeer van enkele Belgische spoorwegnet en kent een druk reizigersvervoer. De terugkeer van enkele 
internationale reizigerstreinen kan haar een tweede adem geven vooral aan het grens-internationale reizigerstreinen kan haar een tweede adem geven vooral aan het grens-
overschrijdend lijngedeelte dat momenteel nog maar weinig wordt gebruikt. Het eersteoverschrijdend lijngedeelte dat momenteel nog maar weinig wordt gebruikt. Het eerste
deel liet ons kennis maken met de lijn tussen Brussel (Bogaarden) en de inrit van Braideel liet ons kennis maken met de lijn tussen Brussel (Bogaarden) en de inrit van Brai--
ne-le-Comte.ne-le-Comte.
Dit tweede deel neemt de draad terug op in Braine-le-Comte en beschrijft de lijn totDit 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,Hautmont (FR). Onderweg wordt aandacht geschonken aan Soignies, Mons en Quévy,
waarvan de installaties tot in detail worden beschreven aan de hand van plans, kaartenwaarvan de installaties tot in detail worden beschreven aan de hand van plans, kaarten
en foto's. en foto's. 

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".

€ 42
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Beschkibaar !
OP DE BAAN - buiten reeks nr. 5OP DE BAAN - buiten reeks nr. 5

DE M3-RIJTUIGENDE M3-RIJTUIGEN
De M3-rijtuigen werden gebouwd in 1960. Er werden in totaal 46 exemplaren geleverdDe 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 werdendoor 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 invoornamelijk 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 Nord1994 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 vanMilano. Deze "OP DE BAAN - buiten reeks nr. 5" geeft de volledige geschiedenis van
deze voertuigen weer en is geïllustreerd met talrijke foto's. deze voertuigen weer en is geïllustreerd met talrijke foto's. 

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".

€ 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”.
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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”.


