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NIEUWSBRIEF MAART 2020

RÉTROTRAIN SAINT-GHISLAIN

De TSP-boetiek en Rétrotrain zijn open op :
- zaterdag 7 maart van 10 tot 12u
- dinsdag 17 maart van 10 tot 12u (enkel boetiek)
- zaterdag 4 april van 10 tot 13 u

Onze publicaties 2020: 

- De locomotieven type 64 deel 2
- Kalender 2021
- Het openbaar vervoer deel 4 
- De lijn 59 Antwerpen - Gent: mei

Belangrijk !!!
Stuur geen briefwisseling meer naar het post-
adres BP 40 7000 MONS; dit bestaat niet meer.

PROMO VAN DE MAAND
Bij bestelling van het boek “Lijn 59 

Antwerpen - Gent” voor 30 april, ontvangt
U gratis de DVD van deze lijn (met beelden

gemaakt in 1973) waarde 15 €.
Vermeld op uw storting, bovenop uw 

bestelling, de mededeling “promo maart”
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UW ABONNEMENT 2020 VOOR “OP DE BAAN" 

Aarzel niet om u te herabonneren op onze tweemaandelijkse revue en op die manier onze ac-
ties en aktiviteiten te steunen. Een tijdschrift dat trouwens wordt beheerd, samengesteld, ver-
taald en verdeeld uitsluitend door vrijwilligers van TSP.

De prijs van het abonnement is vastgesteld op € 42 voor zes nummers indien woonachtig in
België en op € 48 indien geadresseerd in het buitenland. 

De verzendingen zijn geautomatiseerd en gebeuren onder gerecycleerde plastiekverpakking. 

De opbrengsten uit de verkoop van EN LIGNES en OP DE BAAN worden integraal gebruikt om
de doelstellingen van onze vereniging waar te maken: het onderhouden, bewaren en terug in
dienst stellen van Belgisch spoorwegmaterieel en het te tonen in het museum Rétrotrain in
Saint-Ghislain, evenals de uitbating van de lijn 128 als toeristische- en museumlijn onder de
naam: Le Chemin de fer du Bocq”.

- Indien U reeds in 2019 geabonneerd was, volstaat het om € 42 over te schrijven op de reke-
ning BE57 0011 2017 8935 van TSP, BE 7000 Mons met, als mededeling uw aboneenum-
mer van 2019 of, indien niet gekend, de vermelding OP DE BAAN 2020 + uw naam.

- Voor nieuwe abonnementen gaat U op dezelde manier tewerk, U stort hetzelfde bedrag op
dezelfde rekening met de vermelding: “nieuw abonnement OP DE BAAN 2020 + uw naam
en volledig adres.”;

- Voor abonnees in het buitenland (Europa): U stort het bedrag van € 48 op rekening IBAN
BE57 0011 2017 8935; BIC code GEBABEBB. Als mededeling uw abonnenummer 2019,
ofwel: “hernieuwing OP DE BAAN 2020 + uw adres”, ofwel “nieuw abonnement 2020 +
naam en adres”. 

- indien U buiten Europa woont, gelieve contact op de nemen. 

In al deze gevallen kan U betalen met Visa-kaart, met vermelding van het kaartnummer (16 cij-
fers), de naam van de eigenaar en de vervaldatum.

Deze gegevens kunnen verstuurd worden per e-mail naar “pfttsp@gmail.com” of per post naar 
PFT/TSP – Boulevard Albert-Elisabeth, 77 – BE 7000 MONS.
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DE LIJN 59 ANTWERPEN - GENT
Ter gelegenheid van het 175 jarig bestaan van de lijn 59 Antwerpen - Gent, waarvan het eerste
gedeelte Sint-Niklaas - Antwerpen in dienst werd gesteld op 3 november 1844, hebben Marc 
Clarysse (auteur) en TSP (uitgever) zich samengezet om de volledige geschiedenis van deze lijn
voor te stellen die oorspronkelijk slechts voorzien was voor lokaal verkeer maar een van de 
belangrijkste lijnen van het Belgische net werd.

De verschillende hoofdstuken behandelen de geschiedenis van de lijn: de aanleg, de verschil-
lende stappen in de modernisering.  Ieder station en stopplaats wordt bekeken een één hoofd-
stuk gaat over het rollend materieel van vroeger en nu. 
Vele postkaarten, oude en nieuwe foto’s en plans van de stations vormen de iconografie van dit
werk die TSP U voorstelt aan 42 €.

De lijn 59 Antwerpen - Gent – Formaat A4 – 332 bladzijden in kleur – 300 foto’s en plans - stevige
kartonnen kaft - verkoopprijs: €42 + verzendingskosten 1500 gr. – mededeling: L59 NL
Existe aussi en français.
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van mythische spoorlijn tot mooiste Ravel van Europa

3e uitgave, volledig vernieuwd door Par M. Heinzel, KD Klauser, R. Marganne 

Een volledig vernieuwde uitgave, acht jaar na de eerste verschijning, ter gelegenheid van de
130e verjaardag van de indienststelling van de spoorweg tussen  Aix-la-Chapelle – Montjoie
(Monschau) – Waimes - Saint-Vith – Troisvierges/Gerolstein, met als naam de “Vennbahn”.

Het boek werd opgesteld door een internationale ploeg: Michaël Heinzel (Bonn), Klaus-Dieter
Klauser (Saint-Vith) en Roland Margan-
ne (Liège): volledig herziene teksten,
verrrijkt met nieuwe onderzoeken en ge-
tuigenissen: spoorweggeschiedenis van
Eupen, geschiedenis van de Bollénie,
gesprekken met de laatste Belgische en
Duitse spoormannen in dienst op de
Vennbahn en haar zijlijnen … omvor-
ming van de Vennbahn in een grenso-
verschrijdende Ravel van meer dan 100
kilometers, de mooiste van Europa.

De inhoud (tweetalige uitgave Frans/
Duits): de Vennbahn, een begeesterend
hoofdstuk in de Europese geschiedenis;
de hoofdlijn van de Vennbahn Aix-la-
Chapelle – Montjoie (Monschau) – Wé-
vercé – Waimes – Saint-Vith en haar zij-
lijnen naar Stolberg, Eupen-Herbesthal,
Malmedy; de oorlogslijnen Vielsalm –
Born, Gouvy – Saint-Vith (en Losheim –
Saint-Vith, voorzien maar nooit aange-
legd); de verlengingen van de Vennbahn
naar het zuiden, van Lommersweiler
naar Troisvierges en Steinebrück – Prüm
– Gerolstein; de dwarslijn Jünkerath –
Losheim – Wévercé – Stavelot – Trois-
Ponts.

Een mooi tweetalig boek (Frans/Duits) van Geschichtsverein “Zwischen Venn und Schneifel“
asbl (Saint-Vith), U voorgesteld door TSP.

Hommage à la Vennbahn (nieuwe uitgave)  – Formaat A4 – 332 bladzijden Z/W en kleur – 
500 foto’s - stevige kartonnen band - verkoopprijs: €46 + verzendingskosten 1700 gr. – 
mededeling: Vennbahn
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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 21/21A Landen - Genk (commentaar in NL), lijn 90 Denderleeuw - 
Jurbise (commentaar in NL), en lijnen 122/123 Denderleeuw - Braine-le-Comte (commentaar in NL). Elke
DVD duurt ongeveer 90 minuten en kost 15 €.

DVD L21/21A - DVD L90 - DVD L122/123

Zwart/Wit - ongeveer 90’
Prijs : € 15,00 + verzendingskosten 150 gr - 
Mededeling : “DVD 21 of 90 of 122”

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 - L162 Namur - Libramont (NL) - L12 Antwerpen
- Essen (NL) - L165 Bertrix - Athus (FR) - L162 Libramont
- Arlon (NL)  - L 35 Hasselt - Leuven (NL) - L132 Charle-
roi - Mariembourg (FR)

€ 15
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Nieuws over trams

Tramlijnen in Wallonie, Vlaanderen en BrusselTramlijnen in Wallonie, Vlaanderen en Brussel

Begin jaren ‘60 was de electrische tram aanwezig in zes 
Belgische steden: drie in Wallonië (Liège, Verviers, Charleroi),
twee in Vlaanderen (Antwerpen, Gent), en natuurlijk in
de hoofdstad Brussel. Hierbij
voegden zich al
gauw vele buurt-
spoorweglijnen rond
Brussel, Antwerpen,
Charleroi en niet te
vergeten aan de
kust, tussen De
Panne en Knokke.
Vandaag zien we dat
de tram volledig
verdwenen is uit de
straten van  Liège en
Verviers, maar dat hij
nog steeds aktief is
in alle andere steden
na verregaande mo-

dernisering. De auteur roept
beelden op van deze ty-
pische Belgische trams.
België; het land dat aan de
wieg stond van de spoorwegindustrie gedurende de XIXe en de
XXe eeuw. De foto’s van destijds, alle onberispelijk, tonen hoe
het landschap is veranderd in die laatste 50 jaar.

Begeesterd door al wat op sporen reed, maar vooral door de
trams, heeft Christian Buisson hen overvloedig op de foto vast-
gelegd in zijn jeugdjaren. Zijn beroepsloopbaan stond dan ook
in het teken van het openbaar vervoer; hij stond aan het hoofd
van de uitbating van het tramnet te Nantes en heeft de eers-
te tramlijn te Orléans mee ontworpen.

Tramways de Wallonie - de Flandre - de Bruxelles – Formaat 16 x 23 cm – 152 bladzijden – 
verkoopprijs : per deel, € 20 + verzendingskosten 500 gr. – mededeling : tram Wallonie / tram Flandre / tram
Bruxelles.  FRANSE UITGAVE
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Les lignes et les gares de France en cartesLes lignes et les gares de France en cartes
Hoewel het aanvankelijk niet over spoorwegkaarten ging, vormen deze kaarten, afkomstig van de
"Recueil Pouey" toch een bron van inlichtingen voor zowel de liefhebber als de modelbouwer.
Deze uitgave uit 1933 bundelt het totaal aan spoorwegverbindingen, zowel hoofd- als secundaire
lijnen, normaal- als smalspoor op gans het Franse grondgebied, gedurende een tijdperk dat de
spoorwegen er op hun hoogtepunt waren.

Zo worden er meer dan 11.000 stations behandeld in de 89 districten waaruit dit werk samenge-
steld is. De teksten, geschreven door Clive Lamming, vatten de geschiedenis en de evolutie
samen van al deze lijnen, van bij hun ontstaan tot in onze dagen. 
89 kaarten in kleur.

Les lignes et gares de France - Formaat A4 – 188 blz – verkoopprijs : € 29,90 + verzendingskosten 1200 gr.  
soepele kaft - mededeling : Lignes France - FRANSE UITGAVE

€ 29,90
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Les tramways de ValenciennesLes tramways de Valenciennes

In dit werk vertelt Claude Wagner ons de geschiedenis van de “Compagnie des chemins de fer écono-
miques du Nord” (C.E.N.), opgericht door baron Édouard Empain op het einde van de 19e eeuw. 
“Les tramways de Valenciennes”, het belangrijkste deel van deze groep, worden bestudeerd van bij hun
ontstaan in 1881 tot bij hun vernieuwing begin van deze eeuw. 
Worden eveneens behandeld: de landelijke lijnen van de C.E.N. in het Noorden en in de Pas-de-Calais,
en ook deze in de Isère en de Haute-Savoie. 

Ongeveer 300 illustraties en plannen van het materieel, waar-
onder prachtige foto’s van J.-L. Rochaix.

Les tramways de Valenciennes – Formaat 21 x 28,5 cm – 144 blz – 300 foto’s en plannen - 
verkoopprijs : € 29,90 + verzendingskosten 1200 gr. – mededeling : Valentram

€ 29,90
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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
170 gr. voor de prijs
van 20 € +
verzendingskosten
(600 gr).

Type S op TEC Charleroi – liggend formaat – 100 kleurenfoto’s – 92 blz – 
verkoopprijs : € 20 + verzendingskosten 600 gr. – mededeling : Type S FCR
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Nieuw !

Op de lijn 128 van de BocqspoorwegOp de lijn 128 van de Bocqspoorweg
Didier Lemaire stelt ons in 100 schitterende foto’s een overzicht voor van de lijn 128, beter
gekend als “Le Chemin de Fer du Bocq”.

Uitgebracht door Didier Le-
maire, lid van TSP sinds de
jaren ‘90, stelt dit album in
100 foto’s de " Chemin de fer
du Bocq " voor, onze schil-
derachtige lijn 128 Ciney-
Spontin-Yvoir, uitgebaat met
een groot gedeelte van ons
eigen (museum)materieel.

“Op de lijn 128 van de Bocqspoorweg” – liggend formaat – 100 kleurenfoto’s - formaat A4 
- glanzend papier 170 g - soepele kaft - verkoopprijs: € 20 + verzendingskosten 650 gr - mededeling : CF
Bocq
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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”.

NIEUW
Onze boeken zijn nu ook beschikbaar in

Trainworld, Station Schaarbeek

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

- 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.


