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Driemaandelijke Tijdschrift

BR(Baureihe=serie) 218 in juni 2018 organiseerde het DB Museum van Koblenz zijn
sommerfest met als thema dat jaar het 50 jaar van de série 215 naar 218 en met één of
meerdere gasten zoals deze de BR 218 073-6 van de firma Aixrail (www.aixrail.de)
Foto genomen tijdens de Lokparade van Koblenz op 16-06-2018 . Photo van Wynton
Een parade die veel mensen verwelkomt, zowel op de achtergrond als rechts en links van de
fotograaf!

Niet op de openbare weg gooien
FSR VZW Westvaardijk 57 - 1850 Grimbergen
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INFO : Ferro Schaerbeek Rail
Comité :
-

Ere Voorzitter
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Guy Bridoux
Daniel Leydens
Quentin Fabre
Benoit Bettig

Verteegewoordige :
-

2 spoornetwerk
3 spornetwerk
N netwerk
Démo netwerk
Lokaal en bar
Redactie & vertalling van de FF

Michel Colson & Technieker Fabrice Urbain
Philippe Deuquet
René Martin
Benoît Bettig & Quentin Fabre
Quentin Fabre
Wynton Bindelle

Cotisatie :
Gewoone lid : 120 € – Cotisatie van 20€ tot 16 jaar
Lid dat woont onder dezelfde dak dan een gewone lid : 60 €
Weldoener lid : vanaf 150 €

Bank rekening :
Code IBAN : BE23 0688 9433 6791 BIC : GKCCBEBB
FSR VZW Rogierlaan 185 1030 Brussel

Hoe contact met ons te nemen :
Internet : www.club-fsr.be
email : clubfsrbe@gmail.com
www.facebook.com/pages/Ferro-Schaerbeek-Rail/683201528424857
FSR VZW Westvaartdijk 57 (op de 2 de verdieping) - 1850 Grimbergen
Afspraak op woensdag van 19-22h

Gsm nummer : 0476 342 0500
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Het woord van …
Eindelijk worden de dagen langer en belooft het lenteseizoen zijn best te doen om ons de eindeloze dagen
van de pandemie te laten vergeten. Beetje bij beetje krijgen vlooienmarkten en andere evenementen die met
onze hobby te maken hebben, langzaamaan hun plaats in onze agenda's. Helaas heeft een andere realiteit die
veel ernstiger is dan degene die we zojuist hebben meegemaakt, onze Europese wereld door elkaar geschud.
Het drama van de oorlog in Oekraïne brengt plotseling de realiteit voor onze deur. Het menselijk lijden van
zinloos geweld en de gevolgen van dit conflict zullen onvermijdelijk een impact hebben op ons dagelijks
leven. Stijgende energieprijzen, stijgingen van voedsel-, transport- en productiekosten zijn slechts enkele
voorbeelden die de wereld van morgen nog onzekerder zullen maken.
Laten we dus in het licht van deze niet erg bemoedigende situatie proberen onze hobby te delen met
degenen die het niet kennen om een aangename ruimtetijd te creëren en zo de somberheid die ons al
verschillende lentes heeft vastgehouden, te verdrijven.
D.L.
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1.De 50 jaar van de BR 215 naar 218 in 2018
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BR 216 224-4 van het DB museum in Koblenz

BR 218 402-6 (Railsystems RP)
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BR 218 396-0 maakt deel van de firma Brothzal Einsebahn dat een toeriste lijn is
tussen Brohl-Lützingen en Kempenich Engeln genoemd de « Vulkan – Express »

BR 218 137-8 van DB museum in Koblenz
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Bron : Train de Légende Deutsche Reichsbahn, Deutsche Bundesbahn et Deutsche Bahn AG
Le Chemin de Fer Allemand vers l’unification et la modernité 1920-2006 Editions Atlas
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2.Les engins préservées (3)

.
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4. Rheingold (3ème partie)
Suite du numéro 307 et 309
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5.De resultaten van Train World
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Persbericht

14/01/2022

TrainWorld

Beste jaarresultaat ooit voor Train World

Train World verwelkomde in 2021 het meeste aantal bezoekers sinds de opening in 2015.
Met maar liefst 151.440 bezoekers zette het treinmuseum van de NMBS een historisch goed
resultaat neer, ondanks de enorm moeilijke omstandigheden en tijdelijke sluiting vorig jaar.

Meer dan 150.000 bezoekers ondanks corona
Dat de kaap van 150.000 bezoekers werd overschreden, is volgens directeur Piet Jonckers
niet alleen te verklaren door de grote honger naar cultuur, maar is ook het resultaat van ieders
inspanningen en het brede aanbod: "Hoewel 2021 een heel lastig jaar geweest is, zetten we
met vereende krachten een prachtig resultaat neer. De stijging van bijna 5% in het
bezoekersaantal zie ik dan ook ais een bekroning van ans harde werk en een goed
doordachte programmatie.
Dankzij de goede samenwerking met de vele bruikleengevers in binnen- en buitenland, en
met de diensten van de NMBS en de teams van Train World, hadden we dan ook heel wat te
bieden voor een heel divers publiek."

Door de enorme verscheidenheid aan thema's was er voor
ieder wat wils.
2021 was een toonaangevend jaar voor Train World met heel wat tentoonstellingen,
waaronder drie hoofdexpo's. Zo konden bezoekers in de wereld van chocolade duiken
met de tentoonstelling "Chaco Loco", konden ze het onbekende epos "Van Peking tot
Hankow: een Belgisch avontuur in China" ontdekken, en tot slot ook op een mythische
reis vertrekken aan board van de tot de verbeelding sprekende trein die synoniem staat
voor luxe en avontuur: de Oriënt -Express. De gelijknamige expo opende de deuren voor
het grote publiek op 26.10.2021 en is nog te bezichtigen tot en met 17.04.2022.
Oak in 2022 staat er opnieuw heel wat op het programma, zoals onder meer de tijdelijke
tentoonstelling "Royals and Trains". Deze start op 10 mei 2022, tot 22 januari 2023
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Train World is het nationale treinmuseum van NMBS, de Nationale Maatschappij van de Belgische
Spoorwegen.

Het uitstralen van de spoorwegen van gisteren, vandaag en morgen .
ln een rijk historisch kader brengt Train World niet alleen de waardevolste locomotieven en rijtuigen van het
Belgische spoorwegerfgoed bijeen, er zijn ook tal van spoorwegobjecten, unieke archiefstukken, foto's en
filmpjes te vinden. Alles is zorgvuldig ondergebracht in een spectaculaire scenografie van de bekende
tekenaar François Schuiten, in samenwerking met ExpoDuo en de dienst Historisch Erfgoed van NM BS.
Train World ontving ondertussen meer dan 850 000 bezoekers sinds de opening op 25 september 2015.
Dankzij een geslaagde combinatie van enkele van de meest prestigieuze stukken uit de NMBS -collecties en
de uitzonderlijke, interactieve scenografie herbeleefden ze de geschiedenis van de Belgische spoorwegen.

Momenteel staat Train World op TripAdvisor op de 5de plaats van de meest aanbevolen attracties in Brussel
en op de 3de plaats van in totaal 127 Brusselse musea. Train World ontving ook al enkele jaren op rij het label
"Certificate of Excellence" en de "Travellers' Choice Award" van TripAdvisor.
Train World krijgt ook heel positieve beoordelingen op volgende referentiesites: maar liefst 5/5 op Yelp,
4,9/5 op Facebook, 4.6/ 5 op 365.be en op Google en 4.5/5 op TripAdvisor.
Daarnaast kreeg Train World voor het 5 de opeenvolgende jaar 3 sterren toegekend in de Groene M
ichelingid s. Deze maximumscore betekent dat we 'de reis meer dan waard' zijn.
Tijdens de coronacrisis bleef Train World zijn collecties onderhouden en voortwerken aan nieuwe project
en. Het museum nam ook een hele reeks maatregelen om de bezoekers in de beste omstandigheden te
ontvangen: dagelijkse grondige reiniging van heel het museum, bezoekers spreiden over verschillende
tijdsloten, eenrichtingsparcours met markeringen op de grand, alcoholgel langsheen het volledige parcours,
audiogids op smartphone via een digitale app enz.
Dankzij een strikte opvolging van deze maatregelen ontving Train World het Brussels Health Safety Label.
Een mooie beloning voor het team achter Train World, dat van het spoorwegmuseum een referentie heeft
gemaakt in Brussel en daarbuiten, ongeacht de omstandighe den.
Een absolute aanrader voor jong en oud!
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6.Gare de triage (jeu)
Exploitation ludique d’une gare de triage/formation
Matériel : Outre la gare de triage il faut disposer
- d’un pupitre de commandes
- d’un jeu de cartes des wagons disponibles
- d’une loco de manoeuvre
- d’une loco lourde pour le transport
- en option la télécommande de la loco ou un partenaire pour le pupitre.
3 niveaux de jeu: simple : tirer 3 cartes
moyen : tirer 4 cartes long :
tirer 5 cartes ou +
But du jeu: Les wagons devront
- soit être placés dans le bon ordre (tirage)
- soit placés dans n’importe quel ordre ( plus facile ) à
l’endroit prévu pour le départ du convoi ( zone de formation)
Les wagons devront se trouver dans le sens de la marche ( <—– ) en attendant l’arrivée de la
locomotive lourde de transport ( fin du jeu ).
La difficulté peut aussi être modulée en fonction de l’expérience/l’âge du joueur en lui proposant des cartes
facilement ou plus difficilement accessibles directement par la loco .
La tâche la plus difficile sera de sortir le bon wagon coincé dans une formation compacte.
Le joueur peut utiliser le triage par gravité ( rampe verte ) afin d’isoler le ou les wagons convoités. Un
chronométrage de la réussite rendra le jeu encore plus difficile et peut permettre à plusieurs candidats de se
mesurer dans un classement.

loco de triage

locomotive de transport

<

Zone

de

formation

Mon pupitre de commandes
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Le jeu de cartes

Les trois cartes tirées au hasard ( bien les garder dans cet ordre)

Vue d’ensemble de la gare de triage À gauche,
des convois prêts au départ
À droite le triage par gravité
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Ici, le but est atteint, le jeu se termine …
Le but, les 3 cartes tirées au début du jeu, est atteint ! La loco a bien amené sur la voie de
préparation les 3 wagons demandés et placés dans le bon ordre.
La locomotive lourde peut maintenant reculer pour prendre possession du convoi.

Autre vue
de la même scène ...

Voie de préparation

Sens de la marche

Détail de la rampe pour le triage par gravité.
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Vue sur la partie centrale







La gare de formation
La gare de triage
Le zoning industriel
Le port
Le pupitre de commandes
La rampe de triage

Les Fonderies Bruxelloises
FOBRUX à Haren

Le ferrailleur “BROL & Co”
Les convois attendant leur depart
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7. Club agenda (indicatie)
Woensdag 6 April
15u :
19u :

-

We werken
We rijden (analoog besturing op het 3 spoornetwerk)
We rijden Dynamo besturing op het 2 spoornetwerk

15u :
19u :

-

Woensdag 13 April
We werken
We rijden (digitaal besturing op het 3 spoornetwerk)
We rijden Dynamo besturing op het 2 spoornetwerk

-

Zondag 17 April
Verzaamelaardbeurs in de Woluwe Shopping

-

Woensdag 20 April
We werken
On roule (digitaal besturing op het 3 spoornetwerk)
On roule sur le 2 rails commande Dynamo

7u30

15u :
19u :

14u :

Zaterdag 23 & Zondag 24 April
Seizoen opening van de klein stoom trein van Vorest
(PTVF)

10u :

Zondag 24 april
NMBS-Train World Héritage Museum
bewaarplaats Melle (Gent) Erfgoeddag

15u :
19u :

-

Woensdag 27 April
We werken
We rijden (digitaal PLUS besturing op het 3
spoornetwerk)
We rijden Dynamo besturing op het 2 spoornetwerk
Woensdag 4 Mei

15u :
19u :

-

We werken
We rijden (analoog besturing op het 3 spoornetwerk)
We rijden Dynamo besturing op het 2 spoornetwerk

7u30 :

-

Zaterdag 7 Mei
Beurs in Saint-Ghislain

Voor andere spoorweg datum :

Woensdag 11 Mei
15u :
19u :

-

-

We werken
We rijden (digitaal besturing op het 3 spoornetwerk
We rijden Dynamo besturing op het 2 spoornetwerk
Croque-Monsieur maaltijd (op bestelling)
http://users.skynet.be/sky34004/bourse.html
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-

Zaterdag 14 mei
Safari op het Bocq spoorlijn (Annulatie)

-

Zondag 15 Mei
Verzamelaarbeurs in de Woluwe Shopping

7u30

Woensdag 18 Mei
15u :
19u :

-

We werken
We rijden (digitaal besturing op het 3 spoornetwerk)
We rijden Dynamo besturing op het 2 spoornetwerk
Zondag 22 mei
40 jaar MTUB (deelnamen van de FSR club)
Woensdag 25 Mei

15u :
19u :

-

We werken
We rijden (digitaal besturing PLUS op 3 spoornetwerk)
We rijden Dynamo besturing op het 2 spoornetwerk

Woensdag1 Juni
15u :
19u :

-

We werken
We rijden (analoog besturing op het 3 spoornetwerk)
We rijden Dynamo besturing op het 2 spoornetwerk

15h00 :
19h00 :

-

Woensdag 8 Juni
We werken
We rijden (digitaal besturing op het 3 spoornetwerk)
We rijden Dynamo besturing op het 2 spoornetwerk

14h00 :

-

Zaterdag 11 Juni
Bezoek aan de club van d’Haine St-Pierre

15u :
19u :

-

Woensdag 15 Juni
We werken
Thematise avond : reclame wagons

7u30

-

Zondag 19 Juni
Verzamelaarbeurs in de Woluwe Shopping

15u :
19u :

-

Woensdag 22 Juni
We werken
We rijden (digitaal besturing sur le 3 rails)
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Afin d’éviter de vous déplacer
inutilement et de trouver porte close,
il est demandé aux membres désireux
de se rendre à la réunion de prendre le
temps de vérifier le courrier (e-mail)
ou de contacter un responsable avant
le départ, ceci afin d’avoir
confirmation du maintien ou de la
suppression de la réunion.

Ce Ferro Flash est le vôtre
et il ne tient qu'à vous qu'il
soit intéressant, envoyeznous vos articles, idées et
remarques

Het Station van De
Panne (West
Vlaanderen)
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15u :
19u :

-

We rijden Dynamo besturing op het 2 spoornetwerk

-

Woensdag 29 Juni
We werken
We rijden (digitaal PLUS besturing op het 3
spoornetwerk)

-

12u :

-

313

We rijden Dynamo besturing op het 2
spoornetwerk

Zaterdag 2 juli
Jaarelijke Barbecue
Woensdag 6 Juli

15u :
19u :

-

We werken
We rijden (analoog besturing op het 3 spoornetwerk)
We rijden Dynamo besturing op het 2 spoornetwerk

15u :
19u :

-

Woensdag 13 Juli
We werken
We rijden (digitaal besturing op het 3 spoornetwek)
We rijden Dynamo besturing op het 2 spoornetwerk

15u :
19u :

-

-

15u :
19u :

-

Woensdag 20 Juli
We werken
We rijden (digitaal besturing op het 3 spoornetwerk)
We rijden Dynamo besturing op het 2 spoornetwerk

Woensdag 27 Juli
We werken
We rijden (digitaal PLUS besturing op het 3
spoornetwerk)
We rijden Dynamo besturing op het 2 spoornetwerk
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