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Van de redactie
Nummer 171 ligt weer voor u. Het zomernummer met de zomerpuzzel waarmee u een leuke prijs 
kunt winnen. Daarnaast hopelijk weer interessant leesvoer voor u. Dit keer staan we stil bij de V180, 
de latere BR 118 en na de val van de muur de BR 228. Een logisch gevolg is dat we in nummer 172 
de BR 119/229 gaan bespreken. Hiervan zijn een aantal modellen in TT verschenen. Heeft u er één op 
uw baan, zet deze dan op de foto en stuur die naar de redactie, eventueel voorzien van uw ervaringen 
met het model. Ook eigen foto’s van deze locomotief in het groot zijn welkom. Veel leesplezier.

De redactie

Van het bestuur
Beste lezers, we leven in woelige tijden door de coronacrisis (de maartregelen zijn weliswaar afgeschaft, 
maar de dreiging blijft en een nieuwe variant ligt alweer op de loer), daarnaast de oorlog in Oekraïne en 
de torenhoge inflatie. Soms zakt mij het enthousiasme voor de modelspoorhobby in de schoenen. Toch 
peppen we ons weer op en grijpen elke strohalm van hoop vast.
De open dagen in Zoetermeer zitten erop. Weinig TT’ers gezien. Zaten de hoge brandstofprijzen u 
dwars? U krijgt een nieuwe kans in oktober tijdens de algemene ledenvergadering en open dagen in 
Nieuw Vennep. Laten we proberen het vereniging zijn weer nieuwe energie in te blazen. Dat blijft lastig 
met het ouder worden van de leden. Tijdens de ledenvergadering van 8 oktober zullen we het onder  
andere hierover met elkaar hebben. Heeft u agendapunten voor de vergadering, lever ze dan uiterlijk  
1 augustus in bij Michael Bonne.

Nog even iets heel anders, dachten we op de afgelopen ledenvergadering dat we als bestuur alles weer 
goed op de rails hadden, blijkt dat toch niet te kloppen. Bij de aanvraag voor de UBO-verklaring kwam 
naar voren dat wijzigingen binnen het bestuur in het verleden niet doorgegeven zijn aan de ING, waar-
door de gegevens niet overeenkomen met die van de Kamer van Koophandel. Het huidige bestuur is 
in zijn geheel niet bekend bij de ING. Daardoor is het aanmelden en afmelden een lastige zaak, omdat 
alleen bestuursleden die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en bekend zijn als rechtsper-
sonen bij de ING deze wijzigingen kunnen doorgeven. Het bestuur, maar vooral Jan Oostdijk, heeft het 
er druk mee om te voorkomen dat onze rekening straks wordt geblokkeerd door het ontbreken van de 
UBO-verklaring.
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V180/BR 118 DR

 Afbeelding 1. De BR 118 005, 
een vierassige locomotief van 
de eerste serie. Deze locomotief 
bevindt zich als BR 118 005 in het 
Bahnbetriebswerk Arnstadt. In 
1963 geleverd als V180 005, daar-
na in 1970 BR 118 005, in 1980 BR 
118 505 en in 1992 BR 228 505.
 Afbeelding 2. De BR 118 635, 
een zesassige locomotief die 
in 1992 buitendienst gaat; oor-
spronkelijk nummer V180 235 en 
later BR 118 235
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Claudius Teijgeler

Dit keer in groot en klein (TT) de V180 van de 
DR. Deze locomotief werd bij Lokomotivbau 
Karl Marx Babelsberg in de DDR gebouwd en 
is de zwaarste locomotief die in de DDR is ge-
bouwd. Vanaf 1970 krijgt de locomotief in de 
DDR het nummer BR 118 en later bij de Deut-
sche Bahn het nummer BR 228. In TT geen on-
bekende locomotief, alle varianten meegerekend 
zijn er meer dan 100 verschillende uitvoeringen. 
Dus, het is goed mogelijk dat er een op uw baan 
rijdt. Met meer dan 100 uitvoeringen in TT is het 
geen doen om alle varianten in de schijnwerpers 
te zetten. Wel bekijken we de verschillende va-
rianten en deelseries, zodat er een aardig beeld 
ontstaat van de V180.

In de catalogus van Zeuke van 1967/68 vinden we 
het eerste TT-model, de V180 004. Dit was samen 
met de V180 003 een locomotief van het tweede 
prototype en werd geleverd in 1962. De eerste 
twee prototypes de 001 en 002 zijn nooit in dienst 
gekomen van de DR en zijn in 1956 gesloopt. Na 
de 004 volgt een kleine voorserie waar de numme-
ring stopt na de V180 087 om weer verder te gaan 
als V180 101 tot V180 182. Dit waren allemaal 
vierassige locomotieven. Vanwege hun asdruk 
waren de locomotieven niet geschikt voor de zij-
lijnen. Daarom kregen de locomotieven V180 201 
t/m de V180 399 zes assen, drie per draaistel. De 
laatste zes exemplaren worden in 1970 aan de DR 
geleverd en krijgen gelijk het nieuwe nummer BR 
118 401 t/m BR 118 406. Een aantal locomotieven 
van de eerste serie worden later omgebouwd en 
krijgen een sterkere motor. Deze locomotieven 
behouden hun BR 118 nummers, alleen verandert 
het eerste cijfer in een 5 waarmee de BR 118.5 is 
ontstaan. Hetzelfde gebeurt ook met de zesassige 
locomotieven. Een aantal krijgt een sterkere motor 
en behoud hun BR 118 nummers, alleen verandert 
het eerste cijfer nu naar een 6, 7 of 8. De locomo-

tieven die bij de Deutsche Bahn terechtkomen, 
worden allemaal omgenummerd in de Baureihe 
228, waarbij hun nummer behouden blijft.

Afbeelding 3. De BR 118 770 in Meiningen, een zesas-

sige locomotief; eerdere nummers V180 370 en BR 118 

370; deze locomotief is nog steeds rijvaardig en bevindt 

zich in Glauchau

Afbeelding 4. De BR 228 692; eerdere nummers V180 

296, BR 118 296 en BR 118 692; nog te zien in Museum 

Bw Lutherstadt-Wittenberg

Afbeelding 5. Een loc van infraLeuna, de zesassige versie
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Voorbeeld: De V180 314 wordt in 1970 de BR 
118 314, krijgt in 1979 een sterkere motor en 
wordt nu de BR 118 713. Bij de Deutsche Bahn 
krijgt deze locomotief in 1992 het nummer BR 
228 713.

Hopelijk weet u nu hoe uw V180, BR 118 of BR 
228 aan haar nummer is gekomen.

Tillig heeft in het assortiment ook de V200 1001. 
Dit is de V180 059 die onder het V200-nummer 
in 1965 op de Leipziger Frühjahrsmesse tentoon 
wordt gesteld met een afwijkend front, de zoge-
noemde Glasfaserkanzel (glasvezelcabine). Ook 
de V180 131 en 203 krijgen zo’n Glasfaserkanzel. 
Die laatste, de V180 203, krijgt in 1979 weer een 
normaal front.
De V180 202 wordt eveneens op de Leipziger 
Frühjahrsmesse van 1965 tentoongesteld als V240 
001. Pas in 1971 krijgt de loc het nummer BR 118 
202. In 1992 krijgt de loc het nummer BR 228 202 
om later weer het oorspronkelijke nummer V240 
001 te krijgen. Kunt u het allemaal nog volgen.

Dan mogen we niet de bedrijfslocomotieven 
vergeten. Deze werden direct geleverd aan de 
firma’s VEB Chemische Werke Buna (201-204) 
en Leuna Chemiewerke ‘Walter Ulbricht’ (201-
205). Het betreft hier in alle gevallen de zesas-

sige locomotieven. Daarnaast zijn een aantal 
locomotieven later verkocht aan particuliere 
ondernemingen, zoals Uwe Adam en Cargo Lo-
gistik Rail Service GmbH.

Een drietal locomotieven, de BR 118 548, 550 en 
552, worden als trekkracht voor de Regierungs-
zug der DDR aangewezen. De locs worden in 
april 1990 tussen Berlin-Wannsee en Potsdam 
Hbf in het grensoverschrijdende S-Bahn-Vor-
laufverkehr ingezet. De BR 118 552 is de laatste 
bedrijfsvaardige locomotief bij ITL en wordt 
sinds 2015 in de oudrode kleur ingezet. Ook in 
TT kunt u de Regierungszug der DDR inzetten, 
Tillig levert de BR 118 548. Een complete set le-
verde Modist, de BR 118 550 met drie rijtuigen.

Waar zouden we verder op kunnen letten, wan-
neer we de locomotief op onze modelbaan willen 
inzetten. De vierassige exemplaren kunt u op uw 
modelbaan vanwege de hoge asdruk niet inzetten 
op uw zijlijnen. Daar moet u de zesasser voor 
gebruiken. Wat hangt u er achter? In de begin 
periode, nog voor de levering van de BR 130 
(Ludmilla), wordt de V180 overwegend ingezet 
voor sneltreinen. Ook het Transitverkehr van 
West-Berlijn naar de Bundesrepubliek behoorde, 
soms in dubbeltractie, tot de taak van de V180. 
De locomotief heeft een warmwaterketel voor 

Afbeelding 6. De BR 180 321 van Uwe Adam; nu eigen-

dom van Cargo Logistik Rail Service als BR 228 321

Afbeelding 7. De BR 118 776 in Schwarzenberg, nu een 

museum locomotief; eerdere nummers V180 376 en BR 

228 776
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de stoomverwarming van de rijtuigen en 
dus moeten uw rijtuigen daar wel geschikt 
voor zijn. Daarnaast is de V180 in de goe-
derendienst aan te treffen. Daarmee is het 
een universeel inzetbare locomotief.
Meer dan 100 varianten in TT! Het meren-
deel zult u tweedehands moeten zoeken,  
ze zijn niet meer leverbaar. In de cata-
logi van 2022 van Tillig en Piko vinden 
we nog een aantal varianten van de 
V180 die nog verkrijgbaar zijn. U hoeft 
niet zonder te zitten. Welke is beter ge-
detailleerd? Ik kan ze niet vergelijken. 
Dus, laat ik dat maar aan u over.

Onderverdeling in de Bau-
reihe 118 in vogelvlucht
• 118.0 – vierassige uitvoering,  

2 motoren van 900 PK, 120 km/h
• 118.1 – vierassige uitvoering,  

2 motoren van 1000 PK, 120 km/h
• 118.2-4 – zesassige uitvoering,  

2 motoren van 1000 PK, 120 km/h
• 118.5 – vierassige uitvoering,  

omgebouwd uit 118.0, 2 motoren  
van 1000 PK, 120 km/h

• 118.6-8 – zesassige uitvoering,  
omgebouwd uit 118.2-4, 2 motoren van 
1200 PK, 120 km/h

• V240 001 – zesassige uitvoering  
(prototype), 2 motoren van 1200 PK, later 
de 118 202, nu weer de V240 001 in “Depot 
des Dresdner Verkehrsmuseums am BW 
Dresden-Altstadt” als 118 202 voor DR 
maximum snelheid 120 km/h

• 118 124 – vierassige uitvoering,  
2 motoren van 1500 PK 120 km/h

Hans Kessels (afbeeldingen 1, 3, 5 en 7) en 
Willem van der Broek (afbeelding 2) hebben 
een aantal locomotieven van het type V180 
op de gevoelige plaat vastgelegd. Van de 
afbeeldingen 4 en 6 kan ik de fotografen niet 
achterhalen. De afbeeldingen van de model-
len zijn gemaakt door de fabrikanten.

Afbeelding 8. De zesasser BR 118 400 van Piko

Afbeelding 9. De zesasser BR 228 748 van Tillig

Afbeelding 10. De vierasser BR 118 522 van Piko

Afbeelding 11. De V180 059 Glasfaserkanzel van Tillig

Afbeelding 12. De vierasser V180 082 van Tillig

Afbeelding 13. De zesasser V180 235 van Piko
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Karsei

Het komende jaar komen er een 
aantal smalspoorwagens en rijtuigen 
erbij in het assortiment: 29220 rijtuig 
type 720 DR tp III/IV voorzien van 
metalen buitenwanden, 29221 rijtuig 
type 720 DR tp III/IV voorzien van 
metalen buitenwanden en ander rij-
tuignummer, 29225 rijtuig type 720 
DR tp III/IV voorzien van houten 
buitenwanden, 29226 rijtuig type 720 
DR tp III/IV voorzien van houten 
buitenwanden, 29230 rijtuig type 
Reko DR tp III/IV, 29231 rijtuig type 
Reko DR tp III/IV met ander rijtuig-
nummer, 29235 rijtuig type Reko 
Basis 720 DR tp III/IV, 29236 rijtuig 
type Reko Basis 720 DR tp III/IV met 
ander rijtuignummer, 29045 ballast-
wagen 9710-18 DR tp III/IV, 29080 
klapdekselwagen KKw DR tp III/IV 
en 29081 klapdekselwagen KKw DR 
tp III/IV met ander nummer.

TT-Nieuws
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MMC (Modellbahn Manufaktur Crottendorf)

Dit jaar staan een aantal onderdelen voor locomotieven op de nieuwtjeslijst.
MMC 900182 Rookkamerdeur voor BR 52 Altbau, MMC 900183 treden voor op de locomotiefketel 
(voor bijv. BR 42, 50, 52 enz.), MMC 900184 drukleidingen met ventielen  (voor bijv. BR 52 GR), 
MMC 900185 stang voor instellen richting stoomloc BR 52 Altbau, MMC 900186 treden voor de 
rookkamer (voor bijv. BR 43, 44 enz.) en MMC 900187 leidingen voor mengvoorverwarmer aan  
machinistenzijde (voor bijv. BR 52).
Informatie: http://www.modellbahnmanufaktur-crottendorf.de/.

Bijdrage leveren aan de opendagen 
op 8 en 9 oktober 2022

Nee, niet financieel. Michael, Claudius en Paul nemen de Elbe-baan mee naar Nieuw Vennep, 
maar we zoeken ook nog mensen die eventueel met een kleine TT-baan kunnen komen. Rokal, 
BTTB, Triang, PSK etc… rijdend of statisch, het maakt niet uit. We willen zo een overzicht geven 
van TT door de jaren heen. Samen kunnen we er dan twee gezellige en informatieve dagen van 
maken. Kunt u een bijdrage leveren, geef dat dan voor 1 augustus 2022 door aan Claudius Teijge-
ler, ttn.voorzitter@gmail.com.



8 TTN Kontakt 171 - mei/juni 2022

Van Quick naar ......
Claudius Teijgeler

Op bijna elke modelbaan treft men naast rails en 
treinen natuurlijk ook scenery aan. De ontwik-
keling van scenery heeft, net als die van het mo-
delspoor, niet stilgestaan. Toen ik in 1963 mijn 
eerste Rokal-baan kreeg, had mijn vader van hout 
een station, een vuurtoren, een los staand huis, 
twee huizen naast elkaar en een tunnel gemaakt. 
Reed ik eerst nog echt op de tafel, TT is immers 
Table Top, al snel kwam er een plaat met daarop 
zaagsel gesmeerd en groen geverfd, mijn eerste 
“grasmat”. De Lego-bomen kwamen ook van pas 
en met de bambino blokken kon een sein worden 
gemaakt. Later kwamen de huisjes van Pola Quick 
en Faller op mijn baan, H0 maar eigenlijk te klein 
voor 1:87. Voor de aankleding het gekleurde zaag-
sel van Faller. Wanneer we er op terug kijken, was 
het natuurlijk allemaal maar zo zo. Toch hebben 
we er veel plezier aan beleefd, dus niet zeuren.

Daarna kwamen de grasrollen, geen gedoe meer 
met strooisel. Zeker voor de latere modulebakken 
wel een uitkomst. En ja, we vonden het mooi. De 
Mamos- en later de Vero-huizen waren al weer 
veel beter op schaal. De Faller- en Pola-huizen 
verdwenen van de baan. Auhagen komt in beeld, 
zeker de latere modellen zien er goed uit. Soms 
kom je nog wel eens voor een verrassing te staan. 
Laatst kocht ik een station van Auhagen voor de 
nu Auhagen-prijs. Bij het openen zat de bouw-
beschrijving van Mamos er nog in en de kleuren 
waren niet meer wat het was geweest. Maar goed, 
alles was wel compleet en dus de verfkwast ter 
hand genomen. We hebben nog even een opleving 
gezien bij Faller en Volmer, wat betreft TT, maar 
dat was helaas tijdelijk. Naast Auhagen kunnen 
we nu ook terecht bij Noch en Busch voor scenery 
in TT. Beide merken zijn vrij makkelijk veelal op 
bestelling te verkrijgen bij de modelspoorwinkels 

in Nederland. Natuurlijk zijn er nog andere leve-
ranciers, zoals IGRA, maar daarvoor moet u denk 
ik nog wel naar een buitenlandse webshop. Al zie 
ik wel dat bijvoorbeeld de modeltreinexpress in 
Vlaardingen IGRA-modellen in H0 verkoopt, dus 
misschien is dat ook een mogelijkheid.

Van hout naar plastic modellen en weer terug 
naar hout, lasercut modellen, gesneden uit hout 
en karton. Busch is daar wel de hoofdleverancier 
van in TT en combineert dit met andere materialen 
voor een zo realistisch mogelijk uitstraling. Voor 
de wat grotere gebouwen is de prijs soms wel 

van de Grasmaster van Noch (of gelijksoortig apparaat). Hierdoor gaan bij het juiste 
gebruik de grassprieten ook echt rechtop staan. Of u keert terug naar de grasmatten, wat 
mij betreft een mooi alternatief. Nee, niet die op een rol, al zijn die ook stukken 
realistischer dan vroeger, maar kleine grasmatjes met bijvoorbeeld een bloemenweide of  
heide. Een prima alternatief voor als u uw baan af en toe moet verplaatsen. Daarnaast 
kunt u ook gebruik maken van een deco scene, kant en klare eye catcher op je 
modelbaan. Voorbeeld dierenarts met koe of opgraving. Ga eens naar een 
modelspoorwinkel en bekijk het assortiment van de verschillende fabrikanten. 
 

 
Afbeelding 1. Bouw van de boerderij van Busch 
 
 

 

 
Afbeelding 2. Het klein boeren huis met daarnaast een loods, ook van Busch, op mijn 
baan; op de voorgrond de kant en klare mini grasmat 
 
 

Afbeelding 1. Bouw van de boerderij van Busch

Afbeelding 2. Het klein boeren huis met daarnaast een 

loods, ook van Busch, op mijn baan; op de voorgrond de 

kant en klare mini grasmat
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even schrikken, 60 euro voor een klein boerenhuis 
is natuurlijk wel wat anders dan de prijzen van 
Auhagen voor gebouwen van gelijke grootte. Ik 
had al wat ervaring met een lasercut gesneden 
kartonnen model, maar het Klein Bauernhaus 
aus Schwarzenweil van Busch (TT 8789) maakt 
gebruik van meerdere materialen. De bijgevoegde 
bouwbeschrijving is over het algemeen duidelijk. 
Houdt de volgorde aan. Ga niet alvast iets anders 
verlijmen, omdat u dat makkelijker lijkt. Het is 
zeker niet muurplaat, raamkozijn er in en glas er 
achter. Nee, de detaillering heeft een hoog niveau, 
maar dan moet u wel alles doen volgens de regels. 
Zorg dat u verschillende lijmsoorten hebt, speciale 
lasercut lijm is aan te bevelen, maar ook gewone 
houtlijm, hobbylijm en plasticlijm komen van 
pas. Wanneer u de scharnieren goed in de posten 
van de deuren plaats kunt u die openen en sluiten 
wanneer u maar wilt. De lasercut modellen zijn 
zeker een mooie aanvulling voor het scenery as-
sortiment van TT.

De grasmatten zijn niet ontkomen aan een up-
grade. Natuurlijk kunt u zelf aan de slag met 
strooisel, fine turf van Woodland, fijn zand als 
basis, met de plantenspuit nat maken met water 
en een klein beetje afwasmiddel, strooien met 
verschillende kleurschakeringen en daarna met 
verdunde houtlijm vast lijmen. Nog mooier wordt 
het, wanneer u gebruik maakt van de Grasmaster 
van Noch (of gelijksoortig apparaat). Hierdoor 
gaan bij het juiste gebruik de grassprieten ook echt 
rechtop staan. Of u keert terug naar de grasmatten, 
wat mij betreft een mooi alternatief. Nee, niet die 
op een rol, al zijn die ook stukken realistischer dan 
vroeger, maar kleine grasmatjes met bijvoorbeeld 
een bloemenweide of  heide. Een prima alternatief 
voor als u uw baan af en toe moet verplaatsen. 
Daarnaast kunt u ook gebruik maken van een deco 
scene, kant en klare eye catcher op je modelbaan. 
Voorbeeld dierenarts met koe of opgraving. Ga 
eens naar een modelspoorwinkel en bekijk het as-
sortiment van de verschillende fabrikanten.

Afbeelding 5. Rectaal onderzoek door veearts, onder-

zoek van de buikorganen en baarmoeder door de hand 

en arm in het rectum te steken (TT-baan Claudius)

Afbeelding 6. Opgraving Romeins badhuis (TT-baan 

Claudius)

 

 
Afbeelding 4. Kant en klaar grasmatje Faller 180476 - PREMIUM LANDSCHAPS 
SEGMENT 210 x 148 x 10 mm, prijs ongeveer 15 euro 
 
 
 

Afbeelding 3. Bauernhaus aus Schwarzenweil

Afbeelding 4. Kant en klaar grasmatje Faller 180476 - 

PREMIUM LANDSCHAPS SEGMENT 210 x 148 x 10 mm, 

prijs ongeveer 15 euro
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Claudius Teijgeler

Open dag Grootspoor (spoor G 1:22,5) en Lahn-
talbahn (spoor N 1:160) met daartussen als gast 
TTNederland. Zaterdag 2 en zondag 3 april was 
TTNederland te gast in Zoetermeer. Een redelijk 
grote ruimte onder de Hema in het stadshart van 
Zoetermeer is het vaste onderkomen van twee 
modelspoorverenigingen, Grootspoor en de
Lahntalbahn. Vrijdag 1 april, de eerste sneeuw 
in april was al gevallen, hebben we de Elbe-

baan van Zuidland naar Zoetermeer gebracht. 
Altijd weer een flink gesjouw om de baan in de 
aanhangwagen en later er weer uit te krijgen. Je 
merkt dan toch wel dat we wat ouder worden.

Vrijdagmiddag de baan opgebouwd en even 
proefgereden om zaterdag klaar te zijn voor het 
grote publiek.

Ondanks de locatie in het winkelcentrum van Zoe-
termeer bleef zaterdag de grote drukte uit. Voordeel 

Impressie open dagen 
Zoetermeer

Impressie open dagen Zoetermeer 
 
Claudius Teijgeler 
 
 
Open dag Grootspoor (spoor G 1:22,5) en Lahntalbahn (spoor N 1:160) met daartussen 
als gast TTNederland. Zaterdag 2 en zondag 3 april was TTNederland te gast in 
Zoetermeer. Een redelijk grote ruimte onder de Hema in het stadshart van Zoetermeer is 
het vaste onderkomen van twee modelspoorverenigingen, Grootspoor en de Lahntalbahn. 
Vrijdag 1 april, de eerste sneeuw in april was al gevallen, hebben we de Elbebaan van 
Zuidland naar Zoetermeer gebracht. Altijd weer een flink gesjouw om de baan in de 
aanhangwagen en later er weer uit te krijgen. Je merkt dan toch wel dat we wat ouder 
worden. 
 

 
Afbeelding 1. Pak een TT bak en zet hem in de pak een bak 
 
 
Vrijdagmiddag de baan opgebouwd en even proefgereden om zaterdag klaar te zijn voor 
het grote publiek. 
 
 

 

 
Afbeelding 2. Even wat eten en dan opbouwen 
 
 
Ondanks de locatie in het winkelcentrum van Zoetermeer bleef zaterdag de grote drukte 
uit. Voordeel is dan weer wel dat je het aanwezig publiek goed te woord kan staan. Naast 
de drie TTN-leden uit Limburg en Noord Holland mochten we ook TT-rijders ontvangen die 
geen TTN-lid zijn. Er zijn er dus meer die in de schaal 1:120 rijden. Voor eerst konden we 
de het voet/fietsveer “Fahre Sebnitz” aan het publiek tonen. De door Michael gemaakte 
aanlegsteiger vergemakkelijkt het in en uit stappen, al doet de ambulance anders 
vermoeden. 
 
 

Pak een TT bak en zet hem in de pak een bak Even wat eten en dan opbouwen
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is dan weer wel dat je het aanwezig publiek goed 
te woord kan staan. Naast de drie TTN-leden uit 
Limburg en Noord Holland mochten we ook TT-
rijders ontvangen die geen TTN-lid zijn. Er zijn 
er dus meer die in de schaal 1:120 rijden. Voor het 
eerst konden we het voet/fietsveer ‘Fähre Sebnitz’ 
aan het publiek tonen.. De door Michael gemaakte 
aanlegsteiger vergemakkelijkt het in en uit stappen, 
al doet de ambulance anders vermoeden.
Een grote treinstoring bij NS was er zondag mis-
schien de oorzaak van dat we naast het bestuur van 

TTNederland niemand van de vereniging gezien 
hebben. Ook deze dag weer goede gesprekken 
met het aanwezige publiek. Grote storingen op de 
TT-baan zijn beide dagen gelukkig uitgebleven. 
Op de Elbebahn rijden de locomotieven digitaal. 
De beveiliging is nog op zicht, wat af en toe een 
aanrijding tot gevolg had. Voordeel (?) bij digitaal 
rijden is natuurlijk het gebruik van de geluidsmo-

 

 
Afbeelding 3. Fahre Sebnitz legt aan bij de nieuwe aanlegsteiger 
 
 
Een grote treinstoring bij NS was er zondag misschien de oorzaak van dat we naast het 
bestuur van TTNederland niemand van de vereniging gezien hebben. Ook deze dag weer 
goede gesprekken met het aanwezige publiek. Grote storingen op de TT-baan zijn beide 
dagen gelukkig uitgebleven. Op de Elbebahn rijden de locomotieven digitaal. De 
beveiliging is nog op zicht, wat af en toe een aanrijding tot gevolg had. Voordeel (?) bij 
digitaal rijden is natuurlijk het gebruik van de geluidsmogelijkheden. Nu is dat bij TT 
bescheiden, maar bij het grootspoor, dat ook digitaal rijdt, kan dat wel tot geluidsoverlast 
leiden. Van zowel jong als oud hebben we complimenten ontvangen voor de baan. We 
hebben aardig wat informatie uitgedeeld over TT in de vorm van ons clubblad en de flyers 
die ooit gedrukt zijn. Al met al een gezellig en geslaagd weekend. De beide verenigingen 
hebben als dank voor het gastvrij onthaal van TTNederland een TT-wagen PSK 30 jaar 
TTN ontvangen als blijvende herinnering aan ons bezoek. Voor ik het vergeet, naar 
aanleiding van de open dag heeft Marc Vooijs zich aangemeld als lid van TTN. Welkom. 
 
 

 

 
Afbeelding 13. TT-baan met bemanning 
 
 

Fahre Sebnitz legt aan bij de nieuwe aanlegsteiger TT-baan met bemanning

Grote ruimte in Zoetermeer met in het midden bekende 

gezichten.
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gelijkheden. Nu is dat bij TT bescheiden, maar bij 
het grootspoor, dat ook digitaal rijdt, kan dat wel 
tot geluidsoverlast leiden. Van zowel jong als oud 
hebben we complimenten ontvangen voor de baan. 
We hebben aardig wat informatie uitgedeeld over 
TT in de vorm van ons clubblad en de flyers die 
ooit gedrukt zijn. Al met al een gezellig en geslaagd 
weekend. De beide verenigingen hebben als dank 
voor het gastvrij onthaal van TTNederland een TT-
wagen PSK 30 jaar TTN ontvangen als blijvende 
herinnering aan ons bezoek. Voor ik het vergeet, 
naar aanleiding van de open dag heeft Marc Vooijs 
zich aangemeld als lid van TTN. Welkom.

IGRA Model TT
Het merk Igra Model heeft u vast wel een aantal 
keren voorbij zien komen in ons clubblad. Igra levert 
in TT o.a. stationsgebouwen, rijtuigen en vracht-
wagens. De modeltreinexpress in Vlaardingen 
heeft dit merk toegevoegd aan haar assortiment, 
omdat er vraag was naar bepaalde modellen van 
onze medehobbyisten in H0. Mocht u van Igra in 
TT iets willen bestellen, dan u kunt dit ook via de 
modeltreinexpress doen. U bent nu niet meer alleen 
afhankelijk van buitenlandse aanbieders. Wel even 
het catalogusnummer doorgeven (deze staan nog 
niet op de website van de modeltreinexpress, ht-
tps://www.modeltreinexpress.nl). De eigenaar van 
de modeltreinexpress gaf wel aan dat de contacten 
met de importeur in België niet altijd makkelijk ver-
lopen, dat is en blijft een struikelblok. Desondanks 
kunt u het altijd proberen. Op de website van Igra 
Model, https://www.igramodel.cz/, kunt u kijken wat 
er zoal wordt gemaakt.

 

 
Afbeelding 14. Overzicht Lahntalbaan 
 

Grootspoor met kermis

Overzicht Lahntalbaan
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Claudius Teijgeler

De V180 324 van Tillig heb ik, denk ik, al een jaar 
of twintig. Niet gekocht bij PSK in Haarlem, maar 
in Remscheid bij Harro Klussendörf, toen nog in 
het oude centrum. Grote winkel, maar 
veel verder dan de toonbank kwam ik 
niet. Achter de toonbank stond een man 
met lange stofjas, Harro Klussendörf. 
Je vertelde wat je wilde bekijken en hij 
haalde het voor je uit de winkel. Hoe 
kwam ik daar terecht? In Remscheid 
bevindt zich ook het Röntgen-museum, 
ontwikkelingen in de radiologie zijn hier 
goed zichtbaar. Nu was ik in mijn werk-
zame leven radiodiagnostisch laborant 
en docent röntgentechniek en stralings-
hygiëne. Dus, een bezoek lag voor de hand en dan 
combineer je dat natuurlijk met een bezoek aan de 
modelspoorwinkel. Mooie locomotief, nog steeds. 
Helaas heeft de motor het begeven. Een 
nieuwe motor, ik heb de locomotief mee-
genomen naar de regio in Haarlem, was 
jaren later niet meer voorhanden. Wie 
weet loop ik nog eens tegen een twee-
dehands plukloc aan, liefst al een die de 
mogelijkheid heeft om een decoder in te 
pluggen voor digitale besturing.

Michael Bonne heeft twee locomotie-
ven Baureihe 118. Aangezien een deel 

van zijn familie uit Oost-Duitsland komt, hebben 
de locomotieven van de DDR van voor de Wen-
de altijd al zijn interesse gehad. Op de opnames 
zien we dan ook de BR 118-536-2 van Piko en 
de BR 118 203 van Tillig met Glasfaserkanzel.

BR 118 van Piko

BR 118 van Tillig met Glasfaserkanzel

Mijn V180

Defecte V180 van Tillig
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Vorig jaar bleek de zomerpuzzel erg lastig. Vandaar een andere opzet. Uit mijn verzameling postzegels met trei-
nen heb ik er tien uitgekozen. Uit welk land de postzegel komt heb ik weggehaald. Aan u de taak om de zegels 
weer aan het juiste land te koppelen. Om het niet te moeilijk te maken krijgt u de landen, zoals vermeld op de 
postzegel, in willekeurige volgorde er bij:

Österreich
DDR
Portugal
Kampuchea
Polska
België
Magyar Posta
DPR of Korea
Luxembourg
Paraguay

Zomerpuzzel 2022

1

2

3

4

5

6
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De oplossing kunt u voorafgaande aan de ledenvergadering mailen naar de 
redactie of uiterlijk een half uur voor begin van de ledenvergadering inleveren 
bij een van de redactieleden.
Veel puzzelplezier.

4

5

6

7

8

9

10
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Hoe ver bent u al met de bouwplaat van het 
dijkhuis die u gekregen heeft voor ons 40-jarig 
jubileum? Weet u nog? U kunt het boek “Het 
grote spoorboek” winnen met een diorama op 
A4-formaat waarop het dijkhuis een plaats heeft 
gekregen. Tijdens de algemene ledenvergadering 
maken we de winnaar bekend. Neem uw diorama 
daarom mee naar de vergadering op 8 oktober. 
Kunt u niet aanwezig zijn, maak dan een aantal 
goede digitale opnamen van uw diorama en stuur 

deze naar onze secretaris. Zo kunt u toch kans 
maken op het boek “Het grote spoorboek” dat 
gratis beschikbaar is gesteld door WBooks.

Voor de duidelijkheid: 
In de muren van het dijkhuis zitten ventilatie ope-
ningen met aan de binnenzijde een (betonnen) 
plaat tegen het inregenen. Deze spleten dienden 
ervoor om de opgeslagen materialen droog te 
houden.  Onderdeel 9 wordt dus aan de binnen-

kant van het model tegen de 
ventilatiespleten aan gelijmd 
nadat de ventilatie openingen 
uitgesneden hebt.

Het Grote 

Spoorboek

 WBOOKS

DE BOUWPLAAT 
WEDSTRIJD

Stationsgebouw Bonn in TT, 
gebouwd. Heeft jaren dienstge-
daan op de modulebaan en is 
altijd in een koffer getranspor-
teerd. Tegen een aannemelijk 
bod.
Hans Kessels: 
jwmkessels@gmail.com
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Model Trein Beurs Agenda
Modeltreinbeurzen in Nederland en andere 
modelspoorwegactiviteiten
Martin Farla (c) 2019 (http://

Domburg Train Support organiseert vele workshops op het gebied van elektronica 
en digitalisering van de modelbaan. Voor meer informatie:  
https://domburgtrainsupport.nl/workshops.

  Alle activiteiten afhankelijk van de Corona-maatregelen.

Mei 2022
Za 07 10:00-15:00 Houten, Expo Houten, Doornkade 24. Modelspoorbeurs.  

Voor meer informatie: https://www.modelspoorbeurs.nl/.

Juni 2022
Za 25 10:00-15:00 Houten, Expo Houten, Doornkade 24. Modelspoorbeurs.  

Voor meer informatie: https://www.modelspoorbeurs.nl/.

Augustus 2022
Za 27 10:00-15:00 Houten, Expo Houten, Doornkade 24. Modelspoorbeurs. Voor meer informatie: 

https://www.modelspoorbeurs.nl/.

Oktober 2022
Za 08 10:00-15:00 Houten, Expo Houten, Doornkade 24. Modelspoorbeurs. Voor meer informatie: 

https://www.modelspoorbeurs.nl/.
Za 08 10:00-17:00 Nieuw-Vennep, Het Nederlands Transport Museum, algemene ledenvergadering 

en open dag, Lucas Bolsstraat 7. Modelspoorbeurs. Voor meer informatie:  
https://nederlandstransportmuseum.nl/ en https://ttnederland.nl/.

November 2022
Za 12 10:00-15:00 Houten, Expo Houten, Doornkade 24. Modelspoorbeurs en Houten Digitaal.  

Voor meer informatie: https://www.modelspoorbeurs.nl/.

ROKAL-Museum
Het ROKAL-Museum in Lobberich (Vlak bij Venlo) 
is weer open. Elke tweede zondag van de maand 
van 11.00 tot 14.00 uur bent u welkom. Banen en 
vitrines met bekend en onbekend ROKAL-mate-
rieel. Graag aanmelden bij rokal-museum-lobbe-
rich@web.de. Dit kan gewoon in het Nederlands. 
Vraag dan ook naar het adres, want dat staat niet 
op de site van het ROKAL-Museum.
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Zaterdag 8 oktober vindt de algemene 
ledenvergadering plaats in het Neder-
lands Transport Museum te Nieuw-Ven-
nep. Om binnen te komen betaalt u de 
toegangsprijs van 10 euro waarbij u dan 
tevens toegang krijgt tot de rest van het 
museum. In het museum vindt u van alles 
wat maar te maken heeft met het trans-
port van mensen, dieren en goederen. 
Zo vindt u er een Douglas DC-2, twee 
dieselwalsen, een Berliet vrachtwagen-
tje, een Magirus bus, een Fokker NA-27 
vliegtuig, een Noorduyn Norseman C-64a 
vliegtuig, een Dodge WC-54 Ambulance, 
een Dodge Carryall, een Crosley bus, een 
Krupp bus, een Bedford bus, een Bell-
47 helikopter, een Cessna T-50 bobcat 
en een Twin coach bus, vele modellen 
fietsen en brommers, een SRV-wagen, 
twee IJzeren honden, een Ka-4 Rohnler-
che zweefvliegtuig, een Volvo Truck, een 
DAF 126 brandweerwagen, een DAF YA-
328 brandweerwagen, een DAF 66, een 
Schouw zeilboot, een Metrostel, een Ca-
talina watervliegtuig en een TEE-treinstel. 
Naast het bezoek aan de vergadering is 

een bezoek aan het museum dus zeker de 
moeite waard.

Natuurlijk is er ook modelspoor: de mo-
delspoorvereniging Bollenspoor orga-
niseert dit weekend twee open dagen, 
waar ook TTNederland met een baan 
aanwezig is. Er is ruimte om wat van de 
geschiedenis van TT te laten zien. Zie 
hiervoor een ander artikel in de nummer. 
Al met al denken we een mooie afsluiting 
van ons jubileumjaar. Komt u zaterdag 
naar de ledenvergadering dan kunt u 
achteraf uw kosten voor de toegang tot 
het museum terugkrijgen van de vereni-
ging. Het museum gaat om 10.00 uur open 
en sluit om 17.00 uur. U vindt het museum 
op de Lucas Bolsstraat 7, 2152 CZ Nieuw-
Vennep. Bereikbaar met het openbaar 
vervoer, buslijn 162 vanaf station Hoofd-
dorp richting Lisse of van station Nieuw-
Vennep richting Hoofddorp ook lijn 162. 
Uitstappen Lucas Bolsstraat. De bus rijdt 
eenmaal per uur. Kom niet alleen naar de 
vergadering, maar bezoek ook het mu-
seum.

Algemene ledenvergadering en open dagen


