Best Märklin Insider Clubleden,
Een hartelijk welkom aan iedereen op de tweede Insider Club van 2015.
De agenda voor de bijeenkomst van 27 februari, met als hoofdthema “wagonladingen” ziet er als
volgt uit:
-

-

Welkom en nieuws
o Insider Club betalingen
o Dortmund
o Customer Service – Insider Club Meeting
o Diorama Göppingen
o Bezoek Insider leden aan Göppingen tijdens Märklin Days & IMA 2015
Voorstelling nieuwe Loc
Wagonladingen maken, gebaseerd op model 4694
Beantwoorden allerlei vragen.

Insider Club weetjes en nieuws:
a) Insider Club:
Er is momenteel een probleem met de automatisering van de ledenbestanden, sommigen van
jullie zullen misschien al een herinneringsbrief gekregen hebben met de vermelding dat ze hun
lidmaatschapsgeld nog niet betaald hebben. Wat te doen?
o Indien je nog niet betaald hebt, er is nog tijd om het te doen.
o Je hebt betaald ? Stuur een mailtje naar customerservice@marklin.be met een kopij
(scan) van je bankuittreksel als bewijs van betaling. Hans zal dan de informatie
doorsturen naar de Insider Club.
o Je kunt rechtsreeks contact opnemen met de Insider Club en alles regelen.
o Indien je een 2de keer betaald hebt, stuur dan een mailtje naar
customerservice@marklin.be met een kopij van de 2 betalingen. Ofwel kan (in overleg
met het Insider lid) de 2e betaling teruggestort worden, ofwel kan Märklin dit houden als
voorschot voor het lidgeld van 2016
b) Dortmund:
In de vergadering van januari was er reeds medegedeeld dat het OVMV (waar de Insider Club
bijeenkomsten plaatsvinden) een bus inlegt om naar de beurs in Dortmund te gaan op 16 april
2015. Wie interesse heeft kan zich inschrijven of meer informatie vragen via info@ovmv.be.
Bijeenkomst in Aalst aan OVMV, om 04:45, vertrek 05:00. Geschatte aankomst in Dortmund
09:15 (net na de opening van de beurs) Terugreis: vertrek om 16:00, terug in Aalst omstreeks
20:15 (afhankelijk van het verkeer).
Kostprijs is € 41, bevattende de busreis en het ingangsticket.
Inschrijven kan tot 31 maart 2015.

c) Göppingen 2015
o Dit jaar is er weer een opendeurdag bij Märklin en bedrijven gerelateerd aan het
spoor in Göppingen.
o Er is mogelijkheid om deel te nemen aan een wedstrijd diorama bouw, met als
thema “rond de baan” (zie ook Märklin website). De vraag stelt zich of we als Insider
Club zouden deelnemen of niet. Na rondvraag bleek er niet echt interesse te zijn om
ditmaal mee te doen.
o Ieder jaar zijn er veel Insider Club leden van België die de verplaatsing naar, en een
bezoek brengen aan Märklin Göppingen, zonder dat ze dit van elkaar weten. Voorstel
is om iets gezamenlijk te organiseren met de Belgische Clubleden die ter plaatse zijn
in september 2015.
- Als er interesse is, gelieve een seintje te geven aan Hans
(customerservice@marklin.be)
- Hans zal ook bekijken wat de mogelijkheden zijn om eventueel iets extra op
de agenda van de Belgische Insider Club leden te krijgen i.s.m. de fabriek.
- Einde juni zouden we dan meer weten over de mogelijkheden.
Als jullie naar Göppingen gaan, zorg dan ook zo snel mogelijk voor een onderkomen,
de plaatsen zijn beperkt (hotels).
d) Customer Service:
Zoals jullie weten kunnen jullie voor vragen terecht op de Customer Service die bereikbaar is op
zondag van 10:00 tot 12:00 en op maandag van 20:00 tot 22:00.
De Märklin Customer Service houdt nu ook spreekuur elke eerste woensdag van de maand om
vragen rechtstreeks te beantwoorden en problemen op te lossen, dit echter alleen NA
AFSPRAAK.
In de maandelijkse Insider Club bijeenkomst proberen we ook zoveel mogelijk vragen aan bod te
laten komen, maar liefst vragen waar iedereen iets aan heeft. Individuele problemen of
specifieke vragen betreffende eigen baan moeten gericht worden aan Customer Service, de
bijeenkomst is geen vervanging van de Customer Service.
e) Aanwezigheidslijst:
Vanaf deze maand gaan we aanwezigheidslijst laten rondgaan.

Voorstelling nieuwe Loc
In tegenstelling tot verleden maand hadden we geen idee welke Loc Hans nu weer te voorschijn zou
toveren. Geen enkele hint, geen enkele doos te zien…..
We kregen dan de achterkant van doos te zien en het verhaal hoe de loc uiteindelijk bij ons
terechtgekomen is. Wat we te zien kregen en op de rollenbank getoond werd was de
spiksplinternieuwe 39550, of de Beierse G 5/5 (ook gekend als BR 57). “Der bayerische Bulle”

Dit model werd voorgesteld op de beurs in Nürnberg en is nu reeds leverbaar bij de dealers.
Mooi afgewerkte loc, veel details in donkergroene basiskleurstelling , beschikbaar in versie met
uitgebreide geluidsfuncties (39550) en beschikbaar zonder geluidsfuncties (39551).
Vanaf 2de kwartaal ook beschikbaar als DRG/DB 57.5 in zwarte uitvoering van de DRG (39552 en
39553).
Meer details op de Märklin website -> producten.

Hoofdthema van de avond: Wagonladingen.
Toon geeft een korte inleiding van over het hoe en wat (voorschriften) en vooral het reflecteren van
de realiteit, aspecten die belangrijk zijn bij het nabouwen van ladingen.
Er worden 3 verschillende ladingen voorzien:
- Houtlading
- Samengebonden langs staven
- Walsdraad ringen + langs staven (voor gevorderden).

Verschillende leden hadden andere wagons meegebracht, maar dat betekende alleen dat de maten
moesten aangepast worden (en het volgen van de realiteit met betrekking tot deze wagons).
Het voorbereidende werk was gedaan, de actie kon nu beginnen.
Met veel enthousiasme (nou ja, eerst even bij de buur kijken …) werd begonnen met het “draaien”
en “binden” van de draad om de eerste lading te maken. Dan de 2de lading beginnen maken, knippen
op lengte, binden en dan alles verven. Net echt!

Tussendoor geeft Toon, aan de hand van voorbeelden, nog deskundige uitleg over het gewicht per
wagon, hoe dit kan en mag gestapeld worden, soorten ladingen, hoe men ze afdekt , enz.
Iedereen was terecht trots op zijn creaties. Het loont de moeite en met weinig materiaal kunnen vele
dingen gemaakt worden.
Ter informatie: er zal nog een iets meer uitgebreid verslagje gemaakt worden over het bouwen, met
inbegrip van foto’s, die dan op de Belgische Märklin website gepubliceerd zal worden.
Nog even noteren dat de volgende bijeenkomst zal plaats vinden op vrijdag 20 maart 2015 in de
lokalen van OVMV te Aalst!

Datums volgende Märklin Insider Club bijeenkomsten
Datum
Vrijdag 30 januari 2015
Vrijdag 27 februari 2015

Hoofd Onderwerp / Thema
Blokindeling op de baan (gebaseerd op actuele plannen van Insider
Club leden
Scenery. Wagonlading maken gebaseerd op 4694.

Vrijdag 20 maart 2015
Seinen
Vrijdag 24 april 2015
Binnenverlichting Digitaal of Analoog? Stuurstandvoertuig en licht?
Vrijdag 29 mei 2015
Wheateren goederen wagon
Vrijdag 26 juni 2015
Wagonladingen, kolen, erts, container
Vrijdag 31 juli 2015
Draaischijf, rolbrug
Vrijdag 28 augustus 2015
Motoren
Vrijdag 25 september 2015
Wheatering personenrijtuigen (op eigen materiaal)
Vrijdag 30 oktober 2015
Tergmelding Centraal Station + Computer
Vrijdag 27 november 2015
Wat met afgedekte ladingen, open wagons?
De agenda kan, indien nodig aangepast worden aan de realiteit en eventuele nieuwe dingen, zoals
beurzen, nieuwigheden, enz.

