Best Märklin Insider Clubleden,
Een hartelijk welkom aan iedereen op deze extra Insider Club Meeting van oktober 2015. Deze
vervangt niet de reguliere vergadering van 30 oktober 2015.
De agendapunten voor extra vergadering zijn:
1- Planning Insider meetings en onderwerpen 2016
2- Project “Goppingen 2017”
Allereerst meegeven dat we op de vergadering van 30 oktober een speciale gast hebben. Kurt komt
weer op bezoek om ons terug in hogere (stoom) sfeer te brengen.
In de vergadering van 27 november gaan we het dan hebben over de nieuwe decoders en het
bijhorende software pakket.
Insider 2016
De structuur van de huidige vergaderingen zou behouden blijven:
Vaste onderwerpen:
- Welkom en aanwezigheidslijst
- Nieuws en weetjes uit de wereld van Märklin.
- Feedback over de vorige vergadering.
- Voorstelling nieuwe Loc, bijzonder wagons of nieuwe elektronica
o Kan gebeuren door Hans of door één van de leden die iets speciaals in zijn/haar bezit
heeft en er wat kan over vertellen
- Een hoofdthema
- Afspraken volgende vergadering.
- Uitwisselen van gegevens over beurzen, interessante weetjes van Club leden, vragen, enz.
Wat betreft het hoofdthema maken we terug de split tussen technische en scenery onderwerpen.
Ideeën naar voor gebracht betreffend de scenery. Voor scenery gaat het over “doe” onderwerpen.
Wie dus naar de vergadering wil komen moet meedoen, moet actief zijn. Het te gebruiken materiaal
zal voorzien worden (aangekocht worden) tegen kostprijs (zoals in 2015). We verwachten ook dat
ieder zijn werkkoffer meebrengt. Als je graag wil weten wat die bevat, geef ons een seintje en we
bezorgen je het lijstje zo snel mogelijk.
Voorgestelde onderwerpen scenery
 Reizigersrijtuigen wheateren (verder bouwen op de wagons die we voorzien hadden van
binnenverlichting)
 Afgedekte ladingen
 Water (rivier, waterval, vijver, etc.)
 Schroot
 Bomen (verschillende soorten en technieken)







Veroudering gebouwen
Hoe een baan opsplitsen in verschillende modules (aansluiting, afsnijden, ect.)
Banen ontwerpen:
o Wat is beschikbaar (handmatig, software, etc.)
o Meest gemaakte fouten
o Welke volgorde etc.… algemene hints
Baanachtergronden

Voorgestelde onderwerpen Techniek
 Motoren
o Decoders
o Ombouw, Vervang motoren
o Tips & tricks
 S88
 M83/M84
 Automatisering ie. I-Train
Voorgestelde datums Insider Club vergadering in 2016:
29 januari, 26 februari, 25 maart, 29 april, 27 mei, 24 juni, 29 juli, 26 augustus, 30 september, 28
oktober, 25 november en eventueel 23 december.

Het volgende idee werd naar voor gebracht:
Kunnen we de onderdelen van techniek en scenery niet combineren en het te
gebruiken in het project “Göppingen 2017”?
Dit als oefening naar de opbouw van dit project. Brengen we techniek en scenery
tezamen (Seinen, wissels, achtergrond, banenplan, bomen, bovenleiding,
automatisering, etc.).
Een ander voorstel was om een stukje baan aan te maken (elk individueel) dat al de technieken
(wissels, seinen, S88, M83/84, etc.) zou tezamen brengen.
Dit is een oefening die individueel kan gemaakt worden. Voor diegenen die niet meewerken aan het
project, kunnen de techniek aanleren en dat thuis verder uitproberen / uitvoeren, diegenen die aan
het project meewerken, kunnen onmiddellijk in de praktijk brengen op hun “testbord”. (zie foto’s)

Project “Göppingen 2017”
Enkele van de vooropgestelde voorwaarden:



Dit project valt buiten de reguliere Märklin Insider Club vergaderingen.
Om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten (werkruimte, verzekering, verwarming etc.) van
de club OVMV (waar de vergaderingen van Insider doorgaan) voor het project, wordt gevraagd
om lid te worden van de club.

Waarover gaat project “Goppingen 2017”?
Het op schaal HO nabouwen van het station en stationsomgeving van Göppingen van een bepaalde
periode.
Bedoeling is om deze maquette te kunnen tonen op de Märklin IMA dagen in Göppingen in 2017
Wat hebben we al:
 Een aantal enthousiaste Insider Club leden die hier willen aan meewerken!
 Al inlichtingen ingewonnen bij het Duitse Bahn museum, waar we hopen de plannen te vinden
van het station van de periode die we willen opbouwen. De plannen zullen er wel zijn, maar of ze
al in gescand zijn en beschikbaar is een andere vraag.
 Inlichtingen (en foto’s genomen) van wat er te vinden was in het Göppingen museum en
stadsarchief. Toezegging gekregen dat men ons wil helpen en contactnamen hebben we in ons
bezit.
 Via de hoofdredactie van VGB , (Verlagsgruppebahn GmbH, https://shop.vgbahn.info/vgbahn)
(overkoepelend orgaan van vele spoor en scenery magazines) hebben toegezegd te helpen
zoeken naar informatie.
Welke zijn de vragen die we nog hebben?
 Welk tijdperk gaan we kiezen? Tussen de 2 wereldoorlogen? Daar waar we het meeste
informatie kunnen over vinden?
 Hoe zag de omgeving eruit?
 Hoe groot was het complex? Hoeveel sporen?
 Over welke plannen zullen we kunnen beschikken?
 Waar stond het seinhuis,
 Welke waren de afmeting van het station en seinhuis, hoe groot was het stationsplein, etc.
Praktische zaken:
 Hoe gaan we ons organiseren?
Project Planning:
 Opmaak projectplan, welke elementen, welke trajecten, welke taakverdelingen,
taakomschrijvingen, tijdplaatje (kunnen we dit in de tijd die we onszelf opgelegd hebben?),
financieel plaatje, wie werkt mee aan wat, communicatie en coördinatie, etc.
 Wat betreft de trajecten kwamen deze al aan bod:
o Projectplanning
o Plan maken, afmetingen
o Materialen definiëren, zoeken en aankopen

o
o
o
o

Houtbewerking
Elektriciteit en elektronica
Scenery bouw (Bomen, straten, lichten, huizen, station, etc.)
Rails leggen

 Behalve teamleiders, is er ook nood aan “assistenten”, en “handlangers”.
 Welke kennis is er in de groep, wie kan en wil welke traject leiden?
 Wanneer kan wie komen? Project communicatie, traject communicatie.

Hoe ziet de hoofdthema/onderwerp agenda voor de rest van 2015 eruit?
Datum
Hoofd Onderwerp / Thema
Vrijdag 30 januari 2015
Blokindeling op de baan (gebaseerd op actuele plannen van Insider
Club leden
Vrijdag 27 februari 2015
Scenery. Wagonlading maken gebaseerd op 4694.

Vrijdag 20 maart 2015
Vrijdag 24 april 2015
Vrijdag 29 mei 2015
Vrijdag 12 juni 2015
Vrijdag 26 juni 2015
Vrijdag 31 juli 2015
Vrijdag 28 augustus 2015
Vrijdag 25 september 2015
Vrijdag 16 oktober 2015
Vrijdag 30 oktober 2015
Vrijdag 27 november 2015

Koppelen van andere apparaten aan de CS2
Binnenverlichting Digitaal of Analoog? Stuurstandvoertuig en licht?
Wheateren goederen wagon 4694 (met de wagonlading)
EXTRA: Inbouw binnenverlichting
Wagonladingen, kolen, erts, container
Draaischijf, rolbrug
Nieuwe Seinen
Samenkomst in Genk
Insider club planning 2016 en project “Göppingen 2017”
NIEUW: Special guest
Wat met afgedekte ladingen, open wagons?
NIEUW: Nieuwe decoders en bijhorende software pakket
De agenda kan, indien nodig aangepast worden aan de realiteit en eventuele nieuwe dingen, zoals
beurzen, nieuwigheden, enz.

