TENTOONSTELLING van 27 en 28 OKTOBER 2018
Thema: SCHOTLAND
TENTOONSTELLING IN TWEE ZALEN
POLYVALENTE ZAAL + EVENEMENTEN ZAAL
BOSVELD HEIRBAAN 9 MACHELEN
Afmetingen :
vitrinekasten
Panelen
Tafels
partytafels

3
100 * 120
180 * 80
183 * 76

Het bestuur kan de beschikbare oppervlakte verdelen volgens het aantal inzendingen.
De deelnamebon moet ten laatste op 15 oktober ingeleverd worden.
Tafeldoeken zijn voorzien voor de tafels.
NAGELEN EN NIETEN ZIJN VERBODEN.
Tentoongestelde items mogen GEEN ZICHTBARE PRIJSVERMELDING hebben.
Er zijn tafels voorzien om te ruilen en te verkopen tijdens deze dagen.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

TENTOONSTELLING OP 27, 28 OKTOBER 2018
Ondergetekende : ……………………………………………………………………………………………………….
Onderwerp : ………………………………………………………………………………………………………………..
wenst deel te nemen aan de tentoonstelling.

DEELNEMEN = HELPEN

Aantal vakjes A4
aantal panelen
aantal tafels
aantal partytafels
vitrinekast
Wie wenst belegde broodjes ?
aantal :

zaterdag

zondag

Ten laatste inleveren op 15 oktober bij Lydia De Quint, Oude Haachtsesteenweg 82
te Diegem of via E-mail jef.vanden.broeck@telenet.be .

Voor de verzekering :
Een dubbele lijst van de tentoongestelde werken met hun waarde.
Geef deze tesamen af met uw inschrijvingsformulier
Deze lijsten zijn

ABSOLUUT

noodzakelijk.

U hebt als hobby: beeldhouwen, boekbinden, filatelie, fotografie, (glas)
gravures, heemkunde, houtbewerkingen, ikebana (Japans bloemschikken),
kalligrafie, kantklossen, keramiekschilderen, kruissteek,
kerstversieringen, miniatuurtreinen, modelbouw, naaldtechnieken,
numismatiek, naaiwerk, naald en kant, parelsierkunst, patchwork,
pentekeningen, pixelhobby, porseleinschilderen, potloodslijpers (nieuw),
schilderen, schrijven, tekeningen, tiffany, wenskaarten ...
Of u verzamelt bierkartons, bierblikjes, champagnedekseltjes,
doodsprentjes, eretekens, koffieroomdekseltjes (Krd's), luciferdoosjes,
medailles en eretekens, penningen, pins, postkaarten, reclamespiegels,
sigarenbanden, speelkaarten, telefoonkaarten, vingerhoedjes ...
dan bent u VAN HARTE WELKOM bij onze

Koninklijke Hobbyclub Machelen
Lid Koninklijke Landbond nr. 232

Onze ruildag vindt plaats van 9.30 uur tot 12 uur, de eerste zondag van
elke maand in de refter van het GISO, Cornelis Peetersstraat 39, 1830
Machelen (ingang Ferréstraat).
•
•
•
•
•

•
•

Lidmaatschap: 5 € per jaar.
Getrouwheidspremie
Raadplegen van tijdschriften en catalogi.
Driemaandelijks tijdschrift.
Jaarlijkse tentoonstelling in Site Bosveld, Heirbaan 9 te
1830 Machelen.
Jaarlijkse ruilbeurs van champagne capsules
Bank: BE96 9792 5616 7305.
Het clubverband vergroot je mogelijkheden!

www.hobbyclubmachelen.be

Je hebt er hoogstwaarschijnlijk al van gehoord: sinds 25 mei 2018 gaat
de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht, ook wel de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming) of GDPR (General Data
Protection Regulation) genoemd.
In principe stelt de GDPR dat wij de uitdrukkelijke toestemming dienen
te hebben om met iemand per post, telefoon of langs elektronische weg
contact op te nemen.
Wij moeten in onze bestanden over documenten beschikken waarmee
wij kunnen bewijzen dat wij uw toestemming hebben gekregen.
Hieronder vinden jullie ons

Privacybeleid
De HOBBYCLUB van MACHELEN verbindt zich ertoe uw privacy met de
grootst mogelijke eerbied te behandelen.
De HOBBYCLUB van MACHELEN kan uw data overmaken aan
overheidsinstanties enkel in het kader van de uitvoering van zijn
wettelijke opdrachten.
De HOBBYCLUB van MACHELEN verwerkt je gegevens die nodig zijn
om je lidmaatschap van de vereniging mogelijk te maken.
De HOBBYCLUB van MACHELEN zal deze data uitsluitend gebruiken
binnen het kader van zijn ledenbeheer en de hieraan verbonden
diensten.
De HOBBYCLUB van MACHELEN verzamelt de nodige
persoonsgegevens voor de volgende concrete doeleinden:
 Het opstellen van een ledenlijst.
 Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (o.a. fiscaal en
boekhoudkundig).
 Om het verzenden van het tijdschrift mogelijk te maken.

De HOBBYCLUB van MACHELEN verkoopt nooit persoonsgegevens aan
derde partijen en wij geven ze ook niet door aan derden zonder jouw
toestemming.
Elk lid geniet van volgende gratis privacy-rechten:
 recht van inzage
 recht op verbetering van persoonsgegevens
 recht op gegevenswissing (het ‘recht op vergetelheid’)
 recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van
persoonsgegevens
De HOBBYCLUB van MACHELEN bewaart je persoonsgegevens niet
langer dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor ze verzameld
werden.
De HOBBYCLUB van MACHELEN gebruikt geen cookies wanneer je
onze e-mails opent en/of wanneer je onze website bezoekt of apps
gebruikt.
De HOBBYCLUB van MACHELEN kan niet aansprakelijk worden gesteld
en kan uw privacy niet beschermen als u persoonsgegevens via e-mail
bekendmaakt.
Enkel leden die d.m.v. deze verklaring expliciet en schriftelijk
toestemming geven zullen vanaf 2019 nog opgenomen worden in de
ledenlijst van de HOBBYCLUB van MACHELEN.
Een stilzwijgende toestemming is niet voldoende. Indien je niet
reageert op dit schrijven zijn wij genoodzaakt om, in het kader van de
nieuwe Europese privacywetgeving, je persoonsgegevens niet meer te
vermelden in de ledenlijst. M.a.w.: je wordt dan niet meer aanzien als
lid van onze vereniging en heb bijgevolg geen recht op de voordelen
verbonden aan het lidmaatschap (o.a. getrouwheidspremie).
Wij hopen alvast dat je de toestemming geeft om je gegevens te delen
met andere collega’s en verzamelaars.

Verklaring
Af te geven aan een bestuurslid
of via mail (enkel in word of PDF-formaat)
naar jean.dewaerheid@telenet.be
Ik heb de privacy verklaring van de HOBBYCLUB gelezen en ik aanvaard ze.
Naam & Voornaam:

...............................................................................................................

Volledig adres:

…………………......................................................................
……………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer:

……………………………………………

e-mail adres:

………………………………………………………………………………..

Gelezen en goedgekeurd
Handtekening:
Plaats:

……………………………………………

Datum:

……………………………………………

Toestemming maken en publiceren van foto’s.
Bij deze vragen wij u om toestemming om foto’s te publiceren van activiteiten
georganiseerd door de HOBBYCLUB van MACHELEN.
Indien u geen toestemming geeft zullen de organisatoren van de activiteiten er
alles aan doen om hier rekening mee te houden. De HOBBYCLUB van MACHELEN
is niet verantwoordelijk voor het publiceren van foto’s gemaakt door derden
(bezoekers activiteiten en andere deelnemers).
Ik geef toestemming
* internet: website HOBBYCLUB......................................................................... Ja / nee
* Tijdschrift van de HOBBYCLUB ....................................................................... Ja / nee
* Krant / overige media.......................................................................................... Ja / nee

Na de eerste (zeer positieve) reacties, kunnen we al over gaan naar een nieuwe
rubriek.

Rubriek … ZOEKERTJES.

Op vraag van enkele leden:

Van Gigi: Zou je te veel wol hebben, kun je aan
mij denken. Het zou mij veel plezier doen. En
dank U wel op voorhand.

Van Raymond: Ik ben uw barman, en
zoek naar sigarenbanden om mijn
verzameling te vervolledigen. Dank U
wel.

Op- en aanmerkingen zijn steeds welkom en worden liefst gericht naar
jean.dewaerheid@telenet.be
Mondeling mag ook, hé …

Beste champagne liefhebbers en verzamelaars van Capsules,
Zoals jullie weten, kan iedereen een bijdrage leveren voor ons nieuw
tijdschrift.
Ik zal dan maar het voorbeeld geven en jullie wat meer informatie geven
over de twee capsules die ik heb laten ontwikkelen ter gelegenheid van
mijn laatste boek (schrijven is nu eenmaal mijn belangrijkste hobby).
Mijn laatste roman is een sciencefiction verhaal in het Engels geschreven.
Veel van mijn vrienden kennen noch Nederlands noch Frans en ze vroegen
mij waarom ik niet in het Engels schreef. Misschien het proberen waard,
dacht ik. Eigenlijk geef ik geregeld colleges in het buitenland en dat is
uiteraard altijd in het Engels. Daarenboven ben ik meer dan 36 jaar
docent Germaanse talen geweest, dat moest dus mogelijk zijn. Op basis
van het vorige verhaal “Senatus” (verschenen in het Nederlands en het
Frans) heb ik dan het verhaal “uitgebreid” met nieuwe personages en
vooral nieuwe episodes. Na drie jaar werk werden de 22.000 woorden er
maar liefst 46.000! Alles moest nauwkeurig gecheckt worden: spelling,
zinsbouw, logica (het is fictie, maar het moet toch geloofwaardig
overkomen). Toen er moest gekozen worden voor de cover van het boek
vroeg ik aan Ulrike Bolenz of ze me kon helpen. Ik zocht naar een
afbeelding van de Godin Athena (speelt een grote rol in de roman) en vond
weinig bruikbaars op het internet. Nadat ze “Senatus” gelezen had,
stelde ze me voor een nieuw schilderij te maken dat beter bij het verhaal
zou passen. Het werd “Der Vitruvianischer Mensch”, een beeld van twee
op twee meter dat de kwadratuur van de cirkel symboliseert, of met
andere woorden het mogelijk maken van het onmogelijke.
Als promotiemateriaal werden er naast de champagneflessen ook twee
capsules gemaakt, “Godin Athena met speer” (eigenlijk een zelfportret
van de Belgisch-Duitse kunstenares) en “De Vitruviaanse Mens” waarin
ikzelf wordt afgebeeld in de bekende houding.
Wie geïnteresseerd is in de champagne en/of de capsules mag gerust
contact nemen.
Jean Dewaerheid

Turcksinstraat 47
1830 Machelen
02/305.35.99
info@wizards.be
www.wizards.be
Open:
ma: 14u - 17u30
di+do+vr: 10u - 17u30
wo+za: 10u - 18u30
zondag gesloten

Jean Dewaerheid en Ulrike Bolenz in Living Tomorrow (Vilvoorde) bij de
persvoorstelling van het boek en de champagne

Beide capsules hebben volgens catalogus Lambert een waarde van 8 €
(momenteel verkoopbaar aan 4 € /stuk). Zeer beperkte oplage, dus:
OP = OP.

Zaterdag 24 februari 2018 organiseerde “In Vino Veritas”, i.s.m. de
“Koninklijke Harmonie van Machelen” en onze eigen Hobbyclub zijn

vierde RUILBEURS van Champagnecapsules
in de evenementenzaal van site Bosveld. Het is ondertussen een traditie
geworden dat elke vereniging een eigen capsules uitgeeft.

De drie capsules hebben elk een ruilwaarde van 6 € en zijn momenteel nog
te koop aan de prijs van 3 €. Wie het wenst, kan eveneens de drie
verschillende champagnes aankopen (21 euro per fles, dus 63 €).

Meer info bij Jean dewaerheid

OPROEP NAAR SCHRIJVERS
VOOR DIT TIJDSCHRIFT

Stap 1: Opsturen van artikelen
• Elk lid mag voor het tijdschrift een bijdrage leveren. Diegene die iets schrijft,
moet zich bekend maken door zijn naam te schrijven onder zijn artikel.
• De artikels worden per mail naar jean.dewaerheid@telenet.be gestuurd
• Artikels worden opgestuurd in A4-formaat met een minimummarge van 2 cm
aan elke kant.
• Het geüniformiseerde lettertype is Comic Sans MS, liefst tekengrootte 12
(14 mag ook).
• De bestandtypes die aanvaard worden zijn die van Microsoft Office.
• PDF-bestanden worden niet aanvaard! Jpeg formaat wel.
• De “VARIA” (Overlijdens, geboortes, Huwelijken) worden enkel door de
secretaris (of penningmeester) overgemaakt.
Stap 2: Nazicht van artikels
Jef Vanden Broeck is eerste corrector, Jean Dewaerheid is eindcorrector.
Stap 3: Samenstelling
De voorzitter verzamelt de te publiceren teksten en reclame en zorgt voor een
logische paginering. Hij stuurt alles naar de drukker. Daarna worden de tijdschriften
verdeeld via Jef Vanden Broeck.
Elke persoon, die een artikel wenst te publiceren in het tijdschrift,
verbindt zich ertoe bovenstaande afspraken te respecteren.
VOLGENDE

DEADLINES GELDEN VOOR HET JAAR

Inleveren
teksten

Publicatie en
verdeling

1/3
1/6
1/9
1/12

Maart
Juni
September
December

2018:

De Geschiedenis van de rivier DE WOLUWE (deel 1)

Voor de meeste onder ons, klinkt de Woluwe heel vertrouwd. We weten dat vroeger een
rivier, de Woluwe door onze gemeente Machelen stroomde. De Woluwelaan en de
Woluwestraat herinneren ons daar heden nog aan.
Wat minder is geweten, is dat de rivier te Machelen werd gegraven en geen natuurlijke
waterloop was, maar ontstaan uit de noodzaak, de steeds groeiende stad Vilvoorde, van
de nodige waterkracht te voorzien voor haar molenbedrijf (bv. Lange Molenstraat).
Door de uitbreiding van de stad steeg het waterverbruik wat de drijfkracht van de
watermolens opvoerde. De watertoevoer van de Oude Aa die bestond uit de Wei, de
Vondelgrachten en de Molenbeek waren te zeer onderhevig aan de regenneerslag en de
seizoenen. Om de watertoevoer te regelen werd besloten tot het graven van een
Woluwe-kanaal.
De Woluwe beschikte over een grote watertoevoer en heeft een ganse omwenteling in
het plaatselijk waternet teweeggebracht. Ongeveer ter hoogte van de grensscheiding
van de gemeenten Machelen en Diegem (Woluwelaan – vroeger bedrijf Wanson) werd de
Woluwe afgetakt en over de hoogte van Machelen geleid zodat het Woluwe-kanaal
minstens 5 meter moest dalen alvorens met een grote bocht (achter Mima) de stad
Vilvoorde te bereiken om uit te monden in de Zenne. Een deel van de oorspronkelijke
bedding van de Woluwe vanaf de grensscheiding Machelen-Diegem bestaat nog steeds.
Dit gedeelte van de Woluwe werpt zich in de Zenne ter hoogte van de steenweg
Vilvoorde Buda. Het graven van het Woluwe-kanaal heeft waarschijnlijk plaatsgevonden
omstreeks het jaar 1208. Op economisch gebied had het Woluwe-kanaal een grote
weerslag. Het molenbedrijf werd uitgeoefend op de hoek van de Lange- en Korte
Molenstraat te Vilvoorde. Te Vilvoorde kwamen de voornaamste ambachten, de Volders
en de Bleekerij tot bloei en het molenbedrijf zou er lange tijd baat bij vinden.
Het Woluwe-kanaal liep over de Ganzenweide (in die tijd zo genoemd van Haren tot
Machelen), volgende de huidige Woluwelaan, de Nieuwbrugstraat vervolgens de huidige
Woluwestraat, de Van Obberghenstraat zo naar het bos van Mima (dit bos bevond zich
ter hoogte van wat nu de Luchhavenlaan is) en maakte vervolgens een grote bocht om
Vilvoorde te bereiken . Daar vloeide de Woluwe ter hoogte van de Groenstraat samen
met de Molenbeek en de Aa. Op een landkaart van 1855 is te zien dat er 20 watermolens
waren, gelegen vanaf de bron van de Woluwe tot aan de uitmonding in de Zenne.
Bovendien bevonden zich ook 8 watermolens op de zijrivieren van de Woluwe.
Roger Geraerts

DE GESCHIEDENIS VAN DE VINGERHOED

Heeft u wel eens gelet op de verschillende vormen die vingerhoeden kunnen
hebben? Op de vele versieringen? Vingerhoeden kunnen ongelooflijk mooi zijn,
miniatuur kunstwerkjes.
Hun diversiteit is zo eindeloos als die van sneeuwvlokken. Al deze kleine
verzamelvoorwerpjes vormen samen het adembenemende erfgoed van
eeuwenlange, bewonderwaardige creativiteit van de mensheid.
Eeuwenlang zijn vingerhoedmakers bezig geweest om dit stukje gereedschap tot
sieraad te verheffen. Allerlei technieken zijn op de vingerhoed toegepast. Reeds
in de 16de eeuw kwam je sierranden op gedraaide vingerhoeden tegen. De
Neurenbergse vingerhoedmakers, die moeizaam met de hand zo’n 500 putjes in
iedere vingerhoed sloegen, zetten reeds vol trots hun meesterteken in hun
werkstukken.
Toen het gieten en afdraaien van messing ontdekt werd, had men de beschikking
over een materiaal dat zich gemakkelijker liet bewerken. Prompt verschenen er
naast meestertekens versierde randen op de vingerhoed. De trots van de maker!
De Duitse stad Neurenberg exporteerde vingerhoeden naar landen in heel
Europa. Via routes, die ons bekend zijn van de Oost Indische Compagnie, kwamen
deze juweeltjes ook naar Nederland. Ze worden her en der nog bij opgravingen
gevonden.
In het Calvinistische Nederland was het uiterlijk van de gebruiksvingerhoed niet
zo belangrijk. Men produceerde hier slechts exemplaren met twee of meer
gladde randjes; daar bleef het bij. Zilversmeden echter maakten blijkbaar op
bestelling en in kleine aantallen vingerhoeden van zilver, die wondermooi versierd
waren. Heel bekend zijn jachttaferelen, waarbij honden rondom de vingerhoed
op een konijn jagen. Deze exemplaren dateren uit de 18de eeuw. Ook zijn er
vingerhoeden gevonden met Bijbelse voorstellingen.
In Engeland zijn messing en zilveren vingerhoeden bekend uit de 17de eeuw, die
een heel aparte versiering hebben; vaak zelfs voorzien van tekst, initialen,
harten enz. Halverwege de 18de eeuw werden er in het plaatsje Bilston, Engeland
schitterende geëmailleerde vingerhoeden vervaardigd. Deze behoren tot de
mooiste exemplaren die ooit gemaakt zijn. Beschilderde met gedetailleerde
landschapjes, het zijn juweeltjes om te zien. In deze tijd ontstonden ook de

porseleinen vingerhoeden, vervaardigd door Royal Worcester in Engeland en
Meissen in Duitsland. Eveneens voorzien van de meest ingewikkelde versieringen
en beschilderingen.
In de 19de eeuw groeit de vingerhoedfabricatie explosief. Vrijwel alle Europese
landen hebben dan hun eigen vingerhoedindustrie. Engeland en Frankrijk spannen
de kroon voor wat betreft de versieringen, direct gevolgd door Duitsland. We
zien gravures, guirlandes, walspatronen, emaille beschilderingen. De
vingerhoeden worden gestanst, gegoten, geforceerd of gedraaid. Er zijn
vergulde, maar ook geheel gouden vingerhoeden, die bezet zijn met parels,
turkooizen of diamanten. Sierstukken, die alleen uit de vitrine kwamen, om op
een theepartijtje geshowd te worden.
Soms werd er een vingerhoed speciaal op bestelling vervaardigd door een
verliefde jongeman, die er in alle talen : ‘Ik hou van jou’ op liet zetten. Soms liet
een soldaat: ‘Denk aan mij’ erin graveren.
Deze fascinerende kleinoden, die door de eeuwen heen door kunstenaars zijn
ontworpen en vervaardigd om de tere vrouwenhand te beschermen zijn het
dubbel en dwars waard om gekoesterd te worden in een verzameling.

JEF VANDEN BROECK

VHJ

Filatelie – aankoop en verkoop 02.757.65.03

VAN HOEGAERDEN J.

Leuvensesteenweg 697, Nossegem

Postzegels binnen- en buitenland.
Benodigdheden zoals insteekalbums, albums alle merken
Filatelistisch materiaal: DAVO – LINDNER – KABE
Verschillende catalogussen.
Nieuwigheden van de hele wereld en ook thema’s.
Aanvullen van Manco lijsten.
Plasticbladen voor munten, postkaarten, …
Inlichtingen: alle dagen van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Munten Deel 2

Het Dubbeltje.

Een dubbeltje is een klein voormalig Nederlands geldstuk (oorspronkelijk van zilver) met een
waarde van een tiende gulden. Het huidige euromuntstuk van 10 cent wordt ook wel een
dubbeltje genoemd.

De naam dubbeltje vond zijn oorsprong in het feit
dat het geldstuk twee stuivers waard was (dubbele
stuiver). Na de invoering van het decimale stelsel in
Nederland (rond 1800) werd het muntje van 10
cent dubbeltje genoemd. De diameter bedraagt 15
mm.

In Nederland waren destijds – bij het begin van
de twintigste eeuw – de zilveren stuiver (0,685
gram) en het halfje (1,25 gram) nog kleiner.

In 2017 werd een exemplaar verkocht voor een bedrag van
maar liefst 75.000 euro. Het muntje is extreem zeldzaam.
In 1818 werden namelijk voor het eerst dubbeltjes geslagen
en het verkochte exemplaar maakt onderdeel uit van een
oplage van 48 proefstukken. Op de voorzijde van het
dubbeltje is een gekroonde W (van koning Willem I) te zien
tussen het jaartal 1818. De achterzijde toont een gekroond
Nederlands wapen met daarbij de waarde: 10 C(ent).

De uitdrukking “Een dubbeltje (ook soms een stuivertje) op zijn kant” betekent dat het
onzeker is hoe de zaak zal uitvallen. Het kan ook verwijzen naar iets dat nog maar net goed
gaat.

Jean Dewaerheid

RECHTSTREEKSE
INVOER VAN DE
WIJNBOER
KWALITEIT EN PASSIE
AAN DE BESTE PRIJS
OSCAR JANSSENS
STROMBEEKSESTEENWEG 66
1800 KONINGSLO (VILVOORDE)

ONZE
SPECIALISATIE

oscarj@brutele.be - tel. 02.216.48.13
OPEN IEDERE 1-ste en 3-de ZATERDAG
van 10u30 tot 17u30
gratis degustatie van een 6-tal wijnen
BANCONTACT

ZUID-FRANSE
WIJNEN
o.a. Languedoc, Roussillon,
Corbières, Minervois, e.a.

Voor onze liefhebbers van

SIGARENBANDJES …

Tweede deel van onze 10-delige reeks van de duurste sigaren ter wereld !

Op nummer 9 staat de

Opus X BBMF

De Opus X BBMF is van één van de bekendste
sigarenproducenten ter wereld: Arturo Fuente.

Deze sigaar verschijnt ieder jaar in beperkte oplage.
Het is dan ook een ware kunst om één van de Opus X
BBMF’s te bemachtigen. De prijs van de laatst
beschikbare exemplaren kunnen oplopen tot 65 euro.

Opmerkelijk aan deze sigaar is zijn benaming. BBMF staat
namelijk voor Big Bad Mother F***. Deze naam heeft de Opus
X BBMF te danken aan zijn imposant formaat. De sigaar heeft
een lengte van 7 inch wat neerkomt op zo’n 18 centimeter.
Mocht u er één kunnen bemachtigen, dan bent u in voor een
mooie verrassing.

Jean Dewaerheid

ONZE COLLEGA'S

Ke.The.Fil. Nossegem de vierde donderdag van de maand van 20u tot 22u, in Nossegem (zaal
achter het oude stadhuis).
Eureka kring voor champagnecapsules en koffieroomdekseltjes,“Ter IJse” Stationstraat 8
te 3090 Overijse, tweede zaterdag van de maand, van 9 tot 13 uur (niet in juli en aug.)
Teniers Perk, Parochiezaal, Kampenhoutsestwg., vierde zondag 9.30 tot 12 uur
St. Hubertus Tervuren, “De Engel”, Kerkstraat 21, tweede donderdag vanaf 19 uur
Philatelia Eppegem, Parochiezaal, Zenneweg, eerste dinsdag van de maand vanaf 19 uur en
derde zondag van de maand vanaf 9.30 uur
Fila Kortenberg, Kultuurcentrum, Leuvense baan, derde donderdag vanaf 20 uur
Postzegelclub Nossegem, Leuvense steenweg 653 , eerste en derde vrijdag vanaf 19 uur
H.V.B. Begijnendijk, Parochiezaal, derde zondag van 9 tot 12 uur (niet in juli)
Kring voor Numismatiek en Filatelie St. Katelijne Waver, Residentie Offendonk, Den Haes
8A, 2860 St. Katelijne Waver, eerste vrijdag van de maand van 19 uur tot 22.30 uur (niet in
juli en aug.)
Vilvoordse Postzegelclub, Middenschool, Van Helmontstr. 6, tweede zondag 10 tot 12 uur,
laatste maandag 19.30 tot 22 uur
De Postiljon Boortmeerbeek, cafetaria sporthal Sportveldweg 6, eerste en derde zondag
9.15 tot 12.15 uur
De Posthoorn – Keerbergen, “’t Moleken”, Haachtse baan 1, elke woensdag vanaf 20 uur
Everfila – Evere, “G.C. EVERNA”, St. Vincentiusstraat 30, iedere vrijdagavond 20 tot 22
uur, 2de en 4de zondagmorgen 10 tot 12 uur.
Neder-Over-Heembeek Fila, Zaal Familia, Fr. Vekemansstraat(Katholieke Basisschool),
tweede donderdag van 19 tot 22 uur, vierde donderdag van 19 tot 22 uur.
Filakra Kraainem, Zaal “Cammeland”, Lijsterbessenbomenlaan 3, Kraainem, eerste donderdag
vanaf 19.30 uur, derde zondag vanaf 9.30 uur.
Postzegelclub Breughel Asse-Zellik, Gemeentelijke feestzaal, Noorderlaan 5, 1730 Zellik,
Eerste en derde maandag van de maand, vanaf 19 uur. Niet in juli en augustus.

2. Digitale besturing van een modelbaan (elektronische besturing)
Een digitale modelbaan voor modeltreinen is op een fundamenteel ander principe
gebaseerd. De voedingsspanning bepaalt nu niet meer wat er gebeurd, maar de
gegevens of data doen dat. De centrale eenheid (Mobile Station) van het digitale
meertreinen systeem levert aan de rails een spanning van 16 volt. Hierin zitten de
stroomgegevens opgeslagen. Elke loc wordt voorzien van een decoder die de
stroomgegevens kan decoderen. De decoder is een toestel waar het digitaal signaal
wordt omgezet in een mechanische opdracht voor een trein, een wissel, een sein, het
uitschakelen van lichten. Elke decoder heeft een uniek digitaal adres. Wanneer u een
bepaalde loc wilt laten rijden dan stuurt de digitale eenheid (dus de centrale eenheid)
een serie opdrachten naar de decoder in de loc. De decoder zet de opdrachten om in
een spanning voor de motor en de loc gaat rijden. Zo zijn ook de seinen, de
rookgenerator, het geluid, de binnenverlichting de automatische koppeling los van
elkaar en op afstand te bedienen Door gebruik te maken van verschillende adressen
zijn vele locs binnen dezelfde stroomkring individueel te besturen. Wissels en seinen
kunnen worden aangesloten op een wisseldecoder, dit is echter niet verplicht. Ge kunt
ook met een conventioneel seinpaneel de wissels en seinen besturen. Het nadeel is dat
veel bedrading met zich meebrengt. Met decoders voorkomt u dit en heeft u een
hogere mate van bedrijfszekerheid.
Elke wissel krijgt net als een loc een uniek nummer. Via de centrale eenheid zijn de
wissels per stuk te verzetten, maar kunnen ook complexe wisselstraten met een druk
op de knop ingesteld worden. Bij de meeste systemen kunnen de wissels op dezelfde
stroomkring worden aangesloten als de rails. De bedrading van een digitale spoorbaan
is veel eenvoudiger dan bij een analoge spoorbaan. Het grote voordeel van de digitale
besturing van modeltreinen is dat men veel meer mogelijkheden heeft zoals meerdere
treinen op hetzelfde spoor, vlotte bediening van
wissels, seinen, diverse locs met geluidseffecten. Bij
digitale treinbesturing kan men kiezen uit verschillende
digitale meertreinensystemen De bekendste zijn
Märklin Digital en DCC.
Roger Geraerts

MODELTREINEN: VERSCHIL TUSSEN DE ANALOGE BESTURING EN DE
DIGITALE BESTURING (deel 3)
1. Analoge besturing van een modelbaan
De techniek achter een analoge modelbaan voor modeltreinen
is redelijk eenvoudig. Een transformator voedt een lage
spanning aan de rails. Het principe van een transformator
(alleen bij wisselstroom) zet een hoge wisselspanning bv 220
volt om naar een lage wisselspanning bv 14Volt of 16 volt.
Voormelde wisselspanningen worden gebruikt bij de
modeltreinen van Märklin. De locomotief (ook loc genoemd)
staat op de rails en neemt de spanning af door middel van een
sleepcontact. Door te draaien aan de regelaar van de
transformator (ook trafo genoemd) controleren we de grootorde van de spanning die
op de rails staat. De trafo heeft vaak een draaiknop met de O-stand in het midden
(hier staan de treinen stil), als je naar links draait gaat de trein de ene kant op, als je
naar rechts draait gaat de trein de andere kant op. Door te draaien aan de regelaar
van de trafo wordt de grootorde van de elektrische spanning (in volt uitgedrukt)
bepaald. Hoe hoger de spanning des te sneller het motortje in de locomotief draait,
hoe vlugger de trein rijdt. Indien er 2 locomotieven op hetzelfde stuk rails staan,
zullen ze gelijker tijd gaan rijden omdat ze dezelfde spanning krijgen. Om ze apart
van elkaar te bedienen zijn verschillende stroomkringen en aparte trafo’s nodig. Het
omschakelen van rijrichting gaat met een omschakelrelais in de locomotief (bij
Märklin locomotieven) Bij andere merken zoals Trix, Leidsman, Pico, Lima, Rocco,
Jouen, wordt een lage gelijkspanning gebruikt van 14volt of 16 volt. (met een
polariteit plus + en min -, ter informatie gelijkspanning wordt ook gebruikt bij de
batterijen van auto’s. Bij de besturing met gelijkspanning moet men steeds rekening
houden met de juiste polariteit. (Plus + met plus en min – met min verbinden. Het
besturingssysteem bestaat hier uit een transformator met een gelijkrichter. Een
gelijkrichter wordt gebruikt om van wisselspanning over te gaan naar gelijkspanning.
Om van rijrichting te veranderen moet men de polariteit in de motor van locomotief
omdraaien. Ook de seinen, wissels en andere attributen worden analoog bestuurd.
(Met schakelaars open of gesloten kring)
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Hoe kies ik mijn verzameling
Zoals je een reis kiest.
Eerst leg je je eindbestemming en de verschillende etappes vast, volgens voorkeur en
budget. Je doet dat volgens een bepaalde methode en met passie, zonder de draad te
verliezen. Ondanks de moeilijkheden die je hier en daar ondervindt …
Het is niet meer mogelijk om zegels van uit de hele wereld te verzamelen. Er zijn er te
veel. Beperk je tot één land (je geboorteland, bijvoorbeeld), tot een regio of tot een
provincie die je na aan het hart ligt. Vervolgens klasseer je de zegels chronologisch of
per genre.
Als het onderwerp van een zegel je meer boeit, kies dan voor een thematische
verzameling. Zegels bieden een oneindige keuze aan thema’s. Kies op basis van je eigen
smaak. Dan kan je je binnenkort verdiepen in fascinerend opzoekingswerk dat alleen
focust op het thema dat je koos. Kies geen al te breed thema en orden je verzameling
op een harmonieuze, evenwichtige en persoonlijke manier.

De kogel is door de kerk!
Heb je gekozen voor een themaverzameling en bepaalde je zelfs al een thema?
Misschien koos je “heteluchtballonnen” of “Europese vuurtorens”? Dan komt het er nu
op aan om alle zegels bijeen te brengen.
In een themaverzameling kruipt veel werk. Maar het is zo plezierig om al je
ontdekkingen met anderen te delen en om over het onderwerp en de presentatie van je
collectie te praten, dat je als verzamelaar nooit ‘vereenzaamt’.
Je materiaal
Je kan starten met een minimale uitrusting :
•

Een pincet om de zegels vast te nemen.

•

Een degelijk vergrootglas, groot genoeg om de hele postzegel te bekijken.

•

Een verzamelmap met strookjes om makkelijk postzegels te klasseren en te
verplaatsen.

Een voorbeeld?

“Amerikaanse presidenten op postzegels”
8 november 2016 koos Amerika een nieuwe president. Alle media stonden in de aanloop
naar de peiling onder het Amerikaanse volk vol met nieuwtjes, kansen en
wetenswaardigheden over de kandidaten. Voor postzegelverzamelaars met
belangstelling voor politiek kan deze historische verkiezing een mooie aanleiding zijn
voor het opzetten van een thematische verzameling rond het Amerikaanse parlement.
Er is genoeg materiaal over te vinden.
Alhoewel …

Amerikaanse zegels met J.F. Kennedy vind je gemakkelijk
(hij was héééééééééééééél populair), maar de enige
postzegel van Donald Trump die ik kon vinden is geen
echte. De aandachtige lezer zal het waarom hiervan wel
vinden.
Jean Dewaerheid
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