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Nieuwe vrijwilligers HIP2.0

Na onze oproep om onze vrijwilligers uit te
breiden vanwege het rustiger aan doen van
In deze nieuwsbrief
Tom (iTom) die niet stopt maar 1 keer per
maand aanwezig zal zijn en het uitvallen van
 Nieuwe vrijwilligers een vrijwilliger wegens privé omstandigheden hebben we
inmiddels onze modelspoorgroep uitgebreid met;
 Zomerse tijden
Jan v.d. Langeberg, Rob Kranenburg, Ton de Kok en bij
de RC groep Erik Sterrenburg.





Stand van Zaken
Zwarte Woudbaan
Velsenbaan
Mijnbaan



Wij heten deze mannen van harte welkom en wensen hun
veel plezier bij HIP 2.0.
Hun taak is o.a. om gastheer te zijn en er voor te zorgen
Workshop iTrain 4.1 dat de deur open en de koffie klaar staat.



Vriendendag 2018



Colofon

Verder zijn natuurlijk onze andere vrijwilligers ook
regelmatig aanwezig.
Informeer altijd vooraf via info@hobbyinpraktijk.nl of iemand aanwezig is waar je iets aan wil vragen.
Het is natuurlijk vervelend als je de reis naar Werkendam
hebt ondernomen en degene die je wil spreken zou er dan
niet zijn.
Wij zijn allemaal vrijwilligers en voor ons is Hobby In
Praktijk ook een hobby.

Zomerse openingstijden!!!
Om een goede bezetting te kunnen waarborgen voor alle
bezoekers gaan wij in de zomermaanden (juni, juli en
september alleen de 1e en 3e zaterdag open.

We zijn dan geopend van 10:00 uur tot 16:00 uur.
De maand augustus zijn wij vanwege vakantie gesloten.
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De vrijwilligers van Hobby In Praktijk wensen al onze
Lezers een mooie zomer en een fijne welverdiende
vakantie toe.

Stand van zaken Zwarte Woudbaan
We zijn druk bezig met het in kaart brengen van de
bedieningswijze van de Faller autobaan.
Dit gebeurd o.a. met magneetspoelen gekoppeld aan
decoders welke door koploper aangestuurd gaan worden
voor de stopplaatsen bij spoorovergangen.
Op een aantal plaatsen zullen we de rijdraad moeten aanpassen om storingen op te lossen.
Verder hebben we inmiddels de draaischijf hersteld en weer
volledig aangesloten aan alle sporen. Wij zijn daarbij aanbeland bij het testen met koploper of alles automatisch ook
werkt zoals ingeregeld is met handmatig bedienen.
Er zijn ook al diverse wisselaandrijvingen in de baan vervangen. Verder hebben we een aantal bezetmelders hersteld en
bijgemaakt voor een betere beheersbaarheid op de baan.
De rails moeten we op een aantal plaatsen opnieuw fixeren
en afhankelijk van hoeveel wissels na vervanging van de
aandrijvingen alsnog niet werken zullen die wellicht nog vervangen worden als het de rijwegen hindert.

Stand van zaken Velsenbaan
De scenery van de Velsenbaan gaat nog steeds
verder.
Het vliegveld heeft enkele nieuwe gadgets zoals een
feesttent met muziek, een F16 met nabrander en ga zo maar
door.
Een must om eens te komen kijken.
De vlag wappert er vrolijk op los.
Ook is er al een begin gemaakt aan het
industrieterrein.
De basis wordt gemaakt van 3 cm dik XPS
plaat.
Dit zijn hardschuimplaten die stevig genoeg
zijn om als ondergrond te dienen.
Het bewerken gaat eenvoudig met het grote
hobbymes, oud broodmes of met de Proxxon snijtafel en
handsnijder.
We zijn begonnen met de baan in iTrain 4.1 te testen.
Deze nieuwe release sinds begin april beschikbaar geeft
weer vele nieuwe mogelijkheden waaronder Acties: Blokkoppelingen: Rangeren en Client/Server gebruik.
We gaan dit natuurlijk allemaal eens goed bekijken.
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Stand van zaken Mijnbaan
De Mijnbaan is nu voorzien van een nieuwe 2 rail
Pendellocomotief en een nieuwe pendelautomaat met bijpassende voeding.
De nieuwe pendelautomaat kan ook een wissel aansturen.
Verder hebben we plannen om een uitgebreide geluidskaart
onder de kermis aan te brengen zodat deze nog levendiger
gaat worden. Eerst moeten we hier en daar wat speakers
onder dat gedeelte aanbrengen en het zal allemaal via drukknoppen welke aan timers zijn gelinkt bedient worden.
Een aantal locomotieven worden onder handen genomen en
voorzien van nieuwe koolborstels en antislipbandjes.

Workshop iTrain 4.1
Er staan weer nieuwe workshop-data op onze website. Deze
iTrain workshop voor beginners gaan we met release 4.1 uitleggen. Deze 4.1 geeft weer vele leuke nieuwe mogelijkheden zoals het gebruik van geluid via het bestand of de geluids-decoder.
Ook is het koppelen van de blokken nu nog beter en eenvoudiger geworden.

Vriendendag 2018
Ook in 2018 komt er voor de Vrienden van HIP een
Vriendendag. Meer informatie hierover gaan we in de
Vriendenflits communiceren.
Wil je ook deze dag meemaken word dan Vriend van
HIP. Meer info vind je op onze website.

Bezoek onze website
www.hobbyinpraktijk.nl voor actuele zaken of

Openingstijden
1e en 3e Zaterdag van de maanden
Juni, Juli en September van
10:00 tot 16:00 uur
Loop vrijblijvend bij ons binnen.
De deur staat open en de koffie klaar.
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Tot ziens aan de Velsenstraat 10c te Werkendam

