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GEEN Clubdag 11 april 2020

Word nu lid van HCC en kies een welkomstgeschenk!Klik hier voor meer
informatie
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Van de voorzitter
Beste Trainsimmers
Dit is alweer de 4e nieuwsbrief van 2020.
Ook onze HCC!trainsim gebruikersgroep heeft te maken met de beperkingen, als
gevolg van overheidsvoorschriften i.v.m. het Corona virus.
Wij zouden van 13 t/m 15 maart deelnemen aan on traXS! in het Spoorwegmuseum
te Utrecht. Op donderdag 12 maart werd deze afgelast omdat het museum tot nader
order voor publiek werd gesloten.
Met de laatste verzwaarde voorschriften moeten wij er van uit gaan, dat er dit halfjaar
door ons geen activiteiten meer georganiseerd zullen/mogen worden.
Hopelijk stabiliseert de situatie zich deze zomer, zodat wij in september een nieuwe
start kunnen maken.
De algemene vergadering op 11 april gaat daarom niet door, ook andere geplande
clubdagen en onze deelname aan evenementen zullen dit 1 e halfjaar vervallen. Wij
zijn dus op dit moment alleen digitaal te bereiken.
Wij hopen dat de Corona epidemie een halt toegeroepen kan worden. Als dit is gelukt
en de beperkingen zij opgeheven kunnen wij verder gaan met het organiseren van
onze clubdagen en deelname aan evenementen.
Hopelijk zien wij U dan weer in goede gezondheid op onze clubdag of een van de
evenementen.
Gerrit Soede
Voorzitter HCC!trainsim
_________________________________________________________________

HCC!kennisdag 7 maart 2020
Net voordat het hele land op een slimme wijze op slot ging hebben we als HCC!
trainsim meegedaan aan de HCC!kennisdag die op 7 maart jl. in Houten werd
gehouden. De bijeenkomst vond niet meer plaats op de eerste verdieping van het
Expogebouw, maar op de begane grond in een deel van hal 1. In de andere hallen
vond de tweemaandelijkse modeltreinenbeurs plaats. De zalen op de eerste
verdieping werden gebruikt voor lezingen en vergaderingen.
Wij hadden die dag ook een clubdag, zodoende waren we met z’n drieën aanwezig
met een mooi ingerichte stand. Ondanks de toen al geldende beperkingen in het land
werd de kennisdag druk bezocht. Wij hebben een aantal van onze leden kunnen

begroeten en we hebben ook informatie kunnen geven aan belangstellenden voor
onze hobby. Op de foto een overzicht van onze stand tijdens een rustig moment.

Een bijeenkomst als de HCC!kennisdag is voor ons een goede manier onze
bekendheid onder HCC-leden te vergroten. De HCC stimuleert de leden om lid te
worden van meerdere groeperingen. Daarnaast is het ook een manier de contacten
met onze HCC-collega’s te versterken. De HCC spreekt ook zelf van een succesvolle
dag zoals jullie in de HCC-nieuwsbrief hebben kunnen lezen.
___________________________________________________________________

Van de secretaris
Zoals reeds door onze voorzitter in deze nieuwsbrief is geschreven zullen we voor de
zomer geen bijeenkomsten meer houden. Op de clubdag van 11 april aanstaande
stond onze Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2020 aangekondigd. Deze gaat
natuurlijk niet door en wordt verplaatst naar een datum in de tweede helft van het
jaar.

Volgens de reglementen van de HCC dienen we jaarlijks een ALV te houden. Aan die
eis kunnen we en willen we voldoen door de ALV later in het jaar te houden.
Ondanks dat de ALV nu niet doorgaat roepen we jullie, onze leden, op na te denken
over wat jullie van ons en de HCC in het algemeen verwachten en die gedachten met
ons te delen.
De HCC heeft een nieuwe ledenadministratie in gebruik genomen. Jullie kunnen zelf
via ‘Mijn gegevens’ jullie gegevens aanpassen. Daarvoor is wel een account bij de
HCC nodig. De aanpassingen worden direct verwerkt in de administratie. Via ‘Mijn
gegevens’ kun je je ook abonneren op de nieuwsbrieven van andere regio’s of
groeperingen. Je kunt hier ook groeperingen toevoegen aan je lidmaatschap. Aan
nieuwe leden van de HCC wordt niet meer automatisch het nieuwsbrief-abonnement
van de opgegeven groepering gekoppeld, dat moet je zelf instellen.
Geen clubdagen, de maandelijkse nieuwsbrief komt gewoon elke maand op de
digitale deurmat.
___________________________________________________________________

Van de webmaster
In de periode zonder clubdagen staat op de voorpagina van onze website een artikel
met actueel nieuws over de relatie tussen de HCC en de landelijke maatregelen
omtrent de corona pandemie. Dit artikel wordt aangevuld indien daar aanleiding voor
is.
In de sectie ‘Links’ zijn de linken over commerciële add-ons voor Train Simulator
2020 en de internetforums bijgewerkt. In de sectie ‘Veelgestelde vragen treinsims’
zijn een aantal vragen met uitgebreide antwoorden over RW_Tools geplaatst. De
secties zijn te benaderen via het item ‘Treinsims’ in het topmenu van onze website.
Hieronder nog een afbeelding van een deel van de voorpagina van onze website.
‘Mijn gegevens’ is in het topmenu van de site via het item ‘HCC’ te vinden. Daarna
volgt de pagina om als HCC-lid in te loggen.

___________________________________________________________________

Freeware producten voor treinsimulatieprogramma’s.
Deel 3
In deel drie van de serie artikelen over Nederlandse freeware producten voor
treinsimulatieprogramma’s gaan we verder met het overzicht van routes die op basis
van bestaande spoortrajecten zijn nagemaakt voor Train Simulator 2020 (TS2020).
Zoals ook de vorige keren genoemd, geen uitvoerige beschrijving een geen
waardering met sterren. Wel is het zo dat de routes voor TS2020 redelijk veel
geheugen gebruiken, de aanbeveling is derhalve de 64 bits versie van dat
programma te gebruiken.
‘t Oosten van Nederland Winterswijk Arnhem
Dit afgeronde project behelst het traject:
Arnhem Centraal – Zevenaar – Winterswijk

Het landelijke traject in de Achterhoek is treffend weergegeven, waarbij de speler kan
genieten van de dieseltreinen die er rijden. De route is voorzien van een aantal
scenario’s en een Quickdrive (snel spel). Voor de scenario’s zijn payware treinen
nodig.
De route is te downloaden op de volgende website: 't Oosten van nederland
De hieronder beschreven routes zijn al wat langer geleden gemaakt. En ze zijn
gemaakt met de kennis en de mogelijkheden van toen. Toch noemen we ze wel, al is
het maar om volledig te zijn.

Betuweroute bèta 1
Ook dit project is afgerond. De route is een weergave van het traject:
Zevenaar – Emmerich (Duitsland).
Het stukje spoor tussen Zevenaar en de grens met Duitsland (en verder) is nu
onderdeel van de Betuweroute. Het wordt gebruikt door goederentreinen, de ICE, en
sinds een paar jaar door een regionale personentrein tussen Arnhem en Düsseldorf
(Duitsland), de Rhein-IJssel-Express (RE 19). Je kunt rijden op het hele traject
Zevenaar – Emmerich. De route is voorzien van een aantal scenario’s en een
Quickdrive. Voor de scenario’s zijn payware treinen nodig.
De route is te downloaden op de volgende website: Betuweroute bèta 1
De Vechtdallijnen Bèta 2

Dit was een van de eerste trajecten die beschikbaar kwam voor de toenmalige versie
van Railworks. Het gaat over het traject:
Zwolle – Emmen
Dit traject is ook een typisch regionaal traject door het noorden van Overijssel. Op
deze lijn vindt ook al jaren goederenverkeer plaats. Coevorden is in die regio een
knooppunt voor goederentreinen. De route is voorzien van een aantal scenario’s en
een Quickdrive. Voor de scenario’s zijn payware treinen nodig.
De route is te downloaden op de volgende website: De Vechtdallijnen Bèta 2
‘t Gooi Centraal versie 1.9
Dit afgeronde project behelst het traject:
Weesp – Hilversum – Utrecht Centraal

Een deel van het traject, namelijk tussen Hilversum en Utrecht is bekend om de
karakteristieke bovenleidingsportalen. Het zal lastig zijn om deze route ‘compleet’ te
krijgen, er zijn vele payware routes nodig voor de assets. Voor de scenario’s zijn
payware treinen nodig.
De route is te downloaden op de volgende website: ‘t Gooi Centraal versie 1.9
Utrecht – Tiel versie 1.8

Dit afgeronde project behelst het traject:
Utrecht Centraal – Geldermalsen – Tiel
De route is te downloaden op de volgende website: Utrecht – Tiel versie 1.8
Kennemerland 1.0
Dit afgeronde project behelst het traject:
Uitgeest – Beverwijk
De route is te downloaden op de volgende website: Kennemerland 1.0
Voor zover de schrijver van deze serie bekend is zijn nu alle freeware routes
beschreven die op basis van bestaande spoortrajecten voor TS2020 gemaakt zijn. Er
zijn ook een aantal routes voor TS2020 gemaakt die het Nederlandse spoor
weergeven in fictieve trajecten. In een volgend deel van deze serie zal daar aandacht
aan worden besteed.
De makers van freeware routes gebruiken onderdelen van bestaande routes die door
Dovetail Games (DTG) als commerciële pakketten wordt uitgegeven. Op onze
website staat een overzicht welke payware routes per freeware route worden
gebruikt. Dit overzicht staat in de sectie ‘Treinsims, Veelgestelde vragen treinsims,
Railworks veelgestelde vragen, Welke payware heb ik nodig voor freeware NLroutes’. Dit is de link: Welke payware heb ik nodig voor freeware NL-routes
Tip: De genoemde payware routes zijn al wat oudere producten van DTG. Zeer
regelmatig doet DTG producten in de aanbieding. Dan wordt korting van 40% tot wel
70%, soms meer, gegeven. Raadpleeg wekelijks de digitale winkels van Steam en
DTG.
In deel 4 van deze
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Agenda
De eerstvolgende clubdag is op 12 september
2020.
Het adres is:
Cultureel Centrum "De Schalm”,
Oranjelaan 10, 3454 BT, De Meern
U bent welkom van 11:00 tot 16:00 uur.
Wij zien je graag op de gezellige HCC!trainsim clubdagen.
Graag uw ledenpas laten scannen bij binnenkomst!
Tot dan!!
Noteer alvast een aantal clubdagen en evenementen in 2020 in uw agenda!


De volgende clubdagen in 2020 zijn: 12 sept., 3 okt., 7 nov. en 12 dec.

Ga voor meer informatie naar onze website
Opmerking • Wij distantiëren ons uitdrukkelijk van alle inhoud van gelinkte pagina's / websites. Deze
verklaring geldt voor alle links in deze Nieuwsbrief.

