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De clubdag van 24 april 2021 wordt vervangen door een digitale
bijeenkomst (webinar).

Word nu lid van Hcc en kies een welkomstgeschenk! Klik hier voor meer informatie

In deze nieuwsbrief
• Van de voorzitter
•

Presentaties terugkijken

• Freeware producten voor treinsimulatieprogramma’s. Deel 13
• Agenda

_____________________________________________________________

Van de voorzitter
Beste Trainsimmers.
Dit is de vierde maand van 2021. Wij hebben dit jaar al weer 3 video bijeenkomsten achter
de rug. Voorlopig blijft dit nog de enige manier om jullie, langs deze weg, van informatie te
voorzien en met jullie contact te onderhouden.Ook op 24 april 2021 word door ons weer
een video bijeenkomst georganiseerd.
Hoe het later in het jaar zal lopen blijft op dit moment nog onzeker, maar er gloort hoop.
De komende maanden zal er gewerkt worden aan versoepelingen, onder voorlopig nog
strenge voorwaarden. Voor ons zal dit de komende maanden nog geen soelaas bieden.
Zoals de laatste berichten ons willen doen geloven, kunnen wij weer na de zomer ons
“normale” leven hervatten. Dit kan betekenen, dat wij weer zelf fysieke bijeenkomsten
kunnen organiseren of aan andere evenementen deelnemen. Laten wij met zijn allen
hopen dat dit gaat gebeuren.
Dit is onder meer afhankelijk van de snelheid van de vaccinaties en daardoor afname van
het aantal besmettingen. Helaas komen er steeds weer opnieuw kinken in de kabel
waardoor het tempo gefrustreerd word.
Zolang bovengenoemde problemen niet zijn opgelost, kunnen wij alleen met jullie contact
hebben en houden door online bijeenkomsten te organiseren. Wij hopen dat jullie deze
bijeenkomsten de moeite waard vinden, om daar in grote getalen aan deel te nemen.
Uiteraard blijven wij bereikbaar voor vragen en opmerkingen van jullie kant via onze
website en e-mails. Mocht jullie daar behoefte aan hebben, proberen wij jullie langs deze
weg zo goed mogelijk te helpen en/of advies te geven. Onze website word zoveel mogelijk
up-to-date gehouden over de laatste ontwikkelingen binnen de HCC in het algemeen en
over nieuwe ontwikkelingen in de Trainsim wereld. Helaas moet wij het voorlopig hiermee
blijven doen en er het beste van maken.
Hopelijk zien wij jullie in de toekomst weer in goede gezondheid terug op onze clubdagen
of een van de evenementen waaraan wij weer zullen deelnemen.
Gerrit Soede
Voorzitter HCC!trainsim

_____________________________________________________________

Presentaties terugkijken
In het topmenu-item ‘Over ons’ op onze website is een onderdeel toegevoegd, namelijk
‘Presentaties terugkijken’. Hier komen (verwijzingen naar) presentaties te staan die we
eerder hebben aangeboden tijdens een van onze (online) clubdagen. Niet alle
presentaties zijn geschikt om te plaatsen. Ze zijn alleen te bekijken voor leden van de
HCC.
De beide presentaties die zijn gehouden op de online bijeenkomst van 27 maart 2021 zijn
nu terug te zien. Wel eerst inloggen als HCC-lid. We spelen de video's af via het YouTubekanaal van de HCC.
Het betreft de presentaties ‘Train Sim World 2, een impressie van de Hauptstrecke RheinRuhr: Duisburg - Bochum Route Add-On’ en ‘Train Simulator 2021, van idee naar
scenario, deel 2’.
Webmaster HCC!trainsim
________________________________________________________________________

Freeware producten voor treinsimulatieprogramma’s
Deel 13
Deze serie gaat over freeware producten voor treinsimulatieprogramma’s. In dit deel
aandacht voor nieuwe of verbeterde freeware gemaakt voor Trainz (TRS19) van N3V
Games en Train Simulator 2021 (TS20xx) van Dovetail Games (DTG).
Trainz
Bij het zoeken naar ontbrekende content voor een route kwam de schrijver van dit artikel
op een Duitse website, https://www.trainz.de/, een wel heel actuele versie van een
locomotief tegen. Namelijk de NS 193 766-3 in de NS-kleurstelling zoals deze locomotief
nu in het echt rondrijdt.
De NS heeft twee locomotieven van het type Vectron geleased om in de nabije toekomst
nieuwe nachttreinen te kunnen rijden. Deze locomotieven zijn onlangs voorzien van een
outfit in de nieuwe NS-kleuren. Op dit moment rijden ze regelmatig de Intercity Berlijn en
zijn een dankbaar object voor de spoorfotograven.
In Trainz zijn vele uitmonsteringen van de Vectron als freeware beschikbaar zowel op
deze website als op het Download Station van N3V Games. De NS 193 766-3 is hier te
downloaden: https://www.trainz.de/download/file/1311-ns-193-766-3/#overview.

Deze serie Vectrons voor Trainz zijn o.a. gemaakt door Smejki, CJ187, en basti8, ze
worden gepubliceerd onder de Creative Commons (CC) licentie.
Train Simulator 2021
In de vorige afleveringen hebben we het gehad over freeware objecten, treinen en routes.
Om de routes te kunnen gebruiken heb je treinen nodig. Die zijn er zowel freeware als
payware. Voor dit artikel kijken we naar het grensvlak van de payware treinen en freeware
repaints.
Al vanaf het begin van de treinsimulatortijd hebben gebruikers zich bezig gehouden met
het opnieuw beschilderen van bestaande locomotieven en wagens, het zogenaamde
repainten. Als een 3D-model van een trein een beetje handig is vormgegeven dan kan
iemand anders later de bekleding van dat model aanpassen zonder het originele 3Dmodel te hoeven bezitten.
In de grote treinenwereld kiezen spoorwegmaatschappijen soms voor een nieuwe huisstijl,
soms krijgen locomotieven en treinstellen tijdelijk een ander uiterlijk vanwege promotieacties of maatschappelijke actualiteiten. Kijk maar eens naar de uitdossing van de
locomotieven die door de verschillende vervoerders worden gebruikt.
Heeft de rechthebbende van een payware trein toestemming gegeven dan mogen
anderen repaints maken en uitbrengen. Vaak is de restrictie dat het bestand waar het 3Dmodel inzit niet mag worden meegeleverd. De gebruiker van de repaint moet vaak nog
een of meerdere bestanden kopiëren om de repaint werkend te krijgen. Hoe dat moet
staat altijd beschreven in de meegeleverde handleiding. Soms worden repaints zo
aangemaakt dat een dubbelklik voldoende is om alles op de goede plaats te installeren.

We noemen nu een paar repaintpakketten die het meest gebruikt worden in scenario’s
voor de Nederlandse routes.
Voor de NS1800 van Railtraction is er het ‘DCR 16-17-1800 Repaint Pack versie 1.5’.
Voor de BR648 van Railtraction zijn er de ‘BR648 (Lint41) repaints Arriva Limburg - Keolis
- Syntus Twents’ en de ‘BR648 (Lint41) repaints Syntus - Arriva - Veolia – Abellio’.
Voor de Traxx NS 186 van Christrains is er het ‘DCR BR186 + ICR Repaint Pack versie
3.0’.
Voor de NS 6400 van Christrains zijn er het ‘G1206 Repaint Pack versie 1’ en het ‘[DD]
DB Cargo 6400 Repaint Pack versie 5’ en versie 4.2
Voor de NS Mat 64 van Christrains zijn er het ‘[DD] NS Mat '64 Repaint Pack versie 3.1’
en het ‘NS Mat64 Valleilijn repaint versie 1.01’.
Alle bovengenoemde repaints (en nog veel andere) zijn te vinden bij de downloads op de
website van https://dutchsims.nl/.
Als afsluiting voor deze aflevering maken we een uitstapje naar onze zuiderburen. De
ontwikkelaar met de naam PierreG is bezig zijn eerder gemaakte modellen voor MSTS
over te zetten naar TS20xx. Veel Frans materieel, maar ook een paar Belgische modellen.
Onlangs is het treinstel SNCB-NMBS AM75 in de oorspronkelijke uitvoering uitgebracht.
Treinstellen van dit type komen ook in Nederland. De gereviseerde versies rijden in de
stoptrein Roosendaal – Puurs.

De trein is te vinden op de website van PierreG: https://ajrailsim.pierreg.org/. Kijk in het
topmenu bij ‘Matériels’ en dan bij ‘Automotrice belge SNCB-NMBS AM75’.

We hebben in de vorige afleveringen al gewezen op de aanvullende assets die nodig zijn
voor de freeware-routes voor TS20xx. Regelmatig worden sommige pakketten ververst.
Het verdient de aanbeveling wekelijks te kijken of er nieuwe versies zijn. Hieronder een
overzicht van een aantal pakketten:
De objecten van Christrains zijn hier te downloaden:
https://www.christrains.com/nl/ts_scenery.html,
De objecten van Frison zijn hier te downloaden:
https://www.christrains.com/nl/frison_objects.html,
De objecten van Gert Meering zijn hier te downloaden (registratie verplicht):
https://dutchsims.nl/viewtopic.php?t=448,
De objectpakketten van Simtogether.com zijn hier te downloaden (registratie verplicht):
https://simtogether.com/files/category/118-simtogether-object-packs/,
Een overzicht van veel benodigde assets staat op de website van Christrains:
https://www.christrains.com/en/required_assets_for_most_dutch_routes.html
In deel 14 van deze serie meer over freeware producten voor treinsimulatieprogramma’s.
De serie artikelen over freeware voor treinsimulatieprogramma’s wordt door mij op persoonlijke titel
geschreven.

Kees Plaat
________________________________________________________________________

Agenda
Tot nader order GEEN clubdagen.
Actuele informatie, over het al dan niet doorgaan van onze komende clubdagen, zal
worden geplaatst op onze website.
Noteer alvast de volgende webinars in 2021 in uw agenda!
•

24 april en 22 mei 2021.
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.
__________________________________________________________________________________________

