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Deze maand:  
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Recensies:   Staatsspoor-locomotieven 

Column:  De Rotterdamse metro, door Steve 

Kaminah  

Bouwtechnieken:  Hoe om te gaan met Alpha-problemen, 

door Diederik Brandwagt.  

Screen voorkant: De prachtige cabine van de SNCF Z107 “Le Canari”, in het station van Ur-les-Escaldes, in Frankrijk.  

 

3-delige DD-IRM na vertrek uit Haarlem.  

Alle teksten zijn geschreven door Tom Janssen, tenzij anders vermeld. De 

inhoud hiervan mag niet verspreid worden zonder toestemming van mij en/of 

van de schrijver van een tekst. De schrijver(s) zijn niet aanspreekbaar in het 

geval dat de teksten, die in dit tijdschrift staan, schade aanbrengen. Mocht er 

een vraag of een andere opmerking zijn, stuur dan een mail naar 

tomjanssen03@hotmail .com of plaats een bericht hier: 

http://www.treinenwereld.eu/forum/index.php?board=49.0 

http://www.treinenwereld.eu/forum/index.php?board=49.0


Nieuws: 
Quinzeedied heeft zijn Plan D’s aanzienlijk vernieuwd. Deze hebben een paar aanpassingen, 

waardoor het model beter werkt in OpenRails. Ook zijn er een paar Alpha-problemen opgelost, (hij 

schreef er zelfs een tutorial over, blader maar verder) en het interieur is realistischer. Ook zijn de 

kleuren iets aangepast, waardoor ze beter bij de nieuwe locs passen. QD is namenlijk bezig met een 

1100 voor MSTS. Zelf heb ik hem nog niet uitgetest, daarvoor wacht ik op de nieuwe 1100.  

Voortgangen met de nieuwe 1100 zijn hier te vinden.  
De nieuwe Plan D’s zijn hier te downloaden.  
 

Nu we het toch over Quinzeedied hebben: de site van VirtualTrain is weer in de lucht! Na ruim 

anderhalf jaar van stug volhouden dat de website weer online komt, is het nu eindelijk zover. Nog niet 

alle downloads zijn online, maar wel de belangrijkste. Zo zijn de anderhalf jaar afwezige polybommen 

genaamd Thalys weer te downloaden. De nieuwe generatie turkooizers is wel een leuke insmijter voor 

de site. Bij een nieuwe site hoort ook een nieuw webadres. Hun nieuwe webadres is 

http://www.virtual-train.be.  

Jeroen, ook wel bekend als Supercitroen heeft niet alleen hard gewerkt aan de nieuwe website van 

VirtualTrain, ook heeft hij weer (kilo)meters gemaakt met de NSR SLT. Deze trein heeft nu 

draaistellen, hoewel ze nog in een pril stadium zijn. Ook is laatst de eerste export geweest. Hoewel de 

halve MSTS-community vindt dat de test zéér geslaagd is, vindt hij hem zelf niet zo geslaagd. Maar, 

het leverde toch een mooi screentje op. De laatste updates zijn in deze post te vinden.  

 

 

 

 

 

 

http://forum.treinpunt.nl/index.php/topic,21359.0.html
http://forum.treinpunt.nl/index.php?action=downloads;sa=view;down=5478
http://www.virtual-train.be/
http://forum.treinpunt.nl/index.php/topic,65500.msg198541.html#msg198541


Recensie: 
De Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen was tot de samenvoeging van de HSM en SS 

een maatschappij gebaseerd op Engelse systemen. Pas op 28 oktober 1910 werden de eerste 

locomotieven besteld, die niet in Engeland gemaakt zijn. Voor deze dag werden alle locomotieven 

betrokken bij Beyer Peacock & Co.. Niet alleen de locomotieven waren gebaseerd op de Engelse 

spoorwegen, ook andere zaken waren Engels, zoals de seinen. Ook reden alle treinen aan de 

linkerkant van het spoor, in tegenstelling tot alle andere spoorwegmaatschappijen, die rechts reden.  

MSTS is zeer oud, maar toch niet zo oud als de SS. Toch hebben verschillende mensen zich verdiept 

op het appelgroene, Engelse bedrijf en zo zijn er een aantal SS-machines voor MSTS verschenen:  

 

SS 731 

Deze loc is gemaakt door Robert Zondervan. Hij is bekend als een bouwer van 

museumstoomlocomotieven, die flink bezuinigt op poly’s. Dit is ook in zijn model van de SS 731 terug 

te zien. Ook in de textures zijn er een aantal minpuntjes, zoals de ontbrekende klinknagels naast de 

rookkastdeur etc. De tender is beter, maar een beetje aan de lange kant. Als AI-trein is de SS 731 

zeer geschikt, maar als trein van de meester, nee hoor!  

 

De SS 731 van Robert Zondervan. Zoals goed is te zien, als je hem naast een NS 3700-foto legt, is de tender een stuk te 

lang. Boven de vuurkist kun je nog nét de raampjes onderscheiden, deze moeten een stuk groter. Op deze screen is 

het slecht te zien, maar de ketel bestaat uit 8 vlakken. Ook al is er grondig gebruik gemaakt van de “Smoothing”-

functie, toch is dit te weinig.  

De SS 731 is te downloaden hier: 

http://www.treinenwereld.eu/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=43 

 

 

 

 

http://www.treinenwereld.eu/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=43


SS 867 

Deze loc is ook gemaakt door Robert Zondervan en is ook een loc met polygebrek. Omdat deze loc 

een stuk simpeler in elkaar zit, valt het gebrek aan poly’s hier niet zo op. Het is wel goed te zien aan 

de wielen, die echt vlakken hebben. De ketel heeft vier poly’s meer (twee vlakken) en daarom ziet-ie 

er een stuk ronder uit dan de ketel van de SS 731. Ook de textures zijn een stuk beter en daarom vind 

ik de SS 867 beter dan de SS731. De loc is hier te downloaden: 

http://www.treinenwereld.eu/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=27  

 

De SS 867 in Rotterdam DP. De loc ziet er erg leuk uit, ook als je niks met de SS hebt of zelfs niet eens uit Nederland 

komt. Omdat er toch te weinig poly’s en te slechte textures zijn, is ook deze loc een stuk slechter als de 

 

SS 1204 

De SS 1204 is een tenderloc, gebaseerd op de zo succesvolle SS 700’en. De 1200’en waren, om 

overschrijding van de asdruk te voorkomen, uitgevoerd als tweecilinderlocs. De 1204 voor MSTS, van 

Jur Snijder is heel duidelijk van een andere bouwer dan de SS 731. De maker is niet zo gierig met de 

poly’s, en maakt ook kleine vuiltjes op de loc. Daar staat tegenover, dat de cabview en sound uit de 

Flying Scotsman is gehaald.  

 

De SS 1204 in een typisch Rotterdams plaatje; met grote herenhuizen en vele bruggen. Ook komt de 1204 hier beter tot 

zijn recht dan op de eeuwige stations. De SS 731 en 867 zijn ongetwijfeld een stuk meer naar de werkelijkheid en naar 

de zuinigheid met poly’s gebouwd, de SS 1204 is toch een leukere loc.  

http://www.treinenwereld.eu/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=27


De SS 1204 is hier te downloaden: http://simrail.nl/index.php?sec=23&grp=9650&ond=9741 (de 

tweede download van boven) 

 

Al met al zijn over het algemeen de SS-machines voor MSTS niet zo heel goed. Maar, zelf ben ik 

bezig met een repaint op de WG 3700. Het origineel is op www.hcc-trainsimgg.nl te downloaden.  

Hoewel sommige mensen zullen zeggen dat deze loc toch wel veel wegheeft van de RZ-700, heeft dit 

model toch een stuk meer details en poly’s. Oh ja, deze loc heeft een ronde ketel en de RZ-versie 

heeft een achthoekige ketel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://simrail.nl/index.php?sec=23&grp=9650&ond=9741
http://www.hcc-trainsimgg.nl/


De Rotterdamse metro 
 

Door Steve Kaminah, aangevuld door Tom Janssen 

 

In werkelijkheid 

 

Op 9 Februari 1968 openden prinses Beatrix en prins 

Claus na een 7 jaar durende bouw het eerste en grootste 

metronetwerk van de Benelux. Bij de opening van de 

Noord-Zuidlijn bedroeg de toen kleinste metrolijn ter 

wereld nog maar zo’n zes kilometer. De lijn liep nog 

alleen van Rotterdam Centraal tot winkelcentrum 

Zuidplein. Zoals ook typerend is voor de stad Rotterdam 

zelf, wordt de lijn constant verbouwd en uitgebreid, 

waardoor de Rotterdamse metro tegenwoordig 78,3 

kilometer spoor heeft om te berijden, waarvan 7,7 

kilometer ondergronds, en 8,5 kilometer als sneltram is 

uitgevoerd. 

 

Alhoewel veel Rotterdammers grappen dat Metro staat 

voor “Met Een Teringgang Rotterdam Onderdoor” en dat 

RET zou staan voor “Rot En Traag” in plaats van 

Rotterdam Elektrische Tram, is, zoals een Rotterdamse 

cabaretier ooit heel wijs zei: “De echte Rotterdammer [is] helemaal nergens vóór, die is overal tegen”.  

Eigenlijk zijn ze inmiddels stiekem best wel trots op de mooie stations en het mooie materieel. 

 

Op 6 Mei 1982 werd de Oost-Westlijn geopend, die van Capelsebrug tot Coolhaven liep. De film 

Spetters speelt zich deels af in de toen nog niet geopende tunnel. Op 27 Mei 1983 kreeg Nederland 

ook haar eerste sneltramlijn, ongeveer een half jaar voor de sneltram in Utrecht geopend werd. Vele 

uitbreidingen volgde op beide lijnen, en in 1997 werd de Noord-Zuidlijn omgedoopt tot de Erasmuslijn, 

en de Oost-Westlijn tot de Calandlijn. 

 



  

De metro door de jaren heen. Van Type M tot Type R. 

 

In 2006 werd het project RandstadRail gelanceerd, en werden er een paar “Teetjes” overgenomen 

van de RET. In 2008 werden de eerste stellen van Type R afgeleverd. 

 

In 2010 werd er besloten over te stappen op lijnnummers, waardoor er nu 5 lijnen zijn, respectievelijk 

Lijnen A, B, C, D, en E, elk met hun eigen kleur. De Erasmuslijn werd opgesplitst in de lijnen D en E, 

en de Calandlijn werd opgesplitst in lijnen A, B, en C. 

 

Sinds eind 2011 kan je vanuit Slinge direct tot aan Den Haag Centraal komen. De lijn is beveiligd door 

LZB801, beter bekend als ATB. Alleen op Lijn E tussen Rotterdam Centraal en Den Haag Centraal 

maakt de lijn gebruik van ZUB222c, een puntsgewijs seinsysteem dat ook gebruik van lichtseinen 

maakt. 

 

 

Voor de exploitatie van de Hoekse Lijn is een nieuwe portie Types R besteld. 



 

Rond 2016 zal de Hoekse Lijn opgenomen worden in lijnen A en B van het Rotterdamse 

metronetwerk. Ook wordt overwogen een lijn aan te leggen tussen Kralingse Zoom en het Zuidplein, 

die later doorgetrokken zou kunnen worden naar een herontwikkeld gebied Stadhavens, alhoewel 

deze plannen eigenlijk al van de baan schijnen te zijn.  

 

Er zijn ook plannen geweest richting IJsselmonde en Ridderkerk, die vanwege financiële redenen 

nooit het daglicht hebben gezien. In plaats hiervan koos men liever voor het TramPlus systeem. 

 

Voor de rest “zijn er plannen” voor een nachtmetro en wordt overwogen een deel van het 

sneltramtraject te ondertunnelen, alhoewel deze laatste twee plannen ook weer op weinig steun 

hoeven rekenen van de gemeente Rotterdam. Wel wordt station Rotterdam Alexander iets uitgebreid 

en naar het noorden verplaatst, en zal het tegen die tijd 4 sporen tellen. Dit zou in 2030 gerealiseerd 

moeten zijn. 

 

 

De metrostellen 5001, 5002, 5003 en 5004, de eerste metrostellen in Rotterdam. De lezer met een scherp oog zal wel 

opmerken dat dit gewoon een screen is met wat trucs erin. Echter, dit is niet Train Simulator of RailWorks, dit is de 

Metro Simulator Bèta 3.7. De simulator inclusief materieel en route is hier te downloaden.  

 

 

 

 

 

http://sim.bemined.nl/


Door de jaren heen zijn er diverse materieeltypes aangeschaft en versleten. Hier even een overzicht 

van al het materieel wat ondergronds Rotterdam in de loop der jaren gesierd heeft. 

Type M, ook wel bekend als MG2:                Type T, ook wel bekend als SG2: 

      

In Dienst: 1966 – 2002                                  In Dienst: 1980 – 2013 (Afvoer gaande) 

 

Type B, 5300 Serie (Ook wel MG2/1):           Type B, 5400 Serie (Ook wel SG2/1): 

      

In Dienst: 1998 – heden                                In Dienst: 2002 – heden 

 

Type R, 5500 Serie (Ook wel RSG3):            Type R, 5600 Serie (Ook wel SG3): 

      

In Dienst: 2008 – heden                                In Dienst: 2009 – heden 



Helaas verdwijnt na Type M ook het prachtige Type T langzaam uit het straatbeeld, en daarmee is de 

karakteristieke M op de voor- en achterkant van het materieel dus ook verleden tijd.  

 

Aan de andere kant krijgen we er wel weer kersverse supermoderne en superstille metrostellen voor 

terug. Type R is overigens ook het eerste RET-stel dat 3 bakken telt. 

Simulators: 

 

Er is maar één “echte” simulator van de Rotterdamse Metro, en dat is uiteraard de prachtig 

uitgevoerde retmetro-lijn voor MSTS, te downloaden op www.retmetro.nl. 

 

Ook heeft MichaBen een prachtige custom simulator geschreven, waarbij niet alleen het materieel 

veel beter gedaan is, maar ook veel meer mogelijkheden biedt i.b.t. realisme en beveiliging en 

dergelijke. Het enige “probleem” is hier dat de meegeleverde route een fictieve route is, en er nog 

geen World editor voor de eindgebruiker is waardoor dit nog wel even zo zal blijven. 

 

Ook is er op het forum van retmetro.nl een topic te lezen van iemand die bezig is met het materieel 

voor Railworks 3. Hiervan is nog niks te downloaden, maar wat er te zien is, is prachtig. Zelfs de 

kleinste details zijn in 3d uitgevoerd. Topwerk gewoon. Als dit project ooit ergens komt, ga ik zeker 

een poging doen aan een route als die er dan nog niet is. 

 

In verband hiermee gaan we nu dus alleen in op de route en het materieel voor MSTS. 

 

De objecten voor de prachtige 

RET route en het materieel zijn 

gemaakt in 3d Crafter door het 

team van retmetro.nl. Alhoewel 

we toen dolblij waren met wat we 

kregen, waren de eerste versies 

van het materieel nog niet zo 

heel realistisch, maar er bleven 

updates komen. En inmiddels 

hoort het zeker bij het mooiste 

materieel voor Nederlands 

MSTS. Al het materieel wat ooit 

door de RET op de lijn is ingezet 

is prachtig gemaakt door Roland 

Bal. Ook de werkwagens zijn 

een leuke aanwinst voor een 

realistisch virtueel spoorbedrijf. 

Ook is, met uitzondering van de 

Citadis, bijna elke elektrische tram die ooit in Rotterdam heeft rondgereden door hun vervaardigd voor 

MSTS. 

http://www.retmetro.nl/
http://www.retmetro.nl/rmforum/viewtopic.php?f=20&t=6139


Daarnaast zijn er ook een paar mooie fictieve sneltrams en metro’s te vinden, en is er ook veel extra 

niet RET-gerelateerd materieel te downloaden, zoals de Haagse RegioCitadis, het ZHESM materieel, 

en de HSM Zandvoorters. Eigenlijk een must have voor elke Nederlandse MSTS’er dus. Het is soms 

wel even rotzooien om de route aan de gang te zijn, maar er is een handleiding meegeleverd, die, 

mits goed opgevolgd, zou moeten werken. Mocht je er toch even niet uitkomen, zijn de makers ook 

altijd bereid te helpen en mee te denken. 

 

Vanaf Versie 4 werd de route steeds groter en realistischer, en ik herinner me dan ook nog hoe 

MSTS-land even helemaal op zijn kop stond toen de huidige versie, V5 uitkwam, alhoewel deze “semi-

beta” niet eens volledig van scenery is voorzien. 

 

Kan je nagaan. 

 

Wat het materieel betreft, als de consists juist zijn aanmaakt, is het bij de meeste materieeltypen zelfs 

mogelijk om realistisch om te bouwen tussen sneltram- en metrodienst door te spelen met de eerste 

en tweede pantograven. (“P” en “SHIFT+P”). 

 

Ook cabinesignalering werkt (op het grootste gedeelte van de route) vrij realistisch, waarmee het 

misschien zelfs realistischer is dan de meeste treinbedrijven die ik in MSTS gezien heb. 

 



 

Zoals je ziet werkt de cabinesignalering over vrijwel de hele route vrij lekker. 

 

 

Tot slot nog een leuk “trucje” dat de meeste mensen alweer zijn vergeten, mits je nog aan het originele 

bestand kan komen: Een Type T met geanimeerde deuren in de A-bak! 

 

In dit topic was ooit een proefversie van de A-bak van de 5270 met deuranimatie te downloaden. 

Helaas is dankzij een vernieuwing van het forum dit attachment verloren gegaan, alhoewel ik gelukkig 

op tijd was met downloaden. Nou is Roland de beroerdste niet, dus ik denk dat hij het best wel ook 

voor anderen ergens wil uploaden als iemand hem mailt. 

 

Hierbij moet ik wel melden dat er 2 beperkingen op dit model zitten. Ten eerste werkt bij dit model de 

tweede pantograaf niet. Dit betekent dat je geen stroom meer kan krijgen als je de panto omlaag doet. 

Ook op gedeeltes met derde rail kan je dus helaas alleen met pantograaf omhoog rijden. 

 

Ten tweede is het zo dat de deuren pas sluiten als de combihendel weer naar voren gedrukt wordt, 

wat er voor zorgt dat de deuren normaal gesproken tijdens het rijden pas weer dicht gaan. Dit is 

gelukkig te omzeilen door de reverser even op neutraal te zetten en dan de combihendel naar voren 

http://www.retmetro.nl/rmforum/viewtopic.php?f=2&t=3577&p=51234&hilit=5270a.s#p51234


te doen. Dan sluiten de deuren, en dan kan je de reverser weer vooruit zetten en verder rijden. Ook 

komt er dus alleen deuranimatie in de A-bak. 

Heb je het bestand en neem je deze beperkingen in acht, dan kan je eindelijk beginnen de 

RandstadRail kleurstelling weer terug te repainten naar RET-kleuren, en te koppelen aan een B-bak, 

hetgeen onderstaand plaatje oplevert:  

 

 

 

Dat was het voor deze keer. De volgende keer meer over trams, met een exclusieve update van de 

nieuwe RET Citadis voor MSTS, en een stukje over ontwerpen in 3D Crafter! 

 

 

 

 

 

 



Alpha-problemen 
Door Diederik Brandwagt (Quinzeedied) 

Je kent het wel, heb je net een mooi wachthokje of een mooie trein met doorzichtige ramen gebouwd, 

blijkt na plaatsing in msts alles achter de ramen onzichtbaar te zijn. Of nog erger, het hele interieur 

waar je net vele uren werk in hebt zitten, blijkt niet te zien door de ramen. Deze les gaat over alpha-

problemen, een veelvoorkomend probleem in MSTS. Gelukkig is er met wat simpele trucjes een hoop 

van te voorkomen, hoewel het natuurlijk altijd MSTS is waar je mee te maken hebt. 

Trans-shader versus non-trans-shader 

Voordat ik meer ga vertellen over de verschillende alpha-problemen, moet 

ik eerst het verschil uitleggen tussen een trans-shader en een non-trans-

shader. Dit heeft betrekking op de instelling "Alpha test mode", die 

rechtsonderaan je Material Tool-venster te vinden is. Het is dus een 

eigenschap die in het 3d-model aan de texture wordt gegeven. 

Een trans-shader kent maar twee verschijningsvormen in MSTS: of een 

vlak is geheel doorzichtig, of een vlak is geheel niet-doorzichtig. Het 

maakt hierbij niet uit welke grijswaarde de alpha heeft. Tot een bepaalde 

grijswaarde blijft het vlak 

ondoorzichtig, daarboven is het 

meteen volledig doorzichtig. Dat is 

te zien op het plaatje hier links. 

Het plaatje hier rechts 

is op basis van exact 

dezelfde texture, maar 

dan met een non-trans-

shader. Hier heeft de grijswaarde wel invloed op de 

doorzichtigheid van het raam. Ook is het hierbij mogelijk om 

een semi-transparant vlak toe te voegen, zoals hier getoond 

door de blauwgekleurde ruiten. Ondanks het feit dat de alpha 

van het rechter raam donkerder is gekleurd dan het middelste raam, heeft het raam toch dezelfde tint 

gekregen. MSTS blijft soms raar, het lijkt me uit ervaring dan ook beter om niet te veel verschillende 

grijstinten in een alpha te gebruiken. 

Waarom is dit verschil tussen een trans-shader en een non-trans-shader nou zo belangrijk? Heel 

simpel, een trans-shader zal alleen nooit een alpha probleem geven. Een non-trans-shader hoeft geen 

problemen te geven, maar kan dit wel geven, bijvoorbeeld in combinatie met een andere textures met 

een alpha. Voorbeelden volgen hierna. Heb je voor je trein of object dus geen semi-transparante 

vlakken nodig, gebruik dan altijd een textures met de "Alpha test mode" op Trans, om veel gedoe te 

voorkomen. 

Probleem 1: trein met niet zichtbaar landschap door de ramen heen 

Aan de hand van een simpel proefwagonnetje zal ik laten wat voor effecten je kunt krijgen bij de 

combinatie van een trans-shader en een non-trans-shader binnen 1 object. Voor de buitenzijde van 

een rijtuig wordt vaak een non-trans-shader gebruikt, omdat je natuurlijk wel wilt dat de ramen ook 

echt glas lijken te hebben. Voor de binnenzijde wordt vaak een texture gebruikt met een volledig 

zwarte alpha, waardoor de raamopeningen daardoor volledig doorzichtig zijn. 



Allereerst de combinatie van een non-trans-shader 

aan de buitenzijde, met een trans-shader voor het 

interieur. Niet alleen de struiken zijn niet zichtbaar 

door de ramen, ook het interieur is geheel afwezig! 

De kenner zal overigens herkennen dat het simpele 

rijtuig is geïnspireerd op de Plan N, laat ik bij deze 

maar even vermelden dat die voorlopig niet op mijn 

to-do lijstje staat. 

 

Een nieuwe poging dan maar, nog steeds een non-

trans-shader voor de buitenkant, maar eveneens 

een non-trans-shader voor het interieur. Het 

interieur is nu te zien, maar de struiken zijn nog 

steeds niet zichtbaar als je door de struiken heen 

kijkt. Hoe is dit nu op te lossen? 

 

De truc zit hem in het sorteren van de subopjecten. 

Dit is aan te geven bij de "Trainsim 1 LOD tool", die je in Gmax te zien krijgt als je bovenaan klikt op 

"Train simulator" en vervolgens in het uitklapmenu "LOD Manager and Shape Export" aanklikt. Als je 

op de + voor Main klikt, verschijnt in het schermpje hoe de verschillende subobjecten aan Main zijn 

gelinkt. Zorg er altijd voor dat er een apart subobject voor het interieur bestaat! Het enige dat er 

vervolgens hoeft te gebeuren, is om de sortering voor de buitenkant van de wagon (in dit geval 

subobject "wagonbak") aan te geven. Vul bij subobject 1 in, vink het vakje voor "Sort this subobject" 

aan en vul achter "Sort Priority" 5 in. Waar deze getallen op gebaseerd zijn weet ik ook niet, maar het 

werkt. Zorg er wel voor dat de texture van het interieur weer is ingesteld als een trans-shader, dan 

krijg je het volgende effect in de simulatie. Voor de duidelijk een iets ander beeld, zodat goed te zien is 

dat naast de struiken, ook de bovenleidingsmast, door het rijtuig heen kijkend, is te zien. Mission 

complete! 

 

 

 

Probleem 2: een wachthuisje met 2 non-trans-shaders voor zowel binnenzijde als buitenzijde 

Soms wil je dat ook de binnenkant van een object semi-transparant moet kunnen zijn, zoals 

bijvoorbeeld bij een wachthuisje voor op het perron. Immers, als je in het wachthokje staat en je kijkt 

naar buiten, moet je ook het idee hebben door glas heen te kijken. 

Allereerst een simpel wachthuisje, met zowel de 

binnen als buitentexture als non-trans-alpha, zonder 

verdere sortering toegepast. Het buitenste glas en het 

binnenste glas zijn als een apart subopject gelinkt aan 

Main. Het lijkt nog best mee te vallen, de bomen en de 

bovenleidingmast zijn nog te zien. Alleen de struiken 

dan weer niet, en dat is toch jammer. Tijd voor wat 

sortering. 

 

Volgende poging, de buitenkant is nu zo ingesteld als 

het rijtuig bij het vorige probleem, namelijk subopject 1 



met sortering 5. De struiken zijn nu te zien, net als de bovenleidingsmast. Alleen nu zijn de bomen 

weer verdwenen. Tijd om nog wat extra sortering toe te voegen. 

 

Een derde poging. Nu is ook het glas van de 

binnenzijde gesorteerd, en wel als subobject 2 met 

sortering 4. Zowel de bomen als de struiken zijn nu 

zichtbaar. I love it when a plan comes together! 

 

 

 

 

Had ik de binnenzijde net als de buitenzijde 

gedefinieerd als subobject 1 met sortering 5, had het 

er precies hetzelfde uit gezien. Zelf kies ik voor een binnenzijde van een trein of object echter altijd 

een andere sortering dan de buitenzijde. Je kunt altijd bij je eigen treinen of objecten wat spelen met 

de subobjecten en sortering, tot je het gewenste effect heb bereikt. Als de buitenzijde maar altijd 

subobject 1 met sortering 5 heeft.  

Take-home-messages 

- Gebruik alleen maar trans-shaders als het object geen semi-transparante vlakken hoeft te hebben 

- Zorg er voor dat de binnen- en buitenzijde van een object  als aparte subobjecten zijn gedefinieerd 

- Definieer een subobject met daarin semi-transparante vlakken altijd als subobject 1 met sortering 5. 

Al is het maar voor andere objecten die erachter zichtbaar moeten zijn. 

- Als de binnenzijde van een object ook semi-transparante vlakken bevat, definieer dan ook de 

binnenzijde als subobject met een sortering. 

 


