
MSTS Magazine 

 
Hét tijdschrift voor Nederlandse MSTS’ers 

 

 

 

Nr. 4-2013 

 



Deze maand:  
Nieuws 

 

Column:  De Berninapas 

Bouwtechnieken:  Hoe maak je een trein? Deel 1 

Screen voorkant: Een G4 op de Überlandtramroute, ter hoogte van het depot. Met wat trukage ziet deze screen weer als 

vanouds uit.  

 

De inmiddels al een tijdje gereleasde omBC 1904 van Swier Garst rijdt als stoptrein van Burgerdam naar Vierbergen via 

Valckmaer en Nedervoort.  

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: 
Iets nieuws?  

Zelf ben ik anno nu bezig met het opstarten van een erg groot project, dat misschien over enkele jaren 

en release krijgt. Een onderdeel hiervan is de locomotief HSM 187 “Leeuwenhoek”, uit de serie HSM 

126-135, 154-159, 184-189 Jan Petersz. Koen-Olivier van Noort. Het begin aan het drijfwerk is al 

gemaakt. Ik zoek echter nog een goede cab en ENG-maker en bovendien nog tekeningen van de 

tender. Wie?  

 

Afgezien van een klein enigma die de connectie tussen het schaarblok en de zuiger vormt en wat mapping, is deze loc 

bijna geschikt voor MSTS.  

 

Jeroen van Silfhout, op fora beter bekend als Supercitroen, maakt gestaag vorderingen met zijn K1’s 

en Mat ’24-bakken. Met de K1’s, die al wat verder zijn, is echt een gigantische vooruitgang te zien.  

 

 

 

 

 

 
 



De Berninapas 
Ooit, lang geleden (eind 19

e
 eeuw om precies te zijn) begon het toerisme in het zuidelijke deel van 

Zwitserland. De Nederlander Willem-Jan Holsboer zag hier geld in, hij stichtte enkele hotels in de stad 

Davos. Het grote probleem van dit stadje was, dat je er bijna niet naartoe kon. Hiervoor richtte hij de 

“Schmalspurbahn Landquart - Davos” op, die Davos met het spoorwegnet verbond, dus met de rest 

van Europa.  

Nadat de RhB (Rhatische Bahn) de Albunabahn  had geopend, die St. Moritz met de rest van het 

spoorwegnet verbond, werden er al plannen gemaakt voor sporen tussen Samedan en Tirano, via 

Poschiavo. Het zou een spoorlijn worden met prachtige uitzichten, die naast de Berninapas zou lopen, 

de gelijknamige autoweg. Dat is het geworden, maar vele hindernissen plaagden de bouw, zoals de 

zeer strenge winter 1909/10.  

In de zomer van 1910 was het dan eindelijk zover: De spoorlijn ging open! De toeloop was enorm. 

Zo’n groot succes was nooit verwacht. Hierdoor werden er plannen gemaakt om het gehele traject St. 

Moritz – Tirano ook berijdbaar in de winter te maken, terwijl in de concessie stond dat tijdens de winter 

alleen hoefde gereden te worden tussen St. Moritz en Morteratsch en tussen Poschiavo en Tirano. 

Om ook het stuk tussen Morteratsch en Poschiavo winter-proof te maken, werden de nodige 

sneeuwgalerijen gebouwd, om de treinen te beschermen tegen het geweld van Koning Winter.  

 

 



Maar, het was al snel gedaan met de pret. De Eerste Wereldoorlog zorgde voor het dalen van de 

reizigersaantallen en de nog jonge Bernina Bahn kwam voor het eerst in geldnood, met serieuze 

dreigingen tot failissement. Steeds kwam de Berninabahn opnieuw in geldnood. In de Tweede 

Wereldoorlog was het toch echt afgelopen met de maatschappij Bernina Bahn. In 1942 nam de 

Rhätische Bahn de spoorlijn over.  

De verdere geschiedenis van de Bernina Bahn is niet zo interessant. (naar mijn mening) 

 

 

En MSTS dan?  

Voor MSTS is de Bernina Bahn er als een zeer opmerkelijke route. Veel mensen uit het binnen- en 

buitenland kennen hem. Bijna alle details zijn tot in de puntjes historisch verantwoord uitgevoerd en de 

spoorlijn met haar materieel haalt het onderste uit de kan, maar is niet direct zwaar te noemen. De 

Bernina Bahn heeft een eigen installatie nodig, vanwege haar custom Tracksection, maar dan heb je 

ook wat. Alle shapes voor het materieel is gemaakt door Sjoerd Lafeber, die in ons kikkerlandje vooral 

bekend staat als maker van de VIRM met MSTS-Bin, de GTW en de Plan U. De rest van de treinen 

(ENG, WAG files etc.) is gemaakt door Carlo Santucci en Lukas Lusser. Voor de 3D-objecten is naast 

Sjoerd ook Max Calvi betrokken. De 3D-trackset met bovenleiding, gemaakt door Max Calvi, is zó 

goed dat ikzelf me niks beter durf te wensen. Samen met Maarten Pontier voor de repaints is een 

mooi clubje gevormd, die goed bewijst wat je kunt bereiken met goede samenwerking.  



 

Een toevalstreffer. De Berninapas werkt door zijn vele veranderingen ten opzichte van de standaard MSTS nog steeds 

niet goed in OpenRails. Desondanks kon toch deze screen geschoten worden. De werking in OR is verreweg het 

grootste nadeel van de Berninapas. Dat is niet zo’n groot tekort, als je ziet wat voor “speciale” routes nog niet in OR 

werken.  

De Berninaroute is inclusief materieel, extra’s en de Nederlandse treinen van Sjoerd Lafeber hier te 

vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rhbformsts.spoorpunt.nl/


Hoe maak je een trein? Deel 1 
Dit is afhankelijk van een aantal factoren. Ten eerste moet je je afvragen wat voor trein je wilt maken. 

Het hoeft hier geen betoog dat een SLT een stuk moeilijker is dan een fabriekslokje, zoals de 

Henschel DHG 700. Ten tweede is het van belang van wat voor kwaliteit je trein moet zijn. Wil je een 

model om even een avondje mee te rijden, waarmee je geen heel jaar mee bezig bent, dan maak je 

iets snels. Als je een heel precies model wilt, dan moet je op zoek gaan naar tekeningen, 

maatvoeringen, specificaties etc. Ook in het voorbereidend werk kost zo’n model al veel tijd. Ten 

derde is het van belang hoe ervaren je bent. Als je al langer bouwt dan zet je in 2 à 3 uur een 

compleet 3D-model in elkaar, terwijl een onervaren iemand wel een maand over zoiets kan doen. Nu 

kan ik wel uren doorzwetsen over zoiets, maar daar wordt niks mee bereikt. In plaats van een saai 

artikel compleet in Arial 10 zonder plaatjes hoop ik een artikel op te kunnen zetten waarin veel plaatjes 

ter verduidelijking zitten en waarvan zelfs een compleet leek een model van kan bouwen. Omdat we 

hier natuurlijk een complete trein willen, is dit stuk over meerdere delen verdeeld. Deze maand deel 1, 

waarin een simpel goederenwagentje in elkaar geknutst zal worden.  

Voordat ook maar iets over het model naar voren zal komen, is het belangrijk dat je het Gmax 

Trainsim Gamepack op je computer geïnstalleerd hebt. Hoe je deze installeert, vind je hier.  

Start het TrainSim GamePack op. Als het goed is krijg je dit te zien:  

 

Allereerst is het handig om een frame te hebben. Iedereen kan zijn eigen methodes hebben om zijn 

frame te maken, maar de manier die ik vaak gebruik voor kleine, fictieve goederenwagens gaat zo:  

Klik in de rechter balk op “Box”. Nu verschijnt hieronder een hele interface. Druk op “Keyboard Entry”. 

Als het goed is zie je nu dit:  

http://www.treinpunt.nl/supercitroen/GMAXtutorial_1.zip


 

Afhankelijk van de vorm van je frame vul je hier verschillende waarden in. Vul het volgende in:  

- X:  0,0 

- Y:  0,0 

- Z:  0,5 

- Length: 2,5 

- Width:  1,0 

- Height:  0,5 

Druk nu op “Create”. Nu heb je een doos gemaakt met een lengte van 2,5 meter, een breedte van 1 

meter en een hoogte van 0,5 meter. De doos is opgebouwd rond een zogeheten pivot point, die 

beslist welke plaats de losse box in het assenstelsel heeft. Bij onze box zit deze in het midden op de 

bodem. Dat betekent dat het punt waarin het box in het assenstelsel ligt een X-waarde van 0, een Y-

waarde van 0 en een Z-waarde van 0,5 heeft. De verschillende viewports, de vier schermpjes waarin 

het assenstelsel te zien is, staan standaard nogal ver uitgezoomd. Door op elk van deze viewport te 

klikken en met het muiswieltje in te zoomen, krijg je de doos beter in beeld. Uiteindelijk krijg je, als het 

goed is, dit beeld:  



 

De kleur van de doos kan altijd verschillen, dit is nu nog niet van belang.  

Omdat we hier het basisobject zien, moet bij deze het pivot point altijd op 0, 0, 0 staan. Om dit te 

doen, openen we het hiërachy-tabblad, dat rechtsbovenaan staat met het volgende icoontje: . Klik 

hierop. Nu verschijnt er een heel nieuw tabblaadje. Klik op “Affect Pivot Only”. Klik nu bovenaan op het 

Select and Move-symbool. Het is het symbool met de twee gekruiste pijlen: . Klik hier nu met de 

rechtermuisknop op. Nu ontstaat het volgende venster:  

 

Verander de Z-waarde bij “Absolute:World” in 0,0. Druk nu op “Enter” en sluit het venster. Nu is het 

pijlensymbool in de viewports iets verplaatst. Druk opnieuw in de rechter taakbalk op “Affect Pivot 

Only”.  

Om het uiteindelijke model geschikt te maken voor MSTS noemen we dit object “MAIN”. Dit doe je in 

de tekstbalk bovenaan het Hiërachy-tabblad, waar standaard “Box01” staat. Verander “Box01” in 

“MAIN”. Wat MSTS ook niet leuk vind, is een model met veel poly’s. Voor een locomotief is het niet 

handig om het aantal poly’s boven de 10.000 uit te laten komen. Voor passagiersrijtuigen is meer dan 

8.000 poly’s niet slim, terwijl je voor een goederenwagon hooguit 6.000 poly’s kunt nemen. Het aantal 

poly’s kun je vinden door op het tabblad “Utilities” te klikken, wat gekenmerkt wordt door een hamer: 

. De derde button van onder heet de “Polygon Counter”. Deze ziet er zo uit:  



 

Het budget is hier later aangepast, om de waarden te hanteren die hier vermeld staan, is het 

handigste. De bovenste helft laat zien wat het aantal poly’s is van het geselecteerde object(en), 

onderaan staat het totaal. Als je meer of minder dan 12 poly’s in de onderste helft hebt staan, is er iets 

niet goed gegaan. Klik op “Close”. Om alvast wat poly’s te verwijderen die je later niet nodig hebt, 

gaan we nu naar het tabblad “Modify”, gekenmerkt door de gebogen cilinder: . Nu krijg je het 

volgende rechts te zien:  

 



Klik met de rechtermuisknop op het geel gearceerde “Box”. Kies “Convert to: Editable Mesh”. Nu krijg 

je hieronder een wir-war van knopjes etc. te zien. Wat dat allemaal is, is nu nog niet belangrijk. Klik bij 

“Selection” op het rode driehoekje in het midden. Nu verdwijnt het Pivot Point in je doos en kun je de 

diverse poly’s apart selecteren. In een later stadium zal de bovenkant van de doos ontzichtbaar 

worden, dus kan de bovenkant eraf. Verzeker je ervan dat de Perspective-viewport (die rechtsonderin) 

wit omlijnd is. Is dit niet het geval, klik er dan op. Klik met je muis op de bovenkant van de doos en 

druk op je toetsenbord op Delete. Nu verdwijnt de helft van de bovenkant. Klik op het nog bestaande 

deel en druk opnieuw op Delete. Als het goed is, ziet het TrainSim GamePack er nu zo uit:  

 

Sla je werk nu op met Ctrl + S en vul bij “Bestandsnaam” een naam in voor je object. In ons geval 

wordt gekozen voor Tutorial_na_1. Volgende maand gaan we verder, dus druk nu op het kruisje 

helemaal rechtsbovenin.  


