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AGENDA 2014
- zaterdag 10 mei : Museum van Saint-Ghislain : TSP-boetiek en de afdeling

“modelbouw” geopend. Grote ruilbeurs;
- zaterdag 24 mei : tweede afscheid van de locomotieven reeks 20 - VOLZET
- zaterdag 21 juni : met motorstel rond Antwerpen.

Inschrijvingen exclusief op internet www.pfttsp.be - aantal plaatsen beperkt.

Onze TSP-Boetiek, gevestigd in “ESPACE TRAIN - Le Musée
du Rail” te Saint-Ghislain, is geopend op zaterdag 10 mei van

10 tot 17 u en op dinsdag 3 juni van 10 tot 12 uur.
Al onze artikelen zijn beschikbaar zoals op de opendeurdagen. U geniet van een korting
van 10% op vertoon van uw abonnementskaart. U kunt steeds uw bestelling of een spe-
cifiek artikel bestellen via ons e-mailadres pftttsp@gmail.com of telefonisch op het num-

mer +32 (0)475 95 68 93. U kunt eveneens betalen met Bancontact of Visa.

ZZaatteerrddaagg  1100  mmeeii   22001144
LE MUSEE DU RAIL te SAINT-GHISLAINLE MUSEE DU RAIL te SAINT-GHISLAIN

grote ruilbeursgrote ruilbeurs
Ons museum te Saint-Ghislain opent de deuren voor het publiek op 10 mei 2014 van 10 tot 17 uur.
Het programma: 
- opening van de TSP-Boetiek, voorstelling van nieuwe boeken; 
- ontdekking van de vernieuwde vleugel (sporen 3 en 4) en de nieuwe spoortoegang;
- Grootste ruilbeurs voor modelspoorwegbouw in België, talrijke handelaars en exposanten; 
- buffet en versnaperingen;
- voorstelling van het materieel dat door TSP, uitbater van het museum, wordt bewaard; 
- de afdeling “modelbouw” is geopend voor het publiek. Meerdere banen in bedrijf.

Het museum bevindt zich nabij het station van St.-Ghislain. Ruime parking voor het station. 
Bereikbaarheid:
- via de weg: autosnelweg E19-E42, uitrit Saint-Ghislain, richting Hornu;
- per trein: alle treinen op de verbindingen IC D en IR j stoppen elk uur te St.-Ghislain;
- per bus: station Saint-Ghislain.

Toegang gratis! Open van 10 tot 17 uur. De abonnees van “OP DE BAAN” of 
“EN LIGNES” krijgen 10% korting op hun aankopen in de TSP-Boetiek op 
vertoon van hun abonnementskaart 2014. 







Formaat A4 - harde, gekartonneerde kaft - 232 pagina’s - Overvloedig geïllustreerd met foto’s en plans -
Genaaid met linnendraad - Prijs: € 39 + verzendkosten 1500 g. Mededeling: “Lijn 154 NL”(of Ligne 154 FR)

LIJN 154LIJN 154
NAMUR - DINANT - GIVETNAMUR - DINANT - GIVET

223939

Lijn 154 werd aangelegd door “La com-
pagnie du Nord-Belge” en is een van
de mooiste van het land. Over haar
hele lengte volgt zij de oevers van de
Maas door een wisselend decor. 
Dit boek beschrijft de lijn, bij vertrek
vanuit Namur en door de jaren heen, in
woord en beeld. Alle stations en kunst-
werken van toen en nu komen aan
bod.
Het is beschikbaar in een Nederlandse
en een Franse versie.

N i e u w  !!

BESCHIKBAAR !



CINQ GENERATIONSCINQ GENERATIONS
DE CHEMINOTSDE CHEMINOTS

De auteur van dit werk, Roland Holbrechts, werd gebo-
ren op 15 augustus 1942 te  Montigny-le-Tilleul. Hij was
gedurende 10 jaar spoorwegarbeider, eerst te Brussel,
later te Mons. Hij begon daarna een carrière in het on-
derwijs. 
Zijn vader, Robert, begon zijn loopbaan in 1921 te
Thuin-Ouest.
Zijn grootvader, Léon, was machinist in het depot van
Walcourt en zijn overgrootvader, Victor, was bareel-
wachter bij de Etat Belge.
De laatste in lijn, Joseph Holbrechts, was spoorlegger
in de regio Mons, waar hij meewerkte aan de eerste
lijn in 1841, en vervolgens treinbegeleider werd. 

De loopbaan van deze mensen in de verschillende
stations wordt in detail verteld. De spoorlijnen die tot
deze stations leidden, worden beschreven en veel
onuitgegeven foto’s uit privéverzamelingen vormen
het geheel van het werk.
Het vormingsstation van Saint-Ghislain wordt in de-
tail beschreven en diepgaand geanalyseerd.

Formaat A4  - harde, gekartonneerde kaft - ingebonden met linnendraad - 867 foto’s, documenten en plan-
nen - 368 pagina’s - Franse uitgave.
Prijs : € 40 + verzendkosten kp2
Mededeling: “FGH”

N i e u w  !!

BESCHIKBAAR !



Nieuw ui t  Frankri jk

De uitgeverijen Cabri stellen ons, in de reeks “Locovision”, de DVD
voor over de lijn van de vallei van de Tarentaise (FR), van Cham-
béry tot Bourg-St-Maurice. Alles werd gefilmd op 10 juli laatstleden
met behulp van de TER 883115.

DVD La ligne de la Tarentaise - 2 uur - € 30 + verzend-
kosten 150 gram - Mededeling: DVD Tarentaise

DVD Les trains du Maroc - 68 minuten - € 30 + verzend-
kosten 150 gram - Mededeling: DVD Maroc

Dezelfde uitgeverij presenteert een DVD over de Marokkaan-
se spoorwegen, een net van ongeveer 2000 kilometer.
Zichten uit die periode tonen de bouw van sporen door 60
soldaten en vervolgens van het huidige net waarop treinen
rijden van Franse origine, voornamelijk op kop van fosfaat-
treinen, die 60% van het goederenvervoer uitmaken.

Les Chemins de fer entre Le Mans, Nantes et Rennes -
Formaat 16 x 24 – soepele kaft – gelijmd – zwart/wit (uitge-
zonderd 9 pagina’s in kleur) – 228 pagina’s – prijs: € 28 +
verzendkosten 650 gram – Mededeling: Le Mans

In de verzameling “Archéologie Ferroviaire”, stellen de Fran-
se uitgeverijen JPN ons een boek voor dat de omgeving van
de lijnen Le Mans-Angers – Nantes, Le Mans – Laval – Ren-
nes en de LGV Bretagne/Pays de la Loire, beschrijft.
Er worden stations besproken, waarvan er vele gesloten zijn,
alsook de verschillende exploitatievormen.



Nieuw ui t  Frankri jk

Les électriques en couleurs
Formaat 22 x 27 cm – 144 pagina’s in kleur –
€ 39 - 1000 gr – Mededeling: Electriques en
couleurs

Van 1950 tot 1970 elektrificeerde de SNCF de
drukste lijnen van haar net. Gelijkstroom kende
haar ultieme toepassing in belangrijkheid in de
lijn Paris – Lyon –Marseille. Zij zal worden ver-
vangen door 25kV wisselspanning, dat als voor-
deel heeft dat het de algemene distributiespan-
ning kan gebruiken.
De gemotoriseerde machines profiteerden van
een gewichtsvermindering en van het hogere
vermogen met daarnaast het meerspannige
aspect.

Dit werk beschrijft met beelden de elektrische
tractie tijdens twee decennia, waarbij de loco-
motieven van het oude net worden voorgesteld.

Bernard Collardey beschrijft in dit werk de
loopbaan van machines die een symbool
vormden. Het begint met de opsomming van
de verschillende series, hun classificatie en
karakteristieken op de verschillende Franse
lijnen. Hij volgt hun jonge jaren van bij hun
ontstaan tot het oprichten van de SNCF. Men
vindt hen zowel op kop van de reizigerstrei-
nen, gemengde treinen als goederentreinen.
Sommige worden zelfs afgebeeld met ex-
presstreinen in diverse regio’s.

LES MACHINES-TENDERS DE ROUTE ET
DE MANŒUVRES REGIONALES
Formaat A4 – harde gekartonneerde kaft – inge-
bonden met linnendraad – 192 pagina’s – prijs: 
€ 49 + verzendkosten 1100 gr.



DVD Les CFTA de Franche-Comté - 73 minuten - € 30 + ver-
zendkosten 150 gram - Vermelding: DVD CFTA

De beelden van deze film brengen ons 50 jaar terug in de tijd, naar de stoomtractie in 
Franche-Comté, Bourgogne en Champagne, naar de lijnen Gray - Vesoul, Gray - 
Chalindrey en Châtillon-sur-Seine - Troyes. Ondanks hun landelijk karakter zorgden zij voor
een belangrijk goederenverkeer dat men terugvond in elk stel dat rangeerde in het station.
De dieseltractie is eveneens aanwezig. Men vond er motorwagens X5500 van 150 pk en de
Dietrich X3700. De BB Coferna’s, overgenomen van het net van l’Hérault, komen 
eveneens voor, zoals bijvoorbeeld de 230G352, uitzonderlijk onder stoom gepresenteerd te
Gray in 1974.

Nieuw ui t  Frankri jk







VERZENDKOSTEN

Bereken het gewicht van de door u bestelde artikelen en voeg de kosten bij uw bestelling. 
Aarzel niet een mailtje te sturen betreffende deze kosten !

BELGIË EUROPA ANDERE LANDEN
tot 100 g € 1,50 € 1,50 € 3,80
tot 350 g € 2,20 € 2,20 € 7,50
tot 1000 g € 3,70 € 3,70 € 18,00
tot 2000 g € 5,20 € 5,20 € 35,00
Kilopost 2 kg (kp 2) € 6,50 € 6,50 € 65,00
Kilopost 5 kg (kp 5) € 9,10 € 9,10 € 65,00
Kilopost 10 kg (kp 10) € 9,10 € 9,10 € 130,00

HOE TE BESTELLEN ?

- Woont u in België of in het buitenland : maak een internationale overschrijving op onze rekening:
IBAN: BE57 0011 2017 8935 - BIC: GEBABEBB van de totale som (gewenste artikels + verzend-
kosten van PFT-TSP, BP 40, BE -7000 Mons (België). 

- Betalen met VISA of EUROCARD is eveneens mogelijk : vermeld uw volledig adres, uw volle-
dig kaartnummer (16 cijfers), vervaldag van uw kaart (4 cijfers), de totale som (verzendkosten
inbegrepen) en onderteken uw bestelling (formulier beschikbaar op onze website).

Gelieve de gewenste artikelen duidelijk te omschrijven !

Belangrijke opmerking in verband met de verzendkosten:
De verzendkosten van uw bestellingen zijn dezelfde binnen Europa als in België! Hou ermee re-
kening bij de totalisatie!

Profiteer ook van onze promoaanbieding op de eerste pagina !!!
U kan ook een e-mail sturen aan pfttsp@gmail.com om het volledige bedrag van uw bestelling

te vernemen.

Onze publicaties 2014 : 
- Lijn 154 : beschikbaar
- Kalender 2015 : september
- Het openbaar vervoer in België 1960 - 1970 : juli
- Les autorails Brossel : in voorbereiding
- Des rails, des hommes, des trains : beschikbaar
- Een eeuw stoom 6 : in voorbereiding


