NIEUWSBRIEF MAART 2019
RÉTROTRAIN SAINT-GHISLAIN

De TSP-boetiek en Rétrotrain zijn open
op de eerste zaterdag en de derde dinsdag van de maand
VOLGENDE OPENINGEN :
zaterdag 2 maart van 9 tot 12u
dinsdag 19 maart van 10 tot 12u
zaterdag 6april van 9 tot 12 u

-

Onze publicaties 2019:

De locomotieven type 64 : in voorbereiding
De locomotieven type 271-272 : april
De lijn 96 deel 2 : april
Kalender 2020 : september
Het openbaar vervoer deel 4 : 2020
De lokomotieven type 10 : beschikbaar

PROMO VAN DE MAAND

Abonneer U op OP DE BAAN voor 2019 en
ontvang gratis onze kalender 2019
(waarde 15 €)
Stort 42 € op de rekening
BE57 0011 2017 8935 met de vermelding
“OP DE BAAN 2019 PROMO”

BOEK BIJNA UITGEPUT :
- MILITAIRE LIJNEN IN BELGIË
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A

Al beschikbaar !

De stoomlocomotieven “Pacific” TYPE 10

Het type 10... Deze machines met hun unieke vormgeving werden door sommigen bewonderd en
aanbeden terwijl ze door anderen gehaat werden - maar ze lieten niemand onverschillig!
Ze vormden het hoogtepunt van het toenmalige technische kunnen, het resultaat van onderzoeken en berekeningen door een geniaal ingenieur: J.-B. Flamme, de toenmalige chef van de dienst
Tractie bij de Belgische Staat. Dit locomotieftype had een grote invloed op de stoomtractie in het
hele land. Ze waren misschien niet de mooiste van de klas, maar wel knap - en wat een gezicht!
Ook zij hadden kinderziektes en ze werden onderworpen aan de nodige verbouwingen en verbeteringen. Het resultaat was een machine die gedurende 45 jaar opmerkelijke prestaties neerzette.
Het type 1, 20 jaar later gebouwd als nieuwe prestige locomotief, heeft hun nooit kunnen overtroeven op de moeilijkste lijnen van het net. Hier bleef het type 10 heer en meester...
Het boek laat u dit locomotieftype tot in het kleinste detail ontdekken, van hun ontstaan tot het
einde van hun loopbaan. Of het nu gaat om de techniek, de geschiedenis, hun prestaties, hun stelplaatsen of de omlopen: alle facetten
komen aan bod, rijkelijk geïllustreerd met dikwijls nooit eerder gepubliceerde foto’s.

€ 42

Formaat A4 - 268 pagina’s - meer dan 300 foto’s en plannen - harde gekartonneerde kaft - ingebonden met linnen draad - Nederlands- of Franstalige versie.

Prijs : € 42,00 + verzendkosten 1500 gr - Mededeling: type 10 NL
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N i e u w e D V D ’s !

Wij stellen U drie nieuwe DVD’s voor in onze reeks lijnstudiefilms.
Deze zwart/witbeelden, genomen vanuit de stuurpost zijn voorzien van kommentaar in Frans of Nederlands.
Het gaat om 16mm-films die op professionele manier gedigitaliseerd zijn.
De drie nieuwe DVD’s gaan over: lijn 43 van Liège naar Marloie (Frans commentaar), lijn 15 van Hasselt
naar Neerpelt (Nederlands commentaar) en de lijn 24 Tongeren - Aachen-West (Nederlands commentaar).
Elke DVD duurt ongeveer 90 minuten en kost 15 €.

DVD L15 - DVD L24 - DVD L43

Zwart/Wit - ongeveer 90’
Prijs : 1 15,00 + verzendingskosten 150 gr
Mededeling : “DVD 15 of 24 of 43”

Steeds beschikbaar:

lijn 96 Braine-le-Comte - Brussel (commentaar in
NL) - de lijnen 37 Liège - Welkenraedt (commentaar in NL) en lijn 39 Welkenraedt - Montzen (commentaar in FR) - lijn 154 Namur - Givet - lijn 36
Brussel-Noord - Leuven - 52 Antwerpen - Boom Dendermonde - lijnen 50 en 51 Brugge - Oostende,
Knokke en Blankenberge (commentaar in NL).
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Beschikbaar !

EEN EEUW STOOM 8

Het achtste deel uit de reeks “Een eeuw Stoom” is beschikbaar.

De foto’s zijn zoals steeds, ingedeeld in de drie grote tijdperken:
1835-1930, 1931-1945 en 1946-1966 die overeenkomen met de drie
nummeringssystemen (Belgische Staat, NMBS met 4 cijfers en NMBS
met 5 cijfers).
Twee andere hoofdstukken geven een beeld van de industriële spoorwegen en stoomlocomotieven van buitenlandse netten. Het boek telt 136
foto’s - waarvan 8 kleurenopnamen - met tweetalige onderschriften.

Liggend formaat 26 x 21 cm - Harde gekartonneerde kaft - Ingebonden met linnendraad - 136 foto’s Tweetalige teksten: Frans - Nederlands
Prijs: € 32 + verzendkosten 750 g - Mededeling: “Stoom 8”
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NIEUWE DVD ‘S
UIT FRANKRIJK

DVD “Le Tramway du Mont-Blanc”.
Zichten met de sneeuwruimer in 2006 en
beelden vanuit de stuurpost in 2018.
Editions du Cabri - 68 minuten Verkoopprijs : € 30 + verzendingskosten
(150 gram) Mededeling : DVD Mont-Blanc

DVD “Les plus beaux panaches de 2018”.
15 fragmenten en 1h20 speelduur, gefilmd
in Frankrijk, en één fragment in Duitsland.
Editions du Cabri - 80 minuten Verkoopprijs : € 30 + verzendingskosten (150
gram) Mededeling : DVD Panaches 2018
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Is uw abonnement voor 2019 al vernieuwd?
Het is heel eenvoudig: stort 42 euro (buitenland 48) op onze rekening
BE 57 0011 2017 8935
met mededeling: "OP DE BAAN 2019"

Zie promo blz 1
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 !
tot
tot
tot
tot
tot
tot

BELGIË
€ 2,00
€ 3,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 7,50

100 g
350 g
1000 g
2000 g
5 kg
10 kg

EUROPA ANDERE LANDEN
€ 2,00
op aanvraag
€ 3,00
op aanvraag
€ 6,00
op aanvraag
€ 6,00
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag

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 PFT-TSP, BP 40, BE -7000 Mons (België),
met juiste vermelding van de bestelde artikelen en de totale som + verzendkosten.
- Betalen met VISA of EUROCARD is eveneens mogelijk : vermeld uw volledig adres, uw volledig 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:

Men dient rekening te houden met een termijn van vijftien dagen tussen ontvangst van de
betaling en de levering.
U kan ook een e-mail sturen aan pfttsp@gmail.com om het volledige bedrag van uw bestelling te
vernemen.
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