
NIEUWSBRIEF JUNI 2020

Onze publicaties 2020: 

- De locomotieven type 64 deel 2 : september
- Kalender 2021: september
- Het openbaar vervoer deel 4 : december
- De lijn 59 Antwerpen - Gent: beschikbaar

PROMO VAN DE MAAND
Wij bieden U gratis verzendingskosten aan
voor elke bestelling van minimum € 50, ge-
plaatst in de maand juni (België en Europa)

Vermeld bij uw storting, bovenop de 
bestelling, de mededeling “promo juni”

ALGEMENE INFORMATIE
RÉTROTRAIN SAINT-GHISLAIN
LE CHEMIN DE FER DU BOCQ

Tengevolge van de gebeurtenissen die ons land raken:
- museum Rétrotrain is gesloten maar boetiek is open met

inachtneming van de regels voor het afstand houden op :
- - zaterdag 6 juni van 10 tot 13u

- dinsdag 16 juni van 10 tot12 u.
- de opening van het seizoen op de Chemin de fer du Bocq

is eveneens uitgesteld;
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Voor de intrede van de spoorwegen was het verkeer in de Gironde onderworpen aan paard en kar over zeer slecht onderhou-
den wegen,met een traagheid die zwaar woog op de economische activiteiten.

Het departement van de Gironde lanceerde een aantal studieprojecten over spoorwegen waardoor vele ideeën ontstonden. 
Gedurende de jaren 1871 tot 1881 bleven de eerste ontwerpen en schetsen van het definitieve tracé zonder succes, omwille
van het failliet van sommige aannemers of de onmogelijkheid om de nodige fondsen te verzamelen. Het resultaat van een eer-
ste lijn tussen Saint-Symphorien en Nizan, kreeg bij Nationale Raad de voorkeur bij de verdere uitbouw van de provinciale net-
werken in de Blayais, de Médoc en in het zuiden
van de Gironde, die verbonden waren met sta-
tions van de Compagnie du Midi.

Het was dus een zeer uitgebreid netwerk over
de gehele provincie met 272 km spoor waarvan
50 in de Blayais dat het daglicht zag. Was het al
een uitgestrekt en goed onderbouwd tracé, het
bezat ook de kwaliteit om te wedijveren met de
andere grote netwerken en de haven. Ontegen-
sprekelijk zou dit netwerk de verplaatsingen op
een aangename en snelle manier veranderen en
verbindingen openen naar landelijke gemeenten
als Bordeaux en zijn haven, de vestiging van be-
woners, ondernemers enz...
Sinsdien is er een echte sociale band ontstaan
door het ontsluiten van afgelegen dorpjes. 
De opening van een stelplaats te Saint-Sympho-
rien in 1873 liet toe om het rollend materieel te
onderhouden en aan te passen. Later, met de
uitbreiding van het net, stichtten “Les Chemins
de Fer Économiques” nog een stelplaats bij La-
canau op de lijn Lesparre - Facture.

De geest van vernieuwing bij de beheerders van
dit netwerk leidde ertoe dat er tweedehands Re-
nault motorwagens met diesel- of benzinemotor
verschenen vanaf 1931, in 1934 gevolgd door
nieuwe exemplaren van Dion-Bouton. De erva-
ring bevestigde de modernisering van de tractie-
vorm door het geleidelijk vervangen van de
stoomlocomotieven door Amerikaanse locotrac-
toren vanaf 1946. “Les Économiques” waren
zonder enige twijfel de eerste - afgezien van de
VFIL - om de dieseltractie in haar geheel aan te
passen. De snelheid bij het reizigersvervoer ver-
beterde o.a. op de lijn Bordeaux - Lacanau,
maar ook bij de bediening van industriële parti-
culiere aansluitingen te Facture, Naujac, Arès,
Hostens of Saint-Symphorien en - in mindere mate - in de Blayais. Het zijn evenwel de beelden van de reizigers, de toevallig-
heden van de dienst, de welvaart, het dagelijkse leven van de spoorwerkers zoals beschreven in dit boek, die ons ertoe aanzet-
ten om een eerbetoon te brengen aan diegenen die erin geslaagd zijn om deze lijnen uit te tekenen en aan te leggen, evenals
aan de bedienden van de beweging of het onderhoud die, door hun inzet, onberispelijk werk geleverd hebben.

Les Chemins de fer Economiques de Gironde – Formaat A4 – 248 blz. kleur/zw – 
700 illustraties - harde gekartonneerde kaft - verkoopprijs: € 49 + verzendingskosten 1500 gr. – 
mededeling: Gironde

NIEUW UIT FRANKRIJK !
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INFO BOEKEN EN DVD’S
Wist U dat TSP ook boeken en DVD’S verkoopt van andere uitgevers ?

Bezoek onze website www.pfttsp.be, rubriek “publicaties”.

NIEUW
Onze boeken zijn nu ook beschikbaar in

Trainworld, Station Schaarbeek

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 € 2,00 € 2,00 op aanvraag
tot 350 g € 3,00 € 3,00 op aanvraag
tot 1000 g € 6,00 € 6,00 op aanvraag
tot 2000 g € 6,00 € 6,00 op aanvraag
tot 5 kg € 6,00 op aanvraag op aanvraag
tot 10 kg € 7,50 op aanvraag op aanvraag

- 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, 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 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:
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.



-4-

DE LIJN 59 ANTWERPEN - GENT
Ter gelegenheid van het 175 jarig bestaan van de lijn 59 Antwerpen - Gent, waarvan het eerste
gedeelte Sint-Niklaas - Antwerpen in dienst werd gesteld op 3 november 1844, hebben Marc 
Clarysse (auteur) en TSP (uitgever) zich samengezet om de volledige geschiedenis van deze lijn
voor te stellen die oorspronkelijk slechts voorzien was voor lokaal verkeer maar een van de 
belangrijkste lijnen van het Belgische net werd.

De verschillende hoofdstuken behandelen de geschiedenis van de lijn: de aanleg, de verschil-
lende stappen in de modernisering.  Ieder station en stopplaats wordt bekeken een één hoofd-
stuk gaat over het rollend materieel van vroeger en nu. 
Vele postkaarten, oude en nieuwe foto’s en plans van de stations vormen de iconografie van dit
werk dat TSP U voorstelt aan 42 €.

De lijn 59 Antwerpen - Gent – Formaat A4 – 332 bladzijden in kleur – 300 foto’s en plans - stevige
kartonnen kaft - verkoopprijs: €42 + verzendingskosten 1500 gr. – mededeling: L59 NL
Existe aussi en français.
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van mythische spoorlijn tot mooiste Ravel van Europa

3e uitgave, volledig vernieuwd door Par M. Heinzel, KD Klauser, R. Marganne 

Een volledig vernieuwde uitgave, acht jaar na de eerste verschijning, ter gelegenheid van de
130e verjaardag van de indienststelling van de spoorweg tussen  Aix-la-Chapelle – Montjoie
(Monschau) – Waimes - Saint-Vith – Troisvierges/Gerolstein, met als naam de “Vennbahn”.

Het boek werd opgesteld door een internationale ploeg: Michaël Heinzel (Bonn), Klaus-Dieter
Klauser (Saint-Vith) en Roland Margan-
ne (Liège): volledig herziene teksten,
verrrijkt met nieuwe onderzoeken en ge-
tuigenissen: spoorweggeschiedenis van
Eupen, geschiedenis van de Bollénie,
gesprekken met de laatste Belgische en
Duitse spoormannen in dienst op de
Vennbahn en haar zijlijnen … omvor-
ming van de Vennbahn in een grenso-
verschrijdende Ravel van meer dan 100
kilometers, de mooiste van Europa.

De inhoud (tweetalige uitgave Frans/
Duits): de Vennbahn, een begeesterend
hoofdstuk in de Europese geschiedenis;
de hoofdlijn van de Vennbahn Aix-la-
Chapelle – Montjoie (Monschau) – Wé-
vercé – Waimes – Saint-Vith en haar zij-
lijnen naar Stolberg, Eupen-Herbesthal,
Malmedy; de oorlogslijnen Vielsalm –
Born, Gouvy – Saint-Vith (en Losheim –
Saint-Vith, voorzien maar nooit aange-
legd); de verlengingen van de Vennbahn
naar het zuiden, van Lommersweiler
naar Troisvierges en Steinebrück – Prüm
– Gerolstein; de dwarslijn Jünkerath –
Losheim – Wévercé – Stavelot – Trois-
Ponts.

Een mooi tweetalig boek (Frans/Duits) van Geschichtsverein “Zwischen Venn und Schneifel“
asbl (Saint-Vith), U voorgesteld door TSP.

Hommage à la Vennbahn (nieuwe uitgave)  – Formaat A4 – 332 bladzijden Z/W en kleur – 
500 foto’s - stevige kartonnen band - verkoopprijs: €46 + verzendingskosten 1700 gr. – 
mededeling: Vennbahn
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Nieuwe DVD’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 73 Deinze - Adinkerke (commentaar in NL), lijn 59 Antwerpen - Gent-
St-Pieters (commentaar in NL), en lijnen 139/140 Leuven - Charleroi (Ouest) (commentaar in NL en FR).
Elke DVD duurt ongeveer 90 minuten en kost 15 €.

DVD L59 - DVD L73 - DVD L139/140

Zwart/Wit - ongeveer 90’
Prijs : € 15,00 + verzendingskosten 150 gr - 
Mededeling : “DVD 59 of 73 of 139”

Steeds beschikbaar:
L 96 Braine-le-Comte - Bruxelles (commentaar in NL) - 
L 37 & 39 Liège - Welkenraedt (NL) en Welkenraedt - Mont-
zen (FR) - L 154 Namur - Givet - L 36 Brussel-Noord - Leu-
ven - L 52 Antwerpen - Dendermonde - L 50 & 51 Brugge -
Oostende, Knokke en Blankenberge (NL) - L 15 Hasselt -
Mol - Neerpelt (NL) - L 24 Tongeren -Aachen (NL) - L 43 Liège
- Marloie (FR) - L96 Braine-le-Comte - Quévy (NL) - L125
Liège - Namur (NL) - L 31 & 34 Liège - Liers - Ans/Hasselt
(NL); L50A Brussel-Zuid - Gent-St-Pieters (NL), L42 Rivage -
Gouvy - L130 Namur - Charleroi - L53 Mechelen - Dender-
monde - 94 Halle - Lille - L78+97 Mons - Tournai - L162
Namur - Libramont (NL) - L12 Antwerpen - Essen (NL) -
L165 Bertrix - Athus (FR) - L162 Libramont - Arlon (NL)  - L
35 Hasselt - Leuven (NL) - L132 Charleroi - Mariembourg
(FR) - L21/21A Landen - Genk (NL) - L90 Denderleeuw -
Jurbise (NL) - 122/123 Denderleeuw - Braine-le-Comte (NL)

€ 15
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Kevin Hoggett, inspecteur rollend materieel bij British Rail te Zeebrugge, stelt ons voor om de
oversteek van het Kanaal per spoor, dus met de ferry, van Zeebrugge naar Harwich te doen
herleven. Dank zij officiële archieven en documenten, uitgeleend door zijn collega’s, kan hij ons
een compleet en goed geïllustreerd overzicht aanbieden van deze buitengewone verbinding.

Dit boek is
tweetalig: 
Engels/Neder-
lands.

Rails across the sea – Formaat A4 – 80 bladz. kleur/zw – 120 illustraties, kaarten en schemas - soe-
pele kartonnen kaft - verkoopprijs: € 18 + verzending 400 gr. – tweetalig Engels/
Nederlands - mededeling: across the sea

NIEUW !
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Met de buurttram te Lobbes en Thuin - liggend formaat A4 – 100 kleurenfoto’s - 
glanzend papier 170 g - soepele kaft - verkoopprijs: € 20 + verzendingskosten 450 gr -
mededeling : ASVi
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Tram type S NMVB op de TEC-Charleroi - Op de lijn 128 van de Bocqspoorweg - 
100 kleurenfoto’s - soepele gekartoneerde kaft - formaat A4 liggend - 
verkoopprijs :€ 20/boek + verzendkosten - gewicht : 450 gram/boek - 
mededeling : TEC Lemaire - L128 Lemaire


