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Voor Z-spoorders. 
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verzamelaars zich 
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Op nog geen 3 uur rijden 
van Utrecht vond in 
Geseke, Duitsland, op 5 
en 6 april 2008 het 2e 
internationale Spoor Z 
weekend plaats. 2400 
bezoekers met een warm 
kloppend Spoor Z-hart 
bezochten het evenement 
dat uitgroeide tot het het 
grootste evenement ooit in 
de geschiedenis van 
schaal 1 : 220. Letterlijk 
tientallen meters 
modulebanen in enkel- en 
dubbelspoor, analoog of 
digitaal bestuurd en 
thematisch uiteenlopend 
van Duitse zijlijntjes in het 

Z Weekend 2008 in Geseke ongekend succes 
vlakke noorden, Duitse 
hoofdlijnen door het 
middelgebergte tot en met 
Amerikaanse hoofdlijnen 
door prairies en groene 
bergen zijn in Geseke te 
bewonderen geweest. 
Vanzelfsprekend heeft 
ook Vereniging Z-werk220 
zich in Geseke van haar 
beste kant laten zien met 
dubbelspoormodules naar 
Duits (analoog) en 
enkelspoormodules naar 
Amerikaans voorbeeld 
(digitaal). 
 
Märklin was in Geseke 
aanwezig met alle 

Neuheiten voor 2008.  
Ook gaven zo'n twintig 
kleinserieproducenten 
acte de présence met hun 
locs, wagons, gebouwen, 
finescale rail/wissels, 
figuurtjes etc.  
Wie op zoek was naar een 
bepaalde niet meer 
verkrijgbare locomotief of 
wagon, kon zijn hart 
ophalen op de grote, 
uitsluitend op Spoor Z 
gerichte beurs met 
tientallen meters stands. 
 
Het Z Weekend wordt 
georganiseerd door  Z 
Friends Europe. 
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“Tijdens het Z Weekend 
2008 in Geseke zijn de 
eerste Nederlandse locs 
in Spoor Z ten doop 
gehouden, de NS 
Hippel en de NS Sik.” 

De talrijke Nederlandse 
Z-spoorders die Geseke 
bezochten, gingen wel 
heel opgetogen naar 
huis terug. Dankzij de 
goede contacten van 
Vereniging Z-werk220 
zijn in Geseke door twee 
kleinserieproducenten de 
productieversies van de 
eerste Nederlandse locs 
in Spoor Z, namelijk de 
NS Hippel en de NS Sik, 
officieel ten doop 
gehouden. Wondertjes 
van de techniek deze 
locjes van resp. 4 en 3 
cm (!) lang. 
De Hippel kan worden 
besteld bij Exact 
Modellbau.  
 
http://www.v36.info/minilok/start.htm 

 
De prijs van de loc is 
vastgesteld op 800,- 
Euro. Dat is een hoop 

Het is zover: NS locs in Spoor Z 

Micha, de locdokter van Z 
Friends Europe, heeft zijn 
verslag van 2 dagen 
levens redden tijdens het 
Z Weekend bekend 
gemaakt. De Lokdokter 
maakte zich weer erg 
nuttig. 
• 151 Locomotieven voor 
reparatie en reiniging 
aangeboden. 
• Zaterdag was met een 
kleine 100 Locs 'koploper'. 
• 100 Locs waren van Z 
Friends leden en 51 Loks 
van bezoekers. 4 mensen 
bleken tevreden 
stamgasten die ook in 
2006 al locs hadden 
aangeboden. 

Geseke 2008: Locdokter weer onmisbaar 

geld, maar wie zich 
realiseert dat de 
drijfstangen 0,5 mm hoog 
en 0,3 mm dik zijn, en 
onderling verbonden 
worden door 
klinknageltjes van 0,6 mm 
doorsnede kan zich 
voorstellen hoe 
arbeidsintensief de 
montage van de loc is. 
Bovendien is de loc 
voorzien van een speciaal 
voor deze loc 
ontwikkelde, kostbare 
Faulhaber motor die alle 
trekkracht en souplesse 
bezit die je van kleine 
goederentransport 
locomotief mag 
verwachten. 
 
De Sik waarvan de prijs 
vastgesteld id op 390,- 
Euro kan worden besteld 
bij Z-modellbau. De loc 
wordt allereerst 

uitgevoerd in NS 
Grijs/Geel. In een later 
stadium volgen tijdperk 
2-3 NS Groen en andere 
kleurvarianten. 
 
http://www.z-modellbau.de 
 

 
 
Vereniging Z-werk220 is 
in overleg met enkele 
andere Europese 
kleinserieproducenten 
over de productie van 
goederenwagons naar 
NS voorbeeld. We 
houden u op de hoogte. 

• Ca. 30 Locs, waaronder 
3 Krokodillen (notoire 
probleemgevallen), 
moesten compleet uit 
elkaar en onderhouden 
worden. 
• Bij zo'n 80 Locs hoefde 
alleen het onderstel ter 
hand te worden genomen. 
Volledig schoongemaakt 
met ultrasoon en waar 
nodig Teflon. 
• Ca. 20 Locs hadden 
nieuwe onderdelen uit de 
Z Friends reserve nodig. 
Dat bestand behoeft nu 
trouwens nodig 
aanvulling. Donoren 
gezocht, zeker onder 
handelaren die 

waarschijnlijk nog het 
nodige hebben liggen aan 
veertjes, draaistellen, 
gebruikte motoren, etc. 
• Opvallend t.o.v. eerdere 
ervaringen in Zell en 
Geseke 2006 was dat zich 
geen problemen 
voordeden met 
wielkransen. 
• Helaas kon 7 'dode' Locs 
geen nieuw leven worden 
ingeblazen wegens een 
defecte motor of nog 
onder de garantie vallend. 
Bij geen van de 
aanwezige handelaren 
was de betreffende motor 
beschikbaar. 

Micha  

 
Tijdens het Z Weekend 
toonde Dr. Andreas 
Scheibe (Z-modellbau) 
ons een prototype van zijn 
„Glaskasten‟. Gebaseerd 
op dezelfde aandrijving als 
de Köf en de Sik. 
Introductiedatum 
onbekend. Bestellingen 
worden nog niet 
aangenomen. 

http://www.v36.info/minilok/start.htm
http://www.z-modellbau.de/
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Van vrijdag tot en met 
afgelopen zondag heb ik 
de wereldhappening in 
Geseke wederom mogen 
beleven. 2 jaar geleden 
was ik er met een Duits 
middelgebergte module 
en nu zoals bekend met 2 
modules Amerikaans. Ook 
Aad was erbij met 2 US 
modules. Dit alles in het 
kader van de Z-werk220 
en Duitse ‘OWL Division’ 
samenwerking. Dus 4 
Nederlandse modules 
tussen die van onze 
Duitse vrienden. 
 
Voor degenen die niet op 
de hoogte zijn: onze 
Amerikaans digitale 
enkelspoormodules op 

US Z Lines Europe. Samenwerkingsproject zonder grenzen 

“Probleemloos en 
zonder aanpassingen 
konden wij onze 
modules tussen die van 
onze Duitse vrienden 
voegen en het hele 

weekend rijden.” 

basis van de vlakke Z 
Friends modulekop zijn 
een samenwerking met de 
Duitse groep rond Peter 
Scheele (OWL Division). 
 
Probleemloos en zonder 
aanpassingen konden wij 
onze modules bij dit 
eerste gezamenlijke 
optreden tussenvoegen en 
het gehele weekend naar 
hartenlust digitaal rijden.  
 
Aad en ik werden ook 
genoemd en beschreven 
in de zaterdag editie van 
de Geseker Zeitung 
waarvan wij op zondag 
nog een exemplaar 
konden bemachtigen bij 
een tankstation.  

Onze langste trein was een 
kolentrein van 3 meter 
lengte waarvan een 
filmpje te zien is op 
YouTube bij ‘heikoZZ’. 
 
Cor en Hans waren vanaf 
vrijdag ook aangehaakt 
met samen 4 modules  
EFW tussen de Duitse 
modules van ZIST en Z 
Friends en zoals te doen 
gebruikelijk ook zonder  
problemen ;-)  
 
Enige foto's zijn zondag op 
scherm te zien geweest 
tijdens onze aprilstamtafel  
in Austerlitz. 
 

Jaap 
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Geseke 2008. Favorieten van de redactie 

Het nauwgezet in 1:220 
gerealiseerde station Klütz 

van Harald Möller is de 
favoriet van de redactie. 

Alle gebouwen zijn 
scratchbuild en de 

handbediende draaischijf, 
zoals ook bij het 

voorbeeld, verdient alle 
lof. Fantastische 

constructie!. Liefdevolle 
details maken het geheel 

compleet. Een 
fantastische prestatie.  

  

Er wordt nogal eens neergekeken op karton. Manfred 
Forst van ZIST laat op zijn module met het 
trafohuisje zien dat karton brede waardering verdient. 
Het sneeuwlandschap in de vorm van een koffer-
baantje door Trafofuchs is een toonbeeld van details. 

Gebouwen met een prachtig 
verweerd uiterlijk op de baan naar 
Engels voorbeeld van Graham Jones. 
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In mei 2001 namen enkele 
enthousiaste Z-Spoorders het 
initatief in Nederland met 
modulebouw in Spoor Z van 
start te gaan. Als belangrijk 
doel heeft steeds voorop 
gestaan: promotie van Spoor Z 
op toonaangevende 
modelspoorevenementen. 
Inmiddels heeft een groot 
aantal Z-Spoorders uit alle 
delen van het land enthousiast 
gereageerd op de diverse 
oproepen om zo’n project van 
de grond te tillen en heeft het 
module-initiatief een thuis 
gevonden in Vereniging Z-
werk220. Een belangrijk 
uitgangspunt is om de 
Nederlandse Spoor Z 
modulegroepen van 
Vereniging Z-werk220 
aansluiting te laten vinden bij 
soortgelijke initiatieven in 
Duitsland waaronder Z Friends 
Europe (ZFE) en Zett Insider 
Stammtisch (ZIST). Hierdoor 
kunnen we tijdens grote 
modelspoorevenementen 
zoals het Z Weekend in 
Geseke vele meters Z-Spoor 
modules aan elkaar koppelen. 
 
De dubbelspoor modulebaan is 
gebaseerd op een niet-
geëlektrificeerde hoofdlijn in 
het Duitse Middelgebergte in 
tijdvak 3-4 volgens het 
zogenaamde hondenbotprin-
cipe. Het  hondenbot is bij 
uitstek geschikt voor een 
lange, dubbelspoors 
modelbaan. De treinen 
verdwijnen aan weerskanten 
en rijden volgens 
eenrichtingsverkeer aan beide 
uiteinden door een lus. 
Gekozen is voor een 40 cm 
diepe modulekop met 
landschapsprofiel van System 
Jörger (de zgn. EFW kop).. 

Dubbelsporig 
door het Duitse 
middelgebergte 

  

Foto boven: dubbelspoor module met houtzagerij van Gerhard Maurer van ZIST. 
Foto onder: module van Hans van den Haak van Vereniging Z-werk220. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Vereniging Z-werk220 
kent een verenigingsjaar 
dat loopt van 1 januari t/m 
31 december. Het 
lidmaatschapsbedrag is 
tijdens de Algemene 
Leden Vergadering van 11 
november 2007 voor 2008 
vastgesteld op 43,- Euro. 
De leden ontvangen als 
tegenprestatie een 
exclusieve jaarwagen, 

Lid worden van Vereniging Z-werk220 

Vereniging Z-werk220, 
Werkgemeenschap voor 
Spoor Z, is dé 
modelspoorvereniging 
voor mensen die hun hart 
aan het kleinste spoor in 
schaal 1 : 220 hebben 
verpand. Paradepaardjes 
van Z-werk220 zijn de 
modules in enkel- en 
dubbelspoor naar 
Amerikaans (digitaal) en 
Duits voorbeeld (analoog). 
Een norm voor enkelspoor 
modules naar Nederlands 
voorbeeld is in 
voorbereiding. 
 
Z-werk220 heeft 'werk' - 
kort voor ‘Werkgemeen-
schap’ - als centraal 
element in haar naam 
gekozen. Voor onze leden 
organiseren we activitei-
ten en workshops rondom 
modulebouw. Bij 
voldoende belangstelling 
zullen ook workshops 
gepland worden over het 
opzetten en bouwen van 
diorama's of je eerste Z-
spoorbaan. 

De Modules 
De dubbelspoormodules 
(Jörger EFW) van Z-
werk220 zijn in de jaren 
1960-1970 gesitueerd en 
beelden een niet-
geëlektrificeerde 

Over Vereniging Z-werk220, Werkgemeenschap voor Spoor Z 

Vereniging Z-werk220 

Secretariaat: 
Boekbindershorst 52 
7328 TR Apeldoorn 

 
TELEFOON: 

(+31) 055-5412589 
BELLEN TUSSEN 19.00 EN 

21.00 UUR 
 

E-MAIL: 
j.grutter@chello.nl 

 

Bezoek onze website! 

www.z-werk220.nl 

en ons forum op 

http://www.clubs.nl/community/d

efault.asp?clubid=51860 

 

houden in ons 
verenigingsgebouw te 
Austerlitz. Een losbladig 
handboek in luxe 
edelhouten verzamelband 
is eveneens onderdeel 
van het lidmaatschap voor 
2006-2007. Aanmelding 
voor het lidmaatschap kan 
schriftelijk gedaan worden 
of online via het contact-
formulier op onze website. 

waarbij Vereniging Z-
werk220 alles in het werk 
stelt om dat een 
voorbeeldgetrouwe 
jaarwagen in Spoor Z naar 
Nederlands, Duits of 
Amerikaans voorbeeld te 
laten zijn. Bovendien staat 
voor leden deelname aan 
onze werkwinkels, de 
modulegroepen en andere 
activiteiten open; te 

hoofdbaan in het Duitse 
middelgebergte uit. 
Dergelijke dubbelsporige 
trajecten komen we ook 
nu nog tegen op o.a. 
delen van de voormalige 
Ludwig-Süd-Nord-Bahn. 
De modules worden 
analoog bestuurd. Als 
beveiligingssysteem wordt 
een zelf ontwikkeld 
blokbeveiligingssysteem 
gebruikt. 
 
De Amerikaanse modules 
beelden een enkelspoors 
hoofdlijn uit in de zoge-
naamde transition era, het 
tijdwerk waarin stoom 
geleidelijk door diesel 
vervangen werd. De 
keuze van de regio is vrij, 
dus alles is toegestaan: 
van droge Arizona 
desserts t/m de rijk 
begroeide bergen van 
West Virginia. De 
Amerikaanse modules 
worden digitaal bestuurd 
met het zogenaamde 
DCC systeem. 
 
De Nederlandse 
enkelspoor modules 
hebben zijlijntjes in het 
Nederlands-Duitse 
grensgebied in de periode 
1930-1950 als thema. 
Nederland was toen nog 
rijk aan zgn. personen- en 
goederentrams.  

Z-werk220 is: 

• opgezet door en voor Z-
spoorders; een platform 
voor zowel bouwers als 
verzamelaars, 
• optimale betrokkenheid 
van én openheid voor 
leden dankzij de 
transparante 
verenigingsstructuur, 
• waardevolle overdracht 
van kennis, kunde en 
(vooral) praktijkervaring, 
• mede door internationale 
samenwerking profiteren 
van een aantrekkelijk 
activiteitenprogramma,  
• onze gezamenlijke 
enkel- en dubbelspoor 
modulebanen en 
dioramaprojecten op 
schaal 1:220 als belangrijk 
bindmiddel, 
• Nederlands materieel en 
toebehoren in Spoor Z als 
speerpunt en daartoe 
initiatieven nemen,  
• workshops over planning 
en bouw van je eerste Z-
spoorbaan; na afloop kan 
iedere deelnemer van een 
zelf gebouwde Spoor Z-
baan genieten, 
• dankzij strategische 
allianties speciale 
noviteiten en beperkte 
oplagen in schaal 1:220. 

Vereniging Z-werk220 

is aangesloten bij de 

 

Ingeschreven in het 
handelsregister 

 
KvK Utrecht 30217103 

mailto:j.grutter@chello.nl
http://www.z-werk220.nl/
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