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Disclaimer DoveTail Games Ltd. 
 
IMPORTANT NOTICE. This is user generated content designed for use with DoveTail Games Limited’s train simulation 

products, including Train Simulator 2017. DoveTail Games Limited does not approve or endorse this user generated content 

and does not accept any liability or responsibility regarding it. 

 

This user generated content has not been screened or tested by DoveTail Games Limited. Accordingly, it may adversely affect 

your use of DoveTail Games’s products. If you install this user generated content and it infringes the rules regarding user-

generated content, DoveTail Games Limited may choose to discontinue any support for that product which they may otherwise 

have provided. 

 

The RailWorks EULA sets out in detail how user generated content may be used, which you can review further here: 

www.railsimulator.com/terms. In particular, when this user generated content includes work which remains the intellectual 

property of DoveTail Games Limited and which may not be rented, leased, sub-licensed, modified, adapted, copied, reproduced 

or redistributed without the permission of DoveTail Games Limited." 
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1 Achtergrond 
 

Vanaf 1937 stelde de toenmalige Deutsche Reichsbahn 55 3-cilinderloks voor het zware 

sneltreinverkeer in dienst. Het uitbreken van de oorlog verhinderde de geplande levering van 

250 van deze stroomlijn-locomotieven. Na 1945 werd eerst deze bekleding verwijderd. In 

1953 werd besloten om nieuwe ketels in te bouwen. Aan het einde van de jaren 50 werden 

34 exemplaren voor het stoken met zware olie omgebouwd waardoor ze tot de sterkste 

Duitse stoomloks konden worden gerekend. Tot eind 1974 nam het bestand van 

dienstvaardige machines af tot 8 loks van het Bw Rheine en werden de laatste exemplaren 

nog voor het einde van de Duitse stoomtijd in 1977 terzijde gesteld. Desondanks zijn niet 

minder dan 10 exemplaren als museumloks bewaard gebleven (nog altijd 18% van de totale 

productie) in goed onderhouden conditie. Op dit moment zijn twee machines nog 

bedrijfsvaardig (UEF 01 1066 en SSN 01 075), terwijl voorbereidingen worden getroffen voor 

een volledige restauratie van andere machines.  De 01 1063 is als monument opgesteld voor 

het Hauptbahnhof van Braunschweig. 

 

(Obermayer, Taschenbuch der Eisenbahn / http://www.eisenbahn-museumsfahrzeuge.com).  

 

 
© Hugh LIewelyn 

 

 
© DGEG 

 

Meer informatie is op het internet te vinden, bv. met onderstaande links:  

http://www.eisenbahn-museumsfahrzeuge.com/index.php/deutschland/ 

of 

https://de.wikipedia.org/wiki/DR-Baureihe_01.10 

 

http://www.eisenbahn-museumsfahrzeuge.com/index.php/deutschland/
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2 BR 01.10 voor TS 2019 
 

DB 01 1056 
DB 011 062-7 
SSN 01 1075 
SSN 011 075-9 
 

 
 

De 01 1056 bevindt zich in het Eisenbahnmuseum Darmstadt-Kranichstein, in bruikleen 

gegeven door het DB Museum in Neurenberg. De 011 062-7 werd tijdens een weekend in 

1974 gecharterd door de NVBS ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de 

vereniging. De 01 1075 is volledig inzetbaar en sinds haar uitdienststelling bij de DB 

eigendom van de Stoom Stichting Nederland in Rotterdam en is toegelaten voor het rijden op 

het de spoorwegnetten van ProRail (NS) en DB AG. Ze is regelmatig terug te vinden aan de 

kop van speciale treinen voor spoorwegliefhebbers in Nederland en Duitsland, vaak getooid 

met het fictieve 'computernummer' 011 075-9.     
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TS Object Browser Index 
 

BR 01.10 Loc Tender 
01 1056 WG DB BR 01 1056 WG DB BR 01 1056 T38 

011 062-7 WG DB BR 011 062-7 WG DB BR 011 062-7 T38 

01 1075 WG DR BR 01 1075 WG DB BR 01 1075 SSN T38 

011 075-9 WG DB BR 011 075-9 WG DB BR 011 075-9 SSN T38 

 
Preload Consists 
WG DB 01 1056 (light engine) 

WG DB 011 062-7 (light engine) 

WG DB 01 1075 (light engine) 

WG DB 011 075-9 (light engine) 

 

WG DB 011 062-7 w/DB 50s Express 

WG DB 011 062-7 w/ NVBS 40 special 

WG DB 01 1075 w/ex-DB Bm 232 & ex-DR WRm 
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3 Bediening 
 

Hendels, knoppen en meters 
In de cabines van de 01.10 staan twee cameraposities ter beschikking. Je kunt daartussen 

wisselen met de pijltjestoetsen (links: de leerling, rechts: de meester) 

 

De verlichting van lok en tender 

wordt geregeld met het paneeltje 

bovenaan de linkerzijde van het 

machinistenhuis. Initieel zijn de 

rangeerseinen (2) ingeschakeld, 

evenals de verlichting van de 

wijzerplaten (3). De 

drijfwerkverlichting (5) is functioneel 

en kan worden aangezet om bij 

duisternis een inspectie- of 

smeerrondje uit te voeren. 

 

1 Treinseinen Train lights H / SHIFT +H 4 Paneelverlichting CTRL+ F11 
2 Rangeerseinen Shunting lights CTRL + F9 5 Cabineverlichting CTRL +F12 
3 Drijfwerkverlichting Link motion lights CTRL + F10    

 

 
  

Met het ganghendel (9) stellen we de vullingsgraad van de cilinders in. Verder treffen we hier 

de  treinrem (6) aan en de vuurdeurhendel (7). Hendel (8) bestuurt de zandstrooi-inrichting 

en met handel (10) worden de cilinderkranen geopend en gesloten. Initieel zijn deze 

geopend. 

 

6 Treinremkraan : / ' 9 Ganghendel W / S 
7 Vuurdeurhendel F/SHIFT+F 10 Cilinderkranenhendel C 
8 Zandstrooier X 11 Smoorkleppenhendels M /SHIFT+M 
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12 Ketelmanometer  18 Hoofdreservoirdruk  
13 Peilglas  19 Fluit, lang SPATIEBALK 
14 Pyrometer   Fluit, kort N 
15 Regulateur A / D 20 Schuivenkastdruk  
16 Snelheidsmeter  21 Locremkraan [ / ] 
17 Treinleidingdruk  22 Remcilinderdruk  

 

 
 

13 Peilglas     
23 Aanjager , / SHIFT + ,    
24 Voedingswaterhandwielen     
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De 01.10 in TS 20xx 
Initieel zijn op de loc de rangeerseinen ingeschakeld en staan de cilinderkranen open. 

Wanneer de treinseinen worden ingeschakeld wordt de knop voor de rangeerseinen door het 

script weer in de 0-positie teruggezet. De cilinderkranen staan bij het aanzetten altijd open 

en worden enige tijd na het openen van de regulateur door de meester dicht gezet. De 

cilinderkranen blijven open tot de cilinders opgewarmd zijn en zich geen condenswater meer 

in de cilinders kan vormen. 

 

     
           

De 01.10  levert de beste prestaties wanneer je na het optrekken de cilindervulling instelt op 

18% en de regulateur tussen de 30 en de 60%, afhankelijk van het treingewicht. Het geeft 

meer voldoening om de loc zonder Auto Fireman te rijden. Zorg dan dat het waterpeil in de 

ketel dicht bij de 90% blijft, en houdt de hoeveelheid kolen op het rooster rond de 65%. Als 

de stoomdruk onverhoopt te snel daalt kun je altijd de blower aanzetten.    

 

Het in- of uitschakelen van de 

automatische stoker doe je in Settings > 

Gameplay. In hetzelfde venster kun je de 

Train Controls instellen op Expert. 
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Voor een goed uitzicht over de baan 

selecteer je SHIFT + 2. Net als in de 

werkelijkheid kijk je door een glazen 

windscherm. 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het bouwen van een scenario kun je de kolen- en watervoorraden van de player train 

instellen nadat je de tender met een dubbele linker muisklik hebt geselecteerd: 

 

 
 

Opmerking: Net als bij het grote voorbeeld zullen twee of meer locs in een dezelfde trein 

zelden of nooit in een tender-tegen-tender of schoorsteen-tegen-schoorsteenopstelling 

worden geplaatst. De sim lijkt dit niet te ondersteunen, waardoor een dergelijke opstelling tot 

onvoorspelbare resultaten kan leiden.  
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4 Scenario's 
 

HAMBURG-LÜBECK (Career) 

 

 
 

8. [01 10] Bad Oldesloe to Hamburg 

 

Deze rit van Lübeck naar Hamburg vindt plaats ten behoeve van filmopnamen die onderweg 

tussen Bad Oldesloe en Hamburg Hbf worden gemaakt. Je staat op de voetplaat van een  

BR 01.10 met bijpassende klassieke ABum4 DB rijtuigen. De reizigers zijn hier on Bad 

Oldesloe al ingestapt dus je bent klaar om te vertrekken. Onderweg stop je alleen in 

Ahrensburg. Maximum snelheid is 140 km/u. 

 

KONSTANZ-VILLINGEN (Career) 

 

 
 

SSN Special Villingen-Konstanz 

 

In dit scenario breng je de SSN-stam met waterwagen op een zonnige winterdag naar 

Konstanz. Maximum snelheid is 140 km/u. 
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Retro Canvas Route 

Retro Canvas Route SP 

 

 

 
 

33 NVBS-rit Langevoort-Westeinde 

In 1974 bestond de NVBS 40 jaar. We brengen de jublileumrit van toen met de 011 062-7 en 

een stam mat24 virtueel in herinnering. De NVBS-jubileumexpress is door een 2200 naar 

Langevoort gebracht en staat nu klaar voor de rit naar Westeinde, die door de NVBS voor 

haar leden is georganiseerd. Als machinist van de 011 062-7 rij je de NVBS-

Jubileumexpress via een stop in Middeloord naar station Westeinde. Daar koppel je de lok af 

en zet die weg bij de dieselloods van het tractiedepot. Let op: de 01.10 is toegelaten op het 

Nederlandse spoor met een maximum snelheid van 100 km/u. 

 

 

 

    

 

Opmerking: met het oog op het internationale karakter van deze release konden we geen 

Nederlandse teksten aan de scenario's meegeven, maar de samenstellers vertrouwen erop 

dat de treinsimmer aan bovenstaande beschrijvingen voldoende heeft.  
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5 Installatie 
 

De DB BR 01.10 van TrainworX/Wilbur Graphics wordt aangeleverd als .zip-bestand en 

bevat naast een leesmij.txt de volgende items: 

 

-  Een map Manuals\TrainworX met resp. Duitse, Engelse en Nederlandse handleidingen: 

 

WG_DB_BR_01_10_Handbuch_V1_0.pdf 

WG_DB_BR_01_10_Manual_V1_0.pdf  

WG_DB_BR_01_10_Handleiding_V1_0.pdf 

 

- Installatieprogramma TwX_DB_BR_01_10_V10.exe 

 

Na het opstarten van het installatieprogramma wordt je achtereenvolgens gevraagd om 

 

- Taalkeuze voor het installatieprogramma (Dutch/English/French/German) 

- Een afwijkend pad voor de installatie (default is ../SteamApps/Railworks/enz.) 

- Het accepteren van de licentievoorwaarden (EULA) 

- Een selectie van de meegeleverde objecten (in dit geval slechts een object) 

- Het inbrengen van de installatiesleutel (een reeks van 6 cijfergroepen) 

 

Zie de release notes.txt  voor de laatste veranderingen en verbeteringen. 
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6 Copyright/Credits 
 

© 2019 Wilbur Graphics 

info@wilburgraphics.com 

 

Train Simulator 2019 is een handelsmerk van Dovetail Games en RailSimulator.com Ltd. 

 

Met dank aan Studio 2561, Yarran Berkhout en  Wolfger König voor hun aandeel in het 

testwerk van deze release. 
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