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Beste Trainsimmers! 

Het is alweer een tijdje geleden sinds onze laatste nieuwsbrief. We zullen proberen het volgend jaar 
beter te doen. 2020 is in veel opzichten een bijzonder jaar geweest. In januari hebben we onze 
webshop naar een andere server verhuisd, wat een stressvolle periode was. We zijn echter erg 
tevreden met de huidige prestaties van onze site en winkel. Het toevoegen van vertaalmodules is 
minder succesvol verlopen. We hebben onze site een paar keer effectief ‘gebroken’ om dit werkend 
te krijgen. Naast meer nieuwsbrieven zijn de meertalige modules onze tweede goede intentie voor 
2021. 

In maart, toen Covid-19 echt Europa trof, groeide de gaming markt doordat veel mensen thuis 
moesten blijven. We zagen deze effecten ook en hadden een zeer goede maart en april zakelijk gezien. 
De impact op mijn niet-TwX-bedrijf veroorzaakte een focusverschuiving naar het bouwen van TS-add-
ons en we zijn erin geslaagd om enkele updates (RABe 511, Ae 3 / 6II, IC2020) en enkele nieuwe 
producten zoals de HVZ-D, Köf, EDK-trein en Zürich-Olten-bundels in relatief korte tijd. 

 

Figure 1 | DPZ (WIP) 

  



2021 Roadmap 

De roadmap voor 2021 is nog enigszins flexibel, maar na de release van Wilbur Graphics' RAm / DE IV 
TEE DMU en de DPZ hebben we plannen voor: 

- Update RE 420/620/460 naar hybride ZUB (gratis update) 

- Update Re 421 (met nieuwe livreien, gratis update) 

- DB KISS IC (Payware) 

De huidige beperkingen op het gebied van reizen hebben invloed op het verzamelen van 
onderzoeksmateriaal. Ik kan niet naar Zwitserland reizen om foto's te maken en audio op te nemen, 
wat het bouwproces moeilijker maakt. Het is echter hartverwarmend om te zien hoeveel steun ik krijg 
van de Zwitserse gemeenschap bij het verwerven van benodigde materialen door middel van 
elektronische communicatie. Dat wordt erg gewaardeerd en laat zien dat waar een wil is, ook een weg 
is .. 

Een ander aandachtspunt is het creëren van meer scenario's voor ons groeiend aantal producten. We 
gaan actief mensen rekruteren die ons daarbij kunnen helpen. Als je geïnteresseerd bent, stuur ons 
dan een e-mail! 

 

Figure 2 | SBB RAm - NS DE IV 

 

Dankjewel! 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om mijn dank uit te spreken aan iedereen die mijn werk steunt 
en het mogelijk maakt TrainworX levend te houden. De vele persoonlijke e-mails die ik het afgelopen 
jaar heb ontvangen met positieve feedback en dankbetuigingen, zijn mij dierbaar. Het motiveert me 
om door te gaan, beter te worden en er plezier in te hebben! 

Ik wens jullie allemaal een gezond en gelukkig 2021 

Paul 


