
 
Update December 2021 

 

Rotterdam, 17-12-2021 

Beste Trainsimmers! 

Het is alweer december.., een bewogen jaar met vele uitdagingen komt nu snel ten einde.  Voor wat betreft 
TrainworX zijn we in 2021 hoofdzakelijk actief geweest met het uitbrengen van de DPZ+ (Re 450), een complete 
vernieuwde Re 421 met B50 wagons en de TMIV dieseltractor. 

 

Figure 1 | Re421 2021 

Verder hebben we vanuit de studio van Wilbur Graphics de mooie Bauernwaldbahn smalspoor stoomroute 
gekregen. Al met al weer een mooi resultaat van ons harde werk. We zijn ook gestart met producten van B42 
en Simtrain op te nemen in ons assortiment. 

We zien wel dat, door de opkomst van TSW (TS2) de groei van nieuwe gebruikers wat achtergebleven is. We 
hopen dat we met de releases van 2022 de community van TS1 toch kunnen blijven bedienen. 

2022 Roadmap 

Het komende jaar staan voorlopig de BR 4110 (Ex-Westbahn KISS) voor de Deutsche Bahn en de SBB Jailtrain 
op de planning. Beide projecten zijn op dit moment in productie. We kunnen vanuit Wilbur Graphics een mooie 
nieuwe grensland route verwachten en we zijn serieus aan het kijken naar de mogelijkheid een Zwitserse route 
uit te brengen in samenwerking met Rivet Games. 

 



 

Figure 2 | DB BR4110 (WIP) 

 

Dankjewel! 

Ik maak uiteraard weer 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! 

Tevens een woord van dank aan de Lokführers en leden van de Zwitserse en Duitse community die mij voorzien 
van het vele materiaal wat nodig is tijdens de productie van onze add-ons.  Daarnaast ook speciale dank aan 
mijn gewaardeerde collega’s Henk van Willigenburg (Wilbur Graphics), Chris Longhurst (Christrains), Alex 
Brander (Simtrain), Michael Albiez (B42rail), Colin Mcdonald (Rivet Games) en Etienne Ammersdorf (Simtogether). 

Ik wens jullie allemaal een gezond en gelukkig 2022! 

Paul 

 

 


