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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 2015. 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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Deutsche Bundesbahn (DB) V188/BR 288 
In 1941 en 1942 werden in totaal vier tandemlocomotieven van het type D 311 door de voormalige 

Duitse Wehrmacht in gebruik genomen. Ze werden gebouwd voor het transport van zware 

spoorwegartillerie. De D 311.01 a/b en haar zustermachine D 311.02 a/b rangeerden op het Krim-

schiereiland met de "Dora", het grootste kanon dat ooit is gebouwd. In de laatste oorlogsjaren deden 

waarschijnlijk nog twee andere locomotieven, de D 311.03 en 04, dienst in het westen. Een vijfde en 

zesde dubbellocomotief werden nog bij Krupp besteld maar konden door de oorlogsomstandigheden 

niet meer afgeleverd worden. Twee locomotieven, V 188 001 a/b en V 188 002 a/b, bleven na de 

oorlog in gebruik bij de Deutsche Bundesbahn. V 188 002, later 288 002-9, was tot 1972 in gebruik in 

Zuid-Duitsland. In 1973 zijn beide machines gesloopt. 
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TS Object Browser Index 
 

Let op: hoewel de locomotieven in theorie als afzonderlijke tractie-eenheden kunnen worden gebruikt, 

moet steeds worden bedacht dat de V 188 net als bij het grote voorbeeld specifiek is ontwikkeld met 

het rijden in tandem als uitgangspunt.  Andere samenstellingen kunnen leiden tot onvoorspelbare 

resultaten. 

 

 

Preload Consists 

WG DB V 188 001 a/b  (light engine) 

WG DB 288 002 a/b  (light engine) 

WG DB V 188 001 w/coal train 

WG DR V 188 001 w/mixed goods 

WG DB V 188 001 w/tankers 

WG DB 288 002 w/ore train 

WG DB 288 002 w/mixed goods 

WG DB 288 002 w/tankers 

 

 

  

Scenario Editor naam Map Objektnaam 

WG DB V 188 001 a Rollmat_de WG_DB_V_188_001a 

WG DB V 188 001 b Rollmat_de WG_DB_V_188_001b 

WG DB 288 002-9 a Rollmat_de WG_DB_288_002a 

WG DB 288 002-9 b Rollmat_de WG_DB_288_002b 
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Cabine 

 

 

1 Motor eenheid (b) afzetten  19 Zandstrooiers X  

2 Motor eenheid (b) starten  20 Sifa Alarmlamp   

3 Toerenteller motor (b)  21 Cabineverlichting aan/uit CTRL + F12  

4 Meldlamp rangeerseinen (b)  22 Paneelverlichting aan/uit CTRL + F11  

5 Meldlamp overbelasting (b)  23 Meldlamp stuurstroom   

6 Meldlamp treinseinen (b)  24 Fluit SPATIE  

7 Tractiestroom (b)  25 Contactsleutel CTRL + 0  

8 Tractiestroom (a)  26 Koelwatertemperatuur (b)   

9 Meldlamp treinseinen (a)  27 Brandstofpompdruk (b)   

10 Meldlamp rangeerseinen (a)  28 Stuurstroomspanning   

11 Toerenteller motor (a)  29 Koelwatertemperatuur (a)   

12 Motor eenheid (a) starten  30 Brandstofpompdruk (a)   

13 Hoofdreservoirdruk  31 Motor eenheid (a) afzetten   

14 Treinleidingdruk  32 Richtingschakelaar W / S  

15 Remcilinderdruk  33 Rijcontroller A / D  

16 Hoofdremkraan ;  /  ‘ 34 Meldlamp overbelasting (a)   

17 Dodemansknop NUM ENTER 35 Noodstopknop   

18 Meldlamp Sifa ingeschakeld  36 Locremkraan [ / ]  

 

De stuurstroom en de motoren moeten zijn ingeschakeld voordat de locomotief kan worden 

bestuurd (CTRL + 0, Z, CTRL + Z).  Schakel Sifa-monitoring in/uit met CTRL + NUM ENTER. 
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37 Treinseinen aan/uit H / SHIFT + H 39 Ruitenwissers aan/uit V  

38 Rangeerseinen aan/uit CTRL + F9 40 Kilometerteller   

 

 

 

 

Sifa of in het Nederlandse spraakgebruik dodemansknop heeft het inzetten van een noodremming 

als doel om het railvoertuig tot stilstand te brengen als de waakzaamheid van de machinist niet meer 

kan worden vastgesteld. Daartoe is een automaat ingebouwd die onder het rijden telkens gedurende 

een tijdsduur van 30 seconden actief is. Als die verstreken zijn volgt een akoestische waarschuwing 

met een knipperende waarschuwingslamp (20). Nu heeft de machinist vijf seconden de tijd om de 

automaat te resetten, met de knop (17). Wordt dat niet gedaan volgt na drie seconden een 

noodremming. Gedurende de eerste fase van 30 seconden kan de machinist de automaat ook 

resetten, eveneens met knop (17). Daarmee wordt de timer weer opnieuw gestart.  

 

In tegenstelling tot de realiteit is de Sifa in TS Classic facultatief, d.w.z een speler kan ervoor kiezen 

om scenario’s zonder Sifa uit te rijden. In de simulatie staan de speler de toetscombinaties CTRL + 
NUM ENTER (inschakelen van de Sifa) en NUM ENTER (reset) ter beschikking. Als de Sifa is 

ingeschakeld brandt controlelamp (18). 

 

 

  

Sifa (Sicherheitsfahrschaltung) 
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Scenario‘s 
 

Het rollend materieel  dat nodig is voor de hier genoemde scenario's  maakt 

deel uit van deze versie. Om deze scenario's te kunnen rijden, moet  de 

Grenzlandbahn  al zijn geïnstalleerd. 

 

Omdat TS altijd Engelse tekstelementen weergeeft voor Nederlandse gebruikers, 

hebben we voor deze afnemers aparte versies van onze scenario's gemaakt waarin 

de Engelse tekstmodules zijn vervangen door Nederlandse vertalingen, herkenbaar 

aan het voorvoegsel. [NL]. 

Grenzlandbahn 

Naam Art Typ Min. 

[NL] 32 [288] Gemengde goederentrein ST G 55 

[NL] 33 [288] Stammen voor Rijkswaterstaat ST G 60 

[NL] 34 [V 188] In dienst van de Bundeswehr ST G 40 

[NL] 35 [V 188] Diensttrein met ongevallenkraan ST G 45 

 

 

[NL] 32 [288] GEMENGDE GOEDERENTREIN 

Je brengt met een BR 288 een gemengde goederentrein van het grensstation Ruyschbeeck naar 

Eckhagen. Dat lijkt een eenvoudige opgave, maar het venijn zit hem in de staart. Bij aankomst in 

Eckhagen zal de massa van de rijdende trein tijdens het remmen een harmonika-effect veroorzaken 

als de remmen worden gelost, waardoor de snelheid weer oploopt.   

 

 

 

https://www.trainworx.nl/product/wilbur-graphics-grenzlandbahn/
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[NL] 33 [288] STAMMEN VOOR RIJKSWATERSTAAT 

 

Naar een idee van en gerealiseerd door Reinhart190953 

Het verhaal van het scenario: We schrijven het jaar 1966. Rijkswaterstaat vernieuwt op Walcheren de 

bescherming van de Westerschelde-oevers tegen de getijdenstromingen met strekdammen van 

houten palen. Daar is veel dennenhout voor nodig, dat het zoute water zelfs zonder impregnatie heel 

lang kan weerstaan. Door het ontbreken van voldoende eigen bossen komt het hout voornamelijk uit 

Duitsland en wordt per trein getransporteerd. 

Om deze reden stelt de Bundesbahn een 288 van Bw Gemünden, die een extra trein van Eckhagen 

naar Ruyschbeeck over de Grenzlandbahn zal gaan rijden. 

 

In dit scenario sta je met een 288 002 a/b op het rangeerterrein van Eckhagen met een trein van 

SSlmas53-rongenwagens gereed om deze naar Ruyschbeeck te rijden.  

 

Het scenario ziet er als volgt uit: 

* Opbouwen van de loc 

* Vertrek naar Wentlang Bbf, waar de laatste vier wagons moeten worden opgehaald en aan de trein 

moeten worden gerangeerd 

* Door naar Ruyschbeeck om de trein van beladen Sslmas-wagens over te dragen aan de NS 

* Neem brandstof bij de tankplaat in Ruyschbeeck (diesel was in 1966 in Nederland aanzienlijk 

goedkoper dan in Duitsland) 

* Wegzetten van de loc in de loods 

* Pauze in de kantine van de NS met (alcoholvrij?)  Amstel bier en stamppot 

 

Benodigde tijd: ca. 60 minuten 

Moeilijkheidsgraad: moeilijk, omdat er veel gerangeerd wordt 
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[NL] 34 [V 188] IN DIENST VAN DE BUNDESWEHR 

 

Een gestrand militair transport staat nu zonder loc vlak voor Wentlang stil. Met deze V 188 ga je deze 

trein ophalen en naar Eckhagen brengen. De treindienstleider van Eckhagen beschouwt deze rit als 

een uitgelezen mogelijkheid om een ongevallentrein op Bbf1 over te brengen naar Helmholtz. 

 

[NL] 35 [V 188] WERKTREIN IN WENTLANG OPHALEN 

 

In Wentlang staat een werktrein met een Krupp-Ardelt spoorwegkraan en SSlmas-wagens met 

railsecties klaar. Deze is vanavond in Eckhagen nodig voor nachtelijke onderhoudswerkzaamheden, 

maar kan nu alvast worden overgebracht. Zet de stuurstroom aan, start beide motoren en breng 

vervolgens de brandstof op peil bij de tankplaat op spoor Bw Eh 10. 
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Colofon en credits 
 

Distributie 

TrainworX, Train Simulator Addons ( https://www.trainworx.nl/shop/ ) 

 

Vormgeving en produktie: 

© Wilbur Graphics, Henk van Willigenburg ( www.wilburgraphics.com ) 

 

V 188 Sounds: 

© Gainmaster  

(https://www.youtube.com/c/Gainmaster/live?fbclid=IwAR14fqj-

fpucKrHYod5JK8Zo9HnOdZN6EbNRR6mhqaTzhhWac_l2xKe3Tto/)  

 

Tips und adviezen: 

ChrisTrains.com 

TrainworX (Paul Mersel) 

Ton van Schaik 

 

Szenario’s: 
Reinhart190953  

Wilbur Graphics (Henk van Willigenburg, Ton van Schaik) 

 

Testers 

Ton van Schaik, Reinhart190953 

 

Facebook: 

Wilbur Graphics 

https://www.facebook.com/wilburgraphicspage/ 

 

TrainworX 

https://www.facebook.com/TrainworX4Trainsimulator/ 
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