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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 2018. 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 Geschiedenis 
 

De Nederlands-Zwitserse TEE onderweg, ergens in Nederland (fotograaf onbekend). 

 

 

Bij veel Nederlandse treinsimmers staat de periode van na de Tweede Wereldoorlog nog steeds 

in de belangstelling. De tijd van herstel van de spoorwegen na de enorme schade die vijf jaar 

oorlog hadden achtergelaten, maar ook een tijdvak van vernieuwing en uitbreiding. Afgezien van 

het verdwijnen van de stoomlocomotief, wat door vele hobbyisten nog steeds betreurd wordt, 

maakten in de jaren vijftig vele nieuwe materieeltypen met veel publiciteit omgeven hun 

opwachting bij NS.  

 

In navolging  van het tot stand komen van de EEG in 1956 besloten de belangrijkste Europese 

spoorwegmaatschappijen op initiatief van de Nederlandse Spoorwegen (NS) om een netwerk van 

snelle internationale verbindingen in het leven te roepen onder de naam Trans Europ Express 

(TEE). De NS en de Zwitserse SBB/CFF sloegen vervolgens de handen ineen om gezamenlijk het 

materieel voor de relatie Amsterdam-Zürich te bouwen. Het vierdelige treinstel dat onderwerp is 

van deze release was daarvan het resultaat, waarbij de Zwitserse industrie (SIG en BBC) de twee 

tussenrijtuigen en het stuurstandrijtuig bouwden, terwijl het Nederlandse Werkspoor NV de 

motorkop voor haar rekening nam. In 1957 trok de introductie van de Nederlands-Zwitserse TEE 

in binnen- en buitenland opvallend veel belangstelling. 

 

Nog steeds, meer dan een halve eeuw later, is dit treinstel nog lang niet vergeten. Er zijn zelfs 

twee stuurstandrijtuigen en drie tussenrijtuigen van de snijbrander gered, in afwachting van een 

volledige restauratie. Helaas bleken de financiële middelen van de initiatiefnemers tot op heden 

ontoereikend om dit kostbare project tot een goed einde te brengen. Bekend geworden door 
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snelle treinverbindingen tussen belangrijke  Europese steden zoals de Edelweiss (Amsterdam-

Zürich v.v.) leeft de TEE niet alleen voort in de herinnering van spoorwegenthousiasten, maar 

ook in de beleving van talrijke modelspoorders, want er zijn door gerenommeerde fabrikanten als 

Roco en Märklin in de loop der jaren steeds nieuwe series van dit model uitgebracht. Zelfs dit 

jaar nog (2020) produceert de laatstgenoemde weer een nieuwe uitvoering van deze bestseller. 

  

Meer informatie is te vinden op het internet, b.v.: 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands-Zwitsers_TEE-treinstel 

https://en.wikipedia.org/wiki/SBB-CFF-FFS_RAm_TEE_I_and_NS_DE4  

https://youtu.be/61N7JJHQ7KQ 

https://de.wikipedia.org/wiki/SBB_RAm_TEE_/_NS_DE_IV 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/61N7JJHQ7KQ
https://de.wikipedia.org/wiki/SBB_RAm_TEE_/_NS_DE_IV
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2 Installatietips 
Algemeen 

 

De SBB RAm TEE I van TrainworX/Wilbur Graphics wordt als .zip-bestand geleverd en omvat 

naast een Leesmij_NL.txt de volgende items: 

 

- Map Manual\TrainworX met Duitse, Engelse en Nederlandse handleidingen: 

 

WG_SBB_RAm_TEE I_Handbuch_V1_0.pdf 

WG_SBB_RAm_TEE I_Handleiding_V1_0.pdf 

WG_SBB_RAm_TEE I_Manual_V1_0.pdf 

 

- installatieprogramma TwX_RAm_TEE_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. 

 

Andere tips 

 

• Je computer moet toegang hebben tot het internet 

• Hou de installatiesleutel bij de hand, die in je TrainworX account terug te vinden is 

• Als het activeren van de software mislukt controleer dan of andere programma's de 

internettoegang blokkeren. 

• Het is NIET nodig om het downloaden te herhalen als de installatie niet geslaagd is. Ga 

eerst na welke van bovenstaande problemen door jou opgelost kunnen worden. 

• Stel zeker dat de ingepakte bestanden zijn uitgepakt alvorens met de installatie te 

beginnen. 

• Als de installatiesoftware de Railworks-map niet kan vinden op je systeem is de 

verwijzing naar deze map in het Windows-register mogelijk niet meer geldig. Deze situatie 

doet zich voor als je de Steam-omgeving naar een andere computer of schijfstation hebt 

verplaatst. Dit los je op door de installatie van Steam te herhalen. 
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Let op: Wil je buiten de meegeleverde scenario's om het WG materieel uit deze release in TS op 

andere routes inzetten, dan is het noodzakelijk dat Wilbur Graphics als provider gelinkt is met de 

route die je wilt berijden.  

 

Dat kun je of in de scenario-editor of in de route-editor aangeven. Het screenprintje hieronder 

komt uit de scenario-editor, maar beide editors werken op dezelfde manier. Selecteer eerst het 

blauwe kubusje met het oranje driehoekje aan de linkerkant van het venster. Vervolgens 

verschijnt aan de rechterkant het hieronder afgebeelde venstertje, waarin je eerst naar Wilbur 

Graphcis scrollt en vervolgens in het lijstje wat dan verschijnt vinkjes zet op de regel van het 

SBB-materieel: 

 

 

 

Indien noodzakelijk kun je in het Settings > 

Gameplay menuvenster Train Controls op 

Expert modus instellen. 
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3 Ram TEE I / NS DE IV voor TS 20xx 
 

TS Object Browser Items 
 

Materieel Opm. 

WG+ SBB RAm 502 Engine Unit Motorkop 

WG+ SBB RAm A 1e klasse 

WG+ SBB RAm AR 1e klasse en restaurant 

WG+ SBB RAm 502 Trailer stuurstandrijtuig 

WG+ NS DE IV mDk 1002 Engine Motorkop 

WG+ NS DE IV A 1e klasse 

WG+ NS DE IV AR 1e klasse en restaurant 

WG+ NS DE IV 1002 Trailer stuurstandrijtuig 

 

 

 

 

 

 

 

(QuickDrive-)Consists Opm. 

WG+ NS DE IV 1002  TEE Amsterdam-Zürich  

WG+ SBB RAm 502  TEE I Zürich-Amsterdam  
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4 Bediening van de RAm TEE I/DE IV 
 

    

 

 

 

De richtingfilms (21) bevinden zich aan de buitenkant van de rijtuigen en 

kunnen wisselen van Zürich-Amsterdam naar Amsterdam-Zürich. De 

toegestane max. snelheid is vastgesteld op 140 km/h.  

 

  

1 Master key CTRL+0 15 Rangeerseinen aan/uit CTRL+9 
2 Remcilinderdruk  16 Treinseinen aan/uit H/SHIFT+H 
3 Hoofdres./treinleidingdruk    17 Paneelverlichting aan/uit CTRL+F12 
4 Snelheidsmeter  18 Cabineverlichting aan/uit CTRL+F11 
5 Treinremkraan ;/' 19 Ruitenwissers aan/uit V 
6 Locremkraan [/] 20 Deuren open T 
7 Meldlamp treinseinen  21 Richtingfilm verwisselen CTRL+10 
8 Meldlamp rangeerseinen  22 Tyfoon, kort N 
9 Meldlamp deuren dicht  23 Tyfoon, lang SPATIE 

10 Meldlamp wielslip  24 Stuurstroomspanningmeter  
11 Start/stop motor 1 Z 25 Toerentalmeters  
12 Start/stop motor 2 CTRL+Z 26 Tractiemotorstroommeters  
13 Richtingwals-hendel W/S 27 Trekkrachtmeters  
14 Controller A/D    
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Als je de cabine voor de eerste keer binnenkomt zal het stel zich in de parkeerstand bevinden.  

Om met de machine weg te kunnen rijden moeten eerst met de muis een aantal (hulp)systemen 

worden ingeschakeld: 

 

Draai eerst de master key een kwartslag naar links. Daarmee geef je de besturing van de loc vrij 

en wordt het hulpstroomaggregaat gestart. Vervolgens moet je de motoren starten met Z (motor 

1) en CTRL+Z (motor 2).  

 

Door het inzetten van een noodremming wordt de rijrichtingkiezer teruggezet in de 0-positie en 

worden de motoren uitgeschakeld. De stuurstroom blijft in stand. 

 

 

Cabineverlichting ingeschakeld. 

 

 

 

Alleen paneelverlichting ingeschakeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Train Simulator – SBB/NS Ram TEE 

©2021 TrainworX/Wilbur Graphics, all rights reserved     Release Versie 1.0 

 

10 

 

5 Scenario's 
 

 

 

Om de meegeleverde Zwitserse scenario's te kunnen rijden moet je de volgende addons 

geinstalleerd hebben: 

 

• B42 Rail Zurich-Olten (ZO) 

• TrainworX/Wilbur Graphics SBB Ae 362 

 

Om de meegeleverde NS- scenario's te kunnen rijden moet je de volgende addons geinstalleerd 

hebben: 

 

• Wilbur Graphics Retro Canvas Route (RCR) 

 

Scenario Inhoud G/P 

ZO: [NL] RAm TEE Zuerich HB-Olten Breng de Trans Europ Expresse met 
de NS DE IV 1002  van Zuerich 
Hauptbahnhof naar Olten. 

P 

ZO: RAm TEE Zuerich HB-Olten Today you will drive the TEE 
'Edelweiss' with the SBB/CFF 502 
from Zuerich Hauptbahnhof to 
Olten. 

P 

RCR: 34/0 [NL] TEE Nederland: rangeerdienst 
Langevoort 

De stichting TEE Nederland 
organiseert een donateursrit ter 
gelegenheid van de succesvolle 
restauratie van het TEE treinstel NS 
DE IV. Haal de TEE uit de tuin. 

G 

RCR: 34/1 [NL] TEE Nederland: Donateursrit 
naar Westeinde 

Vandaag sluit TEE Nederland het 
restauratieproject van de historische 
Zwitsers-Nederlandse TEE af met 
een donateursrit naar Westeinde. 

P 

RCR: 34/0 TEE Nederland: shunting job 
Langevoort 

The TEE Nederland Society is staging 
a TEE Special today to celebrate the 
successful restauration of the 

G 
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historical Dutch TEE. Get the TEE 
MDU in front of you from the yard.  

RCR: 34/1 TEE Nederland: Special 
Langevoort-Westeinde 

The TEE Nederland Society is staging 
a TEE Special today to celebrate the 
successful restauration of the 
historical Dutch TEE. 
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6 Copyright/Credits 
 

© 2021 TrainworX/Wilbur Graphics 

info@wilburgraphics.com 

 

Train Simulator 2019 is a trade mark of Dovetail Games and RailSimulator.com Ltd. 

 

Wij zijn Paul Mersel en TrainworX buitengewoon erkentelijk voor het ter beschikking stellen van 

een AI-versie van de SBB Re 4/4 II in de Z-O scenario's en zijn vele nuttige tips bij het bouwen 

van scripts. Verder dank ik mijn medeleden René 't Hooft, Jan Peet en Ton van Schaik van de 

HCC-Trainsim voor hun inzet bij het uitvoeren van testritten met de RAm-TEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@wilburgraphics.com

