
Kennismaking met 



Wat gaan we behandelen 

• Starten en stoppen van Koploper 

• Betekenis van kleuren en symbolen in 
het baanplan 

• Een loc aan- of afmelden en op weg 
helpen 

• Snelheid van loc bijregelen 

• Een nieuwe loc aanmaken in Koploper 

 



Taakbalk van Koploper 

Communicatie 
starten of 
stoppen met 

centrale 

Noodstop 
Stoppen met 
automatisch 

rijden Starten met 
automatisch 

rijden 

De voornaamste knoppen: 



Communicatie 

• PC praat via USB of seriele 
poort met de centrale 
eenheid. 

• Bij onze PC’s en Dinamo 
binnen Baroniespoor is dat 
seriele poort ‘COM1’ 

• Indien je zonder Centrale 
eenheid wilt testen hoe 
Koploper reageert, kun je 
de communicatiepoort op 
‘Testen’ zetten 

USB of 
serieel 

Centrale eenheid 



Poort op ‘Testen’ zetten 

• Klik Algemeen (1) 
 

• Kies Instellingen 
per database 
 

• Kies bij 
Poortnummer 
voor ‘Testen’ (2) 
 

• Klik OK 
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Start Koploper met demobaan 



Wat zien we in baanoverzicht? 1  

Locomotieven staan hier  
Blokken zijn bezet =ROOD  
 
Bezetmelders      zijn geel 
als er een loc op staat 
In vierkantje staat het 
locnummer 
 
Blokken met bloknummer 
 



Wat zien we in baanoverzicht? 2  

Twee tabbladen onderaan in 
het Baanoverzicht 
 
Omdat het baanplan niet in 
één schermpje past of 
onoverzichtelijk is, kun je 
het over meerdere 
tabbladen verdelen. 
Ook bij Beeckbaan te zien 
 



Baanoverzicht verwarrend? 



Wat zien we nog meer? 

 

 

 

 

• Hier staan de 
locomotieven 
op een rijtje 



Loc op de baan in een blok zetten 

• Klik in  
‘Huidig blok’ 
 

• Sleep met 
linker 
muisknop 
ingedrukt naar 
gewenst blok 
 

• Laat linker 
muisknop los 



Loc mag starten 

• Als loc in blok is 
geplaatst moet hij 
nog toestemming 
krijgen om te mogen 
gaan rijden 
 

• Klik op blauwe 
driehoek (1) 

• Indien deze blauwe 
driehoek niet 
verschijnt, dan sleep 
loc naar volgend blok 
met linker muisknop 
ingedrukt 
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Snelheid van loc bijregelen 

• Indien een loc nog koud is kan 
hij daardoor langzamer rijden.  
Snelheid mag dan wat omhoog 
 

• Dubbelklik in blok waar de loc 
zich bevindt, loc schermpje 
verschijnt 

• Klik op Rijgedrag (1) 
• Nu kan bij ‘Snelheid +/- een of 

meer snelheidsstappen omhoog 
of omlaag worden gegeven (2) 
 

• Als loc op temperatuur is, kan 
het nodig zijn later een aantal 
snelheidsstappen te 
verminderen 
 

• Deze manier van snelheid 
aanpassen heeft direct effect! 
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Oei, trein ontspoord... 

• Trein wordt al gebracht, 
maar staat nog wel in 
Koploper en houdt 
blok(ken) bezet 

• Koploper zal na 90 
seconden foutmelding 
geven dat deze trein niet 
in volgend blok 
aangekomen is 

• Wat nu... 



Loc uit blok halen 

• Dubbel klik op blok waar 
loc staat (1) 

• Klik op afgekruiste icoon 
(2) 

• Kies ‘Verwijder uit blok’ 
(3) en ‘Verwerk’. 

• Blok wordt wit: 
rechtsklik op blok en 
maak vinkje bij 
‘handmatig geblokkeerd’ 
ongedaan 

• Nu is loc verwijderd uit 
het baanplan.  

• Loc kan ook in het echt 
verwijderd worden van 
de baan (al na (3)) 

• Indien loc een 
wisselstraat bezet hield, 
te zien aan wit blijven 
van een wissel, dan ook 
op symbool (4) klikken: 
vrijgave wissel(straat) 

1 

2 

3 
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Demo stoppen 

1. Klik eerst op Stop automatisch rijden 
2. Als alle treinen gestopt zijn, wordt de rode 

pannenkoek zichtbaar 
3. Klik hierop, de demo in testbedrijf en/of de 

communicatie met Centrale Eenheid stopt. 
4. Je kunt dan pas Koploper afsluiten en 

Centrale Eenheid uitschakelen 
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Problemen met een wissel? 

• Als communicatie aan staat, 
kun je ook wissels bedienen 

• Klik op wisselsymbool en 
wissel gaat om 

• Indien wissel storing geeft, 
kun je deze vastzetten in 
een gewenste stand 

• Klik met rechts op wissel en 
vink ‘Defect’ aan 

• Wissel krijgt blauwe stip (1) 
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Locs bekijken van demobaan 

• Je ziet drie 
locomotieven in 
het overzicht 

 

• Deze locs zijn 
aangemaakt in 
Onderhouden>>> 
Locomotieven 

 



Onderhouden Locomotieven 1 

• Lijst met locs 

• Stamgegevens 
met  
– Naam van de loc 

– loc nummer = 
decodernummer 
Dit nummer wordt 
zichtbaar in blok 

– Wel of niet 
electrisch, heeft 
dan bovenleiding 
nodig... 

– Plaatje van de loc, 
wordt ook 
zichtbaar in 
overzicht 

– Treintype, 
hiermee kun je bv 
stoppen bij 
station 
beinvloeden  



Onderhouden Locomotieven 2 

• Rijsnelheid per 
snelheidsstap 

• Mogelijkheid om 
de snelheid te 
ijken in km/u 
(rechtse knoppen) 

• Snelheid ijken 
wordt op onze 
banen (nog) niet 
gebruikt 



Onderhouden Locomotieven 3 

• Bij deze Demo is 
Selectrix 
ingesteld als 
Centrale Eenheid 

• Dat is een digitaal 
systeem met 
decoders 

• Bij onze banen 
met Dinamo 
regelen we hier 
de snelheden in. 

• Daarom grijpen 
we nu even terug 
op plaatjes van 
instellingen op de 
Beeckbaan 



Onderhouden Locomotieven 4 

• Omdat we met 
Dinamo rijden is 
er een extra 
menu regel voor 
soort decoder: 
– Analoog 

– Digitaal 

• Ieder lid heeft 
zijn eigen 
‘honderdreeks’.  
Bv André heeft 
3xx 



Onderhouden Locomotieven 5 

• Koploper werkt 
met 32 
snelheidsstappen 

• Dinamo werkt 
analoog met 64 
snelheidsstappen 

• Tabel geeft 
Koploperstap = 
Dinamostap 

• Als de loc digitaal 
is, dan is deze tab 
Stappen/IJking 
niet van 
toepassing 



Onderhouden Locomotieven 6 

• Snelheid en 
massasimulatie 

• Instellen van 
minimum, 
gemiddelde en 
maximum snelheid 

• Resp 8, 16 en 24 
komt standaard, 
moet je zelf nog 
eventueel  
bijstellen 

• Loc hiervoor even 
op testspoor (bv 
blok36 in Grote 
Keerlus) proef 
laten rijden dmv  



Onderhouden Locomotieven 7 

• Nu de 
massasimulatie 

• 10 resp 2 seconde 
dat is de tijd van 
– stilstand tot 

gewenste snelheid 

– gemiddelde 
snelheid tot 
stilstand 

• Indien loc bij 
stoppen te ver 
doorschiet kan 
dit liggen aan: 
– te lange afremtijd 

– te hoge 
gemiddelde 
snelheid 



Samenvatting 

• We hebben veel voorkomende 
handelingen zien passeren die we in 
Koploper kunnen doen: 
– Treinenloop opstarten en stoppen 

– Ingrijpen bij storingen (ontsporing of 
defecte wissel) 

– Bijregelen van snelheid 



Nieuwe loc aanmaken? 



Bonus sheet: Loc toevoegen 1 

• Klik op ‘+’ 

• Verzin een naam 

• Zet bij kenmerk 
korte code, bv 
BR23 

• Treintype kiezen 

• Kies een 
locnummer in je 
honderdreeks 
dat nog vrij is 

• Belangrijk ook: 
– Analoog of 

digitaal + 



Bonus sheet: Loc toevoegen 2 

• We stellen nu de  
rij curve in 

• Selecteer 
– Koploper 31 (klik) 

– Scroll naar bv 40 
Dinamo 

• Klik op Bereken 

 

• Als later blijkt 
dat 40 niet 
voldoende is, dan 
hogere waarde 
kiezen 



Bonus sheet: Loc toevoegen 3 
• Door even proef te 

rijden op 
testspoor kun je 
Koploperstap 
waarbij loc net 
goed begint te 
rijden vaststellen 
voor minimum 
snelheid  (1) 

• Mooie maximum 
snelheidsstap ook 
vaststellen en 
kiezen  (2) 

• Voor gemidddelde 
snelheid kies een 
snelheidstap op ca 
2/3 er tussenin (3) 

• Afremmen is op 
Beeckbaan en Z-
baan vaak op 1 of 2 
seconde ingesteld  
(4) 
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Afsluiten door op het vinkje te klikken 

Wijzigingen in snelheid worden pas actief na stop loc 



Anders nog? 


