Weekendje Hardenberg
Bedankt voor het downloaden van mijn scenario!
Op deze zonnige zaterdag rijdt u een slagje Hardenberg. Tussen Almelo en Mariënberg mag u 120
km/u i.p.v. 80 km/u. Daarnaast stopt u op Geerdijk.
Het scenario is semi-fictief. De tijden zijn gebaseerd op de echte dienstregeling van 2017, net zoals
de AI-treinen. De stop in Geerdijk is echter fictief.
Doordat de route de oude situatie van de lijn Almelo – Mariënberg situeert heb ik een paar
concessies moeten doen. Zo zal u van Hardenberg naar Mariënberg linkerspoor moeten rijden en
stopt u te Mariënberg op spoor 2 en niet op spoor 3. De snelheden zijn binnen het scenario
aangepast zodat de tijden haalbaar zijn.
Benodigdheden/Requirements:
Trein/Train
Christrains Stadler GTW
Christrains NS 6400
Railtraction NS 1800
Rubku_NL DB 1600 repaint
RSC München – Augsburg

Waar te downloaden/koop? Where to download / buy?
http://christrains.com/ts_product_stadlerGTW.html
http://christrains.com/ts_product_ns6400.html
http://www.railtraction.eu/train-simulator/train-sim-addons/electric-locomotives/ns-1800.html
https://goo.gl/RBJa1D
http://store.steampowered.com/app/208288/

Disclaimer & Copyright
•
•
•
•

Dit scenario wordt alleen aangeboden op TreinPunt, als iemand het ergens anders wilt
aanbieden, op welke manier dan ook, contacteer mij!
Wijzigingen aanbrengen is voor eigen gebruik toegestaan. Gelieve niet het scenario ergens
aan te bieden onder eigen naam!
Installeer het scenario via de juiste manier! Enige schade aan Railworks is je eigen probleem.
Mocht je niet weten hoe je .rwp bestanden installeert, lees dan: http://goo.gl/zniZGh
Mocht er iets ontbreken in de read-me, meldt dit dan in mijn scenario-topic

Ik wil best hulp bieden mocht je ergens niet uitkomen. Simpele errors zoals missend rijmaterieel
graag zelf uitvogelen, zo moeilijk is het nou ook weer niet om te lezen.
Het scenario is in de scenariolijst te vinden onder de naam: '[RTF] Weekendje Hardenberg’.
Speciale dank gaat uit naar forumgebruiker Milco-NL voor het idee/aanvraag en naar Rubku_NL voor
het testen en spelen van dit scenario op zijn stream.
Ik wens je veel plezier met dit scenario!
Contact: Rubentreinfreak op Treinpunt.nl

