Handleiding

Inleiding
De Hogesnelheidslijn Schiphol – Antwerpen,
bestaande uit de HSL-Zuid in Nederland en de HSL 4
in België, is de voor hoge snelheden geschikte
spoorlijn die Schiphol met Antwerpen verbindt via
Rotterdam, met een aftakking naar Breda.
Deze versie beperkt zich op het gebied
Watergraafsmeer tot Rotterdam.
De lijn is tussen 2000 en 2006 aangelegd en het eerste
deel werd op 15 juni 2009 geopend. Op 7 september
2009 startte de treindienst tussen Amsterdam en
Rotterdam en op 13 december 2009 werd de gehele
lijn in gebruik genomen, behalve de aftakking naar
Breda, die op 3 april 2011 volgde.
De spoorlijn is onderdeel van de internationale
verbinding Parijs – Amsterdam en krijgt ook een
belangrijke rol voor binnenlands vervoer. De treinen
maken tussen Amsterdam en Hoofddorp gebruik van
bestaand spoor.
Over de HSL rijdt tussen Amsterdam en Brussel de
Thalys met een maximumsnelheid van 300 km/u. En
de Intercity Direct tussen Amsterdam en Breda
Op de HSL-Zuid/HSL 4 wordt net als op de
Betuweroute gebruikgemaakt van 25 kV
wisselspanning op de bovenleiding, in tegenstelling
tot de 1500 V gelijkspanning van het Nederlandse
spoorwegnet of de 3000 V gelijkspanning van het
Belgische spoorwegnet

Stations
Watergraafsmeer afkorting: Wgm) is een opstelterrein bij
Amsterdam. Op dit opstelterrein, gelegen bij station
Amsterdam Science Park, staat veel materieel van NS
Reizigers tussen de spitsen en in de nachtelijke uren.
Daarnaast is er een werkplaats voor het materieel van NS
International. Het opstelterrein wordt ook gebruikt voor
veel internationale treinen: de treinen uit de ICE
International-, Thalys-, Beneluxtrein-, CityNightLine- en
EuroNightdiensten keren op de Watergraafsmeer en
worden daar gereinigd.

Station Amsterdam Centraal is het grootste en drukste
station van Amsterdam. Tegelijkertijd is het station het
drukste binnen Nederland. Vele treinen hebben hier een
tussenstop of het station als eindpunt. Dit station is het
beginpunt van de Rhijnspoorweg naar Arnhem.

Stations
Zaanstraat

Amsterdam Sloterdijk is een kruisingsstation met
meerdere niveaus. Op het laagste niveau liggen de sporen
van Amsterdam Centraal richting Haarlem en Zaandam.
Deze worden op het hoogste niveau gekruist door de
sporen van Amsterdam Centraal richting Schiphol Airport
en metrolijn 50. Op de verdieping hiertussen ligt de
stationshal. Daarnaast is er een perron aan de Hemboog
(Zaandam-Schiphol) ten zuidwesten van de kruising

Stations
Amsterdam Lelylaan ASDL
Station Amsterdam Lelylaan werd in 1986 geopend en ligt
aan de Westtak van de Ringspoorbaan. Sinds 1997 bevindt
zich naast het treinstation een gelijknamig metrostation.

Schiphol

Schiphol Airport is een Intercitystation aan de
Schiphollijn en ontsluit de luchthaven Schiphol per
spoor. Het station werd in 1978 geopend. In 1995 is
het station verbouwd en geïntegreerd in de vertrekhal
van de luchthaven en Schiphol Plaza. Het
stationsgebouw is gelegen in de Schipholtunnel en telt
zes perronsporen. Per 13 december 2015 is de naam
Schiphol gewijzigd in Schiphol Airport.
Op station Schiphol Airport wordt gewerkt met
dynamisch verkeersmanagement (DVM): van de
meeste treinen wordt in de dienstregeling niet bepaald
op welk spoor deze binnen moet komen, maar wordt
dit pas op het laatste moment bepaald aan de hand van
de spoorbezetting op het station en in de tunnel

Stations
Hoofddorp

Station Hoofddorp is geopend op 31 mei 1981. Het
station ligt aan de Schiphollijn.
Vroeger lag er ook een station Hoofddorp aan de
Haarlemmermeerspoorlijnen.

Hoofddorp Opstel
Hoofddorp Opstel (verkorting: Hfdo) is een opstelterrein
ten zuiden van Hoofddorp. Diverse treinseries met als
eindbestemming Schiphol of Hoofddorp keren hier.

Stations
HSL lijn

Rotterdam Centraal
Rotterdam Centraal is het belangrijkste en grootste
station van Rotterdam. Het station is daarnaast een
metrostation voor de lijnen D en E en een belangrijk busen tramstation.

Assets
Assets
Payware:
München - Augsburg: https://store.steampowered.com/app/208288/Train_Simulator_MunichAugsburg_Route_AddOn/ (required!)
London - Brighton: https://store.steampowered.com/app/208280/Train_Simulator_London_to_Brighton_Route_AddOn/
ELAP: https://store.steampowered.com/app/208300/Train_Simulator_European_Loco__Asset_Pack/
ULAP: https://store.steampowered.com/app/208306/Train_Simulator_US_Loco__Asset_Pack/
Freeware: * Is mandatory.
*Altenburg Wildau: https://www.treinpunt.nl/forum/downloads/?sa=details;lid=6795
*Amsterdam centraal: https://www.treinpunt.nl/forum/downloads/?sa=details;lid=7285
*Bovenleiding: https://www.treinpunt.nl/forum/downloads/?sa=details;lid=7385
*Bovenleiding: https://www.treinpunt.nl/forum/downloads/?sa=details;lid=5431
ChrisTrains mat54 static: https://www.christrains.com/downloads/ChrisTrains_Scenery_Mat54.exe
*ChrisTrains Scenery: https://www.christrains.com/downloads/ChrisTrains_Scenery_NSStationObjectsPack_v4.04.exe
*ChrisTrains Tracks: https://www.christrains.com/downloads/ChrisTrains_Scenery_NSTrackPack.exe
*ChrisTrains ETCS objects: https://www.christrains.com/downloads/ChrisTrains_Scenery_ETCSBalises_v1.01.exe
*Gert Meering Objecten: https://www.christrains.com/downloads/GertMeering_Scenery_Objects.exe
*Frison Assets pt.1: https://www.christrains.com/downloads/Frison_Scenery_Objects.exe
*Frison Assets pt.2: https://www.christrains.com/downloads/Frison_Scenery_Objects_pt2.exe
*Coha Gebouwen V3: http://forum.coha.nl/index.php?action=downloads;sa=view;down=174
*Coha Roundhouse: http://forum.coha.nl/index.php?action=downloads;sa=view;down=109
*Coha Seinen V3: http://forum.coha.nl/index.php?action=downloads;sa=view;down=177
*Coha Tramobjecten: http://forum.coha.nl/index.php?action=downloads;sa=view;down=122
*Coha Overwegen V2.1: http://forum.coha.nl/index.php?action=downloads;sa=view;down=120
*Coha Damwanden: http://forum.coha.nl/index.php?action=downloads;sa=view;down=117
*Coha KM/HM borden V2.1: http://forum.coha.nl/index.php?action=downloads;sa=view;down=164
*Coha Wisselstellers V2: http://forum.coha.nl/index.php?action=downloads;sa=view;down=175
*Coha Sporen V 1.2: http://forum.coha.nl/index.php?action=downloads;sa=view;down=168

*Kit Tunnels: http://www.railsim-fr.com/forum/index.php?/files/file/270-mkppfbs-pack1les-tunnels-cadrestubes/
*LGV seinen: http://www.railsim-fr.com/forum/index.php?/files/file/946-signalisation-lgv/
't Gooi Centraal (alleen assets): https://www.treinpunt.nl/forum/downloads/?sa=details;lid=5673
*UKTS Freeware Pakketen: https://www.treinpunt.nl/forum/downloads/?sa=list;id=1053
NewS MB Actros Mp4: https://www.treinpunt.nl/forum/downloads/?sa=details;lid=4896
NewS MB Actros Mp4 package 2: https://www.treinpunt.nl/forum/downloads/?sa=details;lid=4897
HK Wegenset: https://www.treinpunt.nl/forum/downloads/?sa=details;lid=6566
Scandinavian container and truck pack: https://rail-sim.de/forum/wsif/index.php/Entry/1059-Scandinavian-container-and-truck-pack-by-newS-and-ocvn-v-1-0/#files
Spoorvogel CTA's: http://www.spoorvogel.nl/CTA.php
Spoorvogel Stations Objecten: http://www.spoorvogel.nl/stationsobjecten.php
PGR scenery: https://drive.google.com/file/d/0B5mq7NdtK14FVy1uYWN2eGJlblE/view
PGR huizen: https://drive.google.com/file/d/0B5mq7NdtK14FTGE2b3h3clFHdDA/view
*Railtractions LZB triggers: http://www.railtraction.eu/wfreedownloads/LZBtriggers.zip
Cars: http://www.amicitreni.org/download/comment.php?dlid=657&ENGINEsessID=3a719c6a75f1741d6800a4e5b3023a69
Cars https://drive.google.com/file/d/0B8CgsWI5ccUidkJUNlBnUHBTWUU/edit
very few assets: https://www.treinpunt.nl/forum/downloads/?sa=details;lid=4500

Scenario

In dit scenario rijdt u vanaf Watergraafsmeer naar Rotterdam Centraal. Het is belangrijk dat je goed oplet want je zit kort achter je voorganger!

Benodigdheden:
-Christrains BR186
- Christrain NS VIRM / VIRMm / IRM
- Christrains NS SLT
- Christrains NS MAT 64
- Christrains NS SGM/SGMm

Scenario
In dit scenario rijdt U volgens een realistisch dienstregeling een Intercity Direct van Amsterdam naar Rotterdam. Met maarliefst 30 Ai treinen onderweg! Let op. Dit scenario moet u
nog wel installeren. Deze vindt u meegeleverd bij de installatie.
Met dank aan Koplopermau.
Benodigdheden:
-Christrains BR186
- Christrain NS VIRM / VIRMm / IRM
- Christrains NS SLT
- Christrains NS ICM / ICMm
- Christrains NS DDZ
- Christrains NS SGM/SGMm
- TGV + Reskin www.mediafire.com/file/1yb2q4yi3129194
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