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Voordat je kunt beginnen moet je eerst een aantal zaken bij de hand hebben / downloaden. 

Noodzakelijke equipment en andere noodzakelijkheden: 

- Enige kennis van windows & installeren van software is een must.  
Doe het anders samen met een kennis, 2 weten meer als 1. 

- Voldoende tijd (volledige installatie kost een paar uur) 
- Raspberry Pi II of III 
- Beeldscherm met HDMI kabel of aansluiting 
- USB keyboard & Muis (bij voorkeur draadloos, maar is niet noodzakelijk) 
- Netwerkaansluiting (kabel) met internettoegang. 
- Micro SD kaart 8GB Class 10 inclusief adapter (groter mag ook, Class 10 is wel erg belangrijk)  

Hoe sneller je SD kaart hoe sneller het lezen & schrijven op je RPI gaat. 
- Laptop of PC met windows en SD kaart lezer.  

 

Check eerst welke windows versie (32 of 64bits) er op je systeem draait: 

o Open windows verkenner (rechtermuistoets op het windows icoon en selecteer dan  
windows verkenner met links 

 
o Klik met rechts op deze PC en klik op eigenschappen. 

 
Bij Type Systeem kun je vinden of je een 32-bits of 64 bits besturingsysteem hebt. 

 

Installatie van de noodzakelijke software (wordt op de volgende pagina’s besproken): 

- 7zip (andere zip extractie programma’s werken vaak niet) 
- SD Formatter 
- Win32 Disk imager 
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VOORBEREIDINGEN OP PC/LAPTOP 

Download en installeer 7zip op je laptop of PC (met andere krijg je vaak een foutmelding): 

1. Download 7zip, versie is afhankelijk van je windows versie (zie hierboven). 

 

 

2. Klik links onder op het pijltje omhoog naast 7zipXXXX.exe en klik met links op openen. 
3. Het onderstaande scherm verschijnt 

 
Klik op install met links. 

4. Na installatie klik met links op ja om je systeem opnieuw op te starten 
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Download & installeer Software voor het Formatteren van je SD kaart 

5. Bezoek de SD Association’s website en download SD Formatter 4.0 voor Windows of Mac: 
 https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/ 

 
Klik met links op Download SD Card Formatter for Windows. 
 

6. Klik met links op Accept 

 
7. Klik links onder op het pijltje omhoog naast SDFormatterXXXX.exe en klik met links op openen. 
8. Dubbelklik op Setup met links en de installatie zal starten 
9. Onderstaande scherm verschijnt: 

 
Klik op Next en vervolgens nog 2x op NEXT (geen schreenshots van) 

10. Klik met links op Install 
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11. Klik op Finish 

 
12. Zoek in je windows start menu de SDFormatter tab, klik met rechts op het icoontje van 

SDformatter en klik met links op Kopieren naar Bureaublad (snelkoppeling maken) 
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Downloaden & Installeren van WIN32DISKIMAGER UTILITY 

13. Ga naar https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/ 
14. Download en installeer Win32Diskimager 

 
15. Klik links onder op het pijltje omhoog naast Win32DiskimagerXXXX.exe en klik met links op openen. 
16. Klik op Next 

 
17. Selecteer I Accept…. en klik met links op NEXT. 
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18. Klik met links op Next (totaal 4x, geen schreenshots van) 

 
19. Klik vervolgens op install 

 
20. Onderstaande icoontjes zouden nu beide op je bureaublad zichtbaar moeten zijn: 
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Download de laatste versie van Raspbian Jessie 
 

21. Download Raspbian Jessie van https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ 
22. Click op de Download ZIP button van Raspbian Jessie onder “RASPBIAN” (kan even duren) 

  

23. Klik op de pijl omhoog naast het gedownloade zip bestand en selecteer weergeven in map 

 
24. Klik met rechts op het gedownloade bestand en klik met links op copieren 
25. Selecteer de directory waar je dit bestand wilt opslaan (moet wel terug te vinden zijn ) en sla het 

bestand op. 
26. Klik met rechts op het uit te pakken bestand, selecteer 7zip en klik met links op: uitpakken naar 

XXXX. Let op! Dit kan enige tijd duren! 
27. In de nieuwe folder staat nu het benodigde image bestand (*.img). 

Je krijgt een *.img file van iets meer dan 4GB (en past dus niet op een FAT32 HD of stick) 

Formatteren van je SD kaart 

Zorg altijd voor een Class 10 Micro SD kaart! Ik gebruik zelf altijd SANDISK van 80MB/sec. De SD kaart 
fungeert hier als je harde schijf. Hoe sneller de SD kaart hoe sneller je RPI opstart en data kan wegschrijven 

Het is het beste om je SD kaart te formateren voordat je de Raspbian Jessy files erop installeert. Om dit te 
doen: 

28. Steek de SD card in the computer of laptop’s SD card reader en onthoud de drive letter ( bv. F:/ ) 
29. Open het programma SD formatter 
30. In SD Formatter, selecteer de drive letter van je SD card en formatteer deze met de opties Full 

(Erase) & Format size adjustment ON. (Selecteren bij Option). 
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31. Klik vervolgens op Format 
32. Klik op OK op onderstaande melding 

  

Het formateren zal starten 
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33. Klik indien gereed op OK 

 
34. Sluit af door te klikken op EXIT 

Installeren Raspbian Jessie 

35. Start Win32Diskimager 
36. Zoek de Image file op die je eerder gedownload & uitgepakt hebt door te klikken op het tabblad 

links naast het device 
37. Zorg dat je Device goed staat (Drive letter) in mijn geval F:\. Dit kan bij iedereen anders zijn.  

Eea is afhankelijk van het aantal harde schijven en andere drives die je hebt. 

  
38. Klik op Write 
39. Klik op YES om de waarschuwing van overschrijven te bevestigen 

  
40. Het uitpakken van Raspbian Jessie naar de Micro SD kaart start (ook dit kan even duren) 
41. Als de Image is uitgepakt krijg je onderstaande melding. Klik op OK. 
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42. Sluit Win32Disk Imager af (klik op EXIT) 
43. Werp de SD kaart uit op de Officiele manier!! Klik op het pijltje rechts onderin windows. 

 

 

44. Selecteer hardware veilig verwijderen en media uitwerpen en selecteer: 
SDHC Card uitwerpen : - Boot (F) 
Niet vergeten! Dit is belangrijk voor het goed functioneren van Raspbian op de SD kaart. 

Haal de SD card uit je PC en stop de Micro SD Card in je RPI 

  



Workout RPI met Raspbian Jessy incl installatie iTrain (Rev. 2.0) 
Pagina 11 
 
INSTALLATIE SOFTWARE  OP RASPBERRY PI 
 
Van dit deel heb ik geen screenshots, dat is (voor mij) op dit moment nog erg lastig te realiseren. Op 
aanvraag heb ik eventueel wel foto’s van het beeldscherm. 

Eerste keer opstarten 

1. Sluit je toetenbord, muis netwerkkabel (voor RPI2) en monitor aan. 

2. Steek nu pas de voedingskabel in de RPI. 

3. Je RPI start op in een met windows vergelijkbare omgeving (de Grafische User Interface) 

Het grafisch User Interface 

De standaard login voor Raspbian is username : pi met als wachtwoord : raspberry (je ziet niets verschijnen 
als je het wachtwoord typt, dit is een standaard linux beveiliging) 

Mocht het grafische interface niet automatisch starten (bij mij namelijk wel) type startx. 

Stel allereerst de taal in op nederlands: 

1. Klik op de Raspberry (Framboos) 
2. Klik op Preferences 
3. Klik op Raspberry Pi Configuration 
4. Klik op de tab Localisation rechtsboven in het scherm 
5. Klik op Set Locale 
6. Verander Language in NL (Dutch) en Country in NL (Netherlands).  Klik vervolgens op OK. 
7. Klik op Set Timezone 
8. Wijzig Area in Europe en de Location in Amsterdam 
9. Klik op OK 
10. Verander de toetsenbord indeling: klik op Set Keyboard 
11. Selecteer United States in de linkerkolom. 
12. Selecteer English (US) with euro sign on 5 
13. Klik op OK 
14. Klik op  Set WiFi Country en zet deze op NL (Netherlands) 
15. Klik op OK om WiFi Country te bevestigen en klik nogmaals op OK om het configuratiemenu af 

te sluiten. 
16. Reboot je RPI door op YES te klikken 

Bij een RPI3 kun je nu je Wifi instellen door rechtsboven op het netwerk icoontje te klikken en bij Wifi je 
Router te selecteren inclusief je Wifi wachtwoord. 

Nu eerst Raspbian updaten (Internet aansluiting noodzakelijk, dit kan geruimte tijd in beslag nemen). 

1. Klik op het command prompt icoontje links bovenin de menubalk (tussen de mappen en het 
oranjerode sterretje (>_) 

2. Een command promp venster verschijnt met de tekst: 
pi@raspberrypi:-$ Hierachter kun je je commando’s intypen. Type ze nauwkeurig over inclusief alle 
comma’s en andere leestekens. 
Tik nu in : sudo apt-get update 
Gevolgd door een : ENTER 

3. De juiste/laatste update wordt nu gedownload en geïnstalleerd vanaf internet 
Als dit gereed is staat er weer de opdracht prompt (niet tussendoor op ENTER oid tikken als het te 
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lang duurt!). 
Tik nu in : sudo apt-get dist-upgrade 

4. Vervolgens wordt er gevraagd of je akkoord gaat met het verbruiken van XXX schijfruimte. 
Tik in J gevolgd door ENTER 

5. De volgende upgrade zal even tijd in beslag nemen…. Tijd voor een bakkie koffie. 
6. Tussentijds zal je een keer op de q moeten drukken + ENTER om de XORG server setup te verlaten. 

Daarna tijd voor een 2e bakje koffie . 
7. Als je weer op de opdracht prompt staat kun je dit scherm afsluiten (kruisje) rechts bovenin net al 

bij windows. 
8. Start je systeem opnieuw op : Klik met links op de Framboos, Klik vervolgens met links op 

Shutdown en daarna met links op Reboot.  
Om je systeem af te sluiten altijd Shutdown selecteren! Niet zomaar de stekker eruit trekken 

9. Als alles goed gegaan is krijg je na het opstarten melding dat je systeem up to date is en dat de 
backups op een bepaalde locatie zijn weggeschreven. 
Datum en tijd lopen nu ook synchroon.  
 
LET OP!! BELANGRIJK!!  
ALS JE GEEN PERMANENTE INTERNETVERBINDING HEBT, LOOPT JE TIJD NIET MEER SYNCHROON!! 
HOUDT HIER REKENING MEE MET BACKUPS VAN JE ITRAIN BESTANDEN!! 
De RPI heeft geen backup batterij met een interne klok 
Het handigste is om de RPI gewoon aan internet te laten hangen. Virussen voor RPI en Linux zijn er 
niet zover ik weet, dus een virusscanner is ook niet nodig. 
 

Copieren van Files naar RPI 

1. Download de laatste JAR versie van iTrain van https://www.berros.eu/nl/itrain/installation.php 
2. Pak de file RPI_Install_Pack.zip uit met 7zip (zie punt 26) 
3. Als je deze nog niet hebt, maak een iTrainlicentie.txt file van je licentiecode die je van Xander hebt 

ontvangen. 
a. Open het mailtje met de licentiecode 
b. Copieer de volledige licentiecode 
c. Open kladblok (onder Accesoires) 
d. Plak hier de gecopieerde licentiecode in 
e. Sla het bestand op als iTrainlicentie.txt 

4. Copieer zowel de iTrain.jar file (normaliter in Downloads), de iTrainlicentie.txt file en alle 
uitgepakte bestanden & directories naar een USB stick. 

5. Steek de USB stick in de RPI 
6. Op het scherm van de RPI zie je nu : Verwijderbaar Medium is ingebracht. Klik op OK om deze in 

bestandbeheer te openen 
7. De USB stick met alle folders erop verschijnt op het beeldscherm van de RPI. 
8. Copieer het itrain bestand en alle overige files naar de RPI 

a. Selecteer alle bestanden met de linkermuistoets & control ingedruk (continu) 
b. Ga daarna op een van de files staan en klik met de rechtermuistoets 
c. Klik vervolgens met links op Kopieren 
d. Ga via de verkenner naar pi – Documents en klik met rechts op plakken (net als bij windows 
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Installeren drivers ftdi chipset 

Het installeren van de drivers voor de ftdi chipset is niet nodig voor alle centrales die werken via het 
internet protocol. Het je een centrale die werkt met een Serieel/USB verbinding of heb je een separate 
Loconet of LDT-S88 converter voor je S88 dan moet je deze drivers installeren. 

1. Klik op de command prompt rechts bovenin (>_) 
2. Tik in : cd Documents gevolgd door ENTER 
3. Tik in : tar xfvz libftd2xx-mips-eglibc-hf-1.3.6.tgz 

Bovenstaand commando maakt de onderstaande folders en files aan: 

     release\build 

libftd2xx        (re-linkable objects) 
libusb           (re-linkable objects) 
libftd2xx.a      (static library) 
libftd2xx.so.1.3.6   (dynamic library) 
libftd2xx.txt    (platform-specific information) 

examples 

libusb               (source code) 
ftd2xx.h 
WinTypes.h 

4. Ga naar de directory release\build: 

Tik in : cd release gevolgd door ENTER 
Tik in : cd build gevolgd door ENTER 

5. Maak jezelf superuser: 

Tik in : sudo -s  

6. Voer onderstaande instructies in : 

Tik in : cp libftd2xx.* /usr/local/lib gevolgd door ENTER 
Tik in : chmod 0755 /usr/local/lib/libftd2xx.so.1.3.6  gevolgd door ENTER 
Tik in : ln -sf /usr/local/lib/libftd2xx.so.1.3.6 /usr/local/lib/libftd2xx.so gevolgd door ENTER 
(let op!! ln = LN in kleine letters, dus geen hoofdletter i) 
 

7. Beëindig je superuser sessie 

Tik in : exit gevolgd door ENTER 
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Installeren iTrain 

1. Als het goed is staat verkenner nog open op de folder documents. Klik met de rechtermuistoets op 
iTrain_installXXXXX.jar en selecteer met de linkermuistoets Hernoemen. 

2. Rename de file naar iTrain_install.jar 
3. Ga naar de command prompt (>_) 
4. Tik in : cd Documents 
5. Tik in : java -jar iTrain_install.jar 
6. In het venster verschijnen enkele regels, en daarna verschijnt het bekende iTrain schermpje. 

Klik op OK in het scherm (als de taal reeds op nederlands staat. 
7. Werk nu de iTrain installatie af zoals gebruikelijk op een windows PC. 
8. Sluit het command prompt venster af door rechtsbovenin dit venster op het kruisje te klikken. 
9. Start je RPI opnieuw op 

ITrain Shortcut maken op je desktop 

1. Indien je de directorynaam verandert hebt tijdens installatie (bijvoorbeeld iTrain4 ipv standaard 
iTrain) dien je het bestand iTrain.desktop aan te passen. 

a. Klik met rechts op iTrain.desktop (Papieren Vliegtuigje) 
b. Klik met links op Tekst Editor 
c. Pas de regel Exec aan de juiste naam (in mijn geval Exec=/home/pi/iTrain4/itrain.sh) 
d. Klik op kruisje rechtsboven in dit venster en klik op Ja om op te slaan. 

2. Ga naar de commandprompt 
3. Tik in cd Documents 
4. Copieer iTrain.desktop naar /home/pi/desktop (let op Desktop met hoofdletter!) 

Tik in : sudo mv iTrain.desktop /home/pi/Desktop/iTrain.desktop gevolgd door ENTER 

5. Copieer iTrain.png naar /usr/share/pixmaps: 

Tik in : sudo mv iTrain.png  /usr/share/pixmaps/iTrain.png 

6. Start Je RPI opnieuw op en Voila, het iTrain icoon staan op je bureaublad. 
7. Invoeren van de licentiecode 

a. Open de iTrainlicentie.txt file op de USB stick 
b. Selecteer net als in Windows de gehele tekst 
c. Klik met rechts op de geselecteerde tekst en klik met links op Kopieren 
d. Start iTrain op 
e. Klik in de menubalk met links op opties 
f. Klik vervolgens op Voer licentiecode in 
g. Vul het e-mail adres in waarmee je je versie van iTrain hebt geregistreerd 
h. Klik met rechts in het vakje van de licentiesleutel en klik met links op plak. 
i. Klik met links op OK. 

iTrain functioneerd nu net zo als op de PC…..  

REMINDER. Als je geen netwerkverbinding hebt loopt de systeemtijd niet bij!!!  

Dit is belangrijk voor eventuele backups van je tcd bestand!!! 

Het is  verstandig om zo nu en dan via een USB stick een kopie te maken van je TCD bestand op je RPI. 
Ik werk nog aan een automatische login & backup naar NAS maar dit is tot op heden nog niet gelukt. 
Ook Samba (RPI benaderen via een normale PC en TCP/IP adres) functioneert helaas niet meer. 
Wordt aan gewerkt!  



Workout RPI met Raspbian Jessy incl installatie iTrain (Rev. 2.0) 
Pagina 15 
 
Geteste systemen werkend op de RPI met iTrain: 

CC-Schnitte 2.0 en 2.1 (Can-Digital) 

HSI-88 Serieel! (LDT) met een FDTI USB/Serieel converter. {De USB variant werkt NIET!!) 

Loconet adapter met S88LN (voor S88 bezetmelders) 

OC32 aangesloten via USB 

IB Basic via Loconet 

ECoS 2 via Netwerk en met Crosskabel 

CS2 via Netwerk en met Crosskabel 

 

Mochten er onvolkomenheden of onjuistheden in deze handleiding staan, dan zou ik het op prijs stellen als 
je deze doorgeeft. Dan kan ik de handleiding updaten en up to date houden voor andere 
modelspoorliefhebbers. 

Groetjes, 

Leo Ooms 

Leeeke@ziggo.nl 

 

 


