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VAN DE VOORZITTER 

Voorwoord
 
Het jaar loopt alweer op zijn einde en daarom 
een terugblik .Er is redelijk veel gebeurt, denk 
maar even aan de afwerking  van de voorkant 
van het gebouw .Heel lang bleven de zijkanten 
nog open.
Maanden en maanden gebeurde er niets .Na het 
plotseling opstappen van de penningmeester 
waren er 2 leden ,Jan en Gerrit , die in een halve 
dag het karwei af maakte en prima werk 
leverde.
Ook binnen gebeurde er veel,denk hierbij aan 
de verbinding van de 2 Marklin banen. Al jaren 
geleden was het een wens om dat te realiseren,-
maar werd steeds af gewezen als zijnde te lastig 
en niet uitvoerbaar. Ik vertelde dit terloops aan 
Jan, die meteen onder de baan dook en begon te 
meten. Na wat gemeet zei hij dat hij het wel zag 
zitten.Hij maakte van karton een aantal 
voorbeelden zodat we een idee hadden hoe dat te realiseren.
Na goedkeuring van het bestuur ging Jan aan het werk.Hierbij kreeg hij hulp 
van Bob.  Samen maakte zij een geweldige helix die in de grote berg
ingebouwd moest worden.Het is allemaal goed gekomen.De banen zijn verbon-
den en vormen nu een grote baan die door het hele gebouw loopt.De N baan 
heeft wat schade opgelopen en was langere tijd niet te gebruiken. 
Een paar leden van de N baan pakte het positief op en werkte mee aan de 
Marklin baan om zo snel mogelijk weer met de N baan aan het werk te kunnen.
Herman heeft de bovenleiding weer terug gebracht in de oude staat.Allemaal 
bedankt voor de hulp die jullie aan dit project hebben gegeven
Er gebeurde meer op de club natuurlijk,denk 
maar aan de logging baan, 
Huug bouwt rustig verder en het resultaat 
mag er dan ook zijn
In het bestuur vonden er enkele veranderingen 
plaats er kwam een andere 
voorzitter en een andere penningmeester.
 
Marcel
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NIEUWJAARSBORREL    

Nieuwjaarsborrel
 
Op woensdag 3 januari vanaf 19.30 uur bent u allen van harte welkom om het 
nieuwe (modelspoor)jaar in te luiden. Wij nodigen u en uw partner uit voor een 
gezellige avond waarin we onder het genot van een hapje en een drankje 2018 
inluiden.
Natuurlijk kunt u uw trein meenemen en deze lekker laten rondrijden.
Wij stellen het zeer op prijs als u uw partner meeneemt, zodat zij ook kunnen 
zien wat we allemaal doen en wat we bijgebouwd hebben aan onze banen in 
het afgelopen jaar. 
 
Graag even van te voren aangeven of uw komt i.v.m. inkoop van de 
consumpties.
Rest ons nog te zeggen u allen hele fi jne feestdagen toe te wensen en een goed 
begin van 2018.
 
Namens,
Het Bestuur
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MODELBAAN Ronald

Hallo heren,

Hier een paar foto’s van mijn baan, waar ik het project ruïne nu heb afgesloten. 
Ik wacht alleen nog op een 8 tal lantaarns, die moeten nog geplaatst worden.

Zie je jullie weer op de club.

Groet Ronald
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MD Modelauto’s en Treinen
Helaas zijn wij gedwongen na 4 jaar te verhuizen van Willemsoord , omdat er 
in gebouw 39 een fi etsen fabriek moet komen !?

Onze nieuwe adres word ,
Marsdiepstraat 397
1784 AH Den Helder
(Pand van ,Van Der Oord Koffi  e en Thee Oord en pasfoto’s) 

Onze nieuwe openingstijden zijn daar,
Maandag T/M Vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
 vanaf 1 januari is de winkel van ons en nemen wij ook het maken van 
pas foto’s over van, Van Der Oord!
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 DUITSLAND ZWITSERLAND BAAN

De Duitsland Zwitserland baan.

De treinsignalering is al een tijdje gereed.
Het plaatsbepalen van de blokken, vanaf welke grens  een Letje moest gaan 
branden vergde nog wel wat uitzoek werk, maar het is goed gelukt en werkt 
naar tevredenheid, geweldig Mart. 
Op de opendag kwam er een probleem tevoorschijn tijdens het rijden met drie 
treinstellen,
Op het moment dat de drie treinen in één blok reden viel de stroom uit.
Zolang er twee treinstellen onderweg waren in verschillende blokken was er 
niets aan de hand,
Hoe we dit oplossen is nog een vraag?
Dirk kwam met het goede idee  om in de verbinding tussen Duitsland en Ne-
derland wat meer te laten zien dan alleen het kale stuk water, we zijn begon-
nen met het plaatsen van twee steigers waar een rondvaartboot kan aanmeren, 
de boten zijn bij Dirk.
Om vanaf de steigers naar het pad of naar het kasteel te komen hebben we een 
paar trappen gemaakt
Tot zover ons nieuws betreff ende bovenstaande baan. 

 



10



11

  AMERIKAANSE SMALSPOORBAAN

De Amerikaanse Smalspoorbaan,        
                                                   
In het vorige clubblad heb ik enige plannen genoemd van werkzaamheden, die 
nog moeten gebeuren. Daarvan is inmiddels “de kolen-los-steiger” gereed  en 
van een lichtmast voorzien, zodat er ook in de donkere uren van de dag veilig 
gewerkt kan worden. Alleen moet het “servomechanisme ” nog onder de 
steiger gemonteerd worden. Dat moet nog even bekeken worden hoe te doen. 
De waarschuwingslichten voor de overweg werken met behulp van het printje 
en de creativiteit van Martin. Het printje is onder het kleine depot weggewerkt 
en de bedrading is ingegraven in het landschap. Later moest ik nog een hek 
plaatsen langs het spoor ter bescherming van de passanten. 
Alleen bij het boren voor de paaltjes is de overwegbedrading geraakt, waardoor 
het niet meer werkte en dus gerepareerd moest worden. Het depot is gereed, er 
moet alleen nog een telegraafverbinding gemaakt worden voor het contact met 
de buitenwereld. 
De bestelling voor het goederenstation uit de U.S. is nog niet binnen, dus dat is 
nog even afwachten. Er moet nog een soort beveiliging komen om de 
spoorbewegingen wat overzichtelijker te maken bij het rangeren, want de baan 
is niet geautomatiseerd en moet door één persoon bediend worden. Verder is 
het plan om aan de loc loods nog wat te doen voor verlichting, een olietank-
plaats voor diesellocs, etc. Dus er is gelukkig nog genoeg te doen. Voor dit 
moment is dit het wel met de info over de smalspoorbaan. 

M.V.G. Huug.                 
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Dé modeltrein speciaalzaak in West-Friesland

Dealer van bijna alle bekende en veel minder bekende merken

Wat kunnen wij u bieden:

Snelle leveringen
Breed assortiment
Inbouw- / ombouw- / reparatieservice
Concurrerende prijzen

Klantgerichte service
Demo-modelbaan in schalen H0, TT en N

Op onze demo-modelbaan wordt zowel analoog als met diverse
digitale systemen gereden. Hierdoor is ruime kennis en
ervaring aanwezig met de diverse systemen.

Een deel van ons assortiment kunt u vinden en bestellen op
onze website. Indien u een artikel zoekt dat niet op de website
is opgenomen, vraagt u er dan gerust naar.

U kunt natuurlijk ook onze winkel bezoeken. Raadpleeg de
openingstijden op onze website:

www.anw-modeltreinen.nl

Onze adresgegevens:
AnW Modeltreinen

Waterborg 1
1671 NK Medemblik
telefoon: 0227 – 54 01 06
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BERICHT VAN DE WISSELWACHTER

Vandaag, zondag 15 oktober 2017, bracht ik weer een bezoek aan de 
Bourse Rétrojouets in Tournefeuille. Sinds 2011 is dit een terugkerend uitje in 
de maanden april en oktober waarin jaarlijks de beurzen gehouden worden.
Nee, het is geen Houten en het is natuurlijk typisch Frans waar behalve 
modelspoor ook modelauto’s, poppen en blikken speelgoed in de kramen staat.
De bezoekers zijn met name mannen waarbij de leeftijd zeker 60+ is.
De entree is gratis, kopje koffi  e € 1,- en een sandwich jambon € 2,-.
De handelaren komen uit heel zuid Frankrijk en de lunch is voor hen ook 
heilig. Sommigen dekken de handel af met een kleedje (ne pas toucher) en an-
deren eten hun frites met een saucisson gewoon in de kraam met een fl es rode 
wijn onder handbereik.
Het aanbod is wat wisselend van nieuw tot heel veel met een gebruikt leven. 
Afdingen kan bij de één en bij de ander niet. Voor gebruikt spul worden ook 
hier te hoge prijzen gevraagd. Waar in NL Artitec een vooraanstaande plaats 
heeft bemachtigd is alhier het merk REE enorm in opkomst. Naar mijn idee 
doen zij zaken met dezelfde Chinese leverancier.
Wat de merken betreft:  Roco, Jouef, Lima, beetje Piko en bijna geen Märklin 
en Fleischmann. De Franse modellen zijn ruim in de meerderheid en de rest 
van de EU en de wereld doet er niet toe. Ook voor N-spoor is maar heel 
weinig aanbod.
De totale vloer oppervlakte is ongeveer Quelderduijn en waar de handel met 
230 exposanten door elkaar staat. Ik ben altijd op zoek naar iets bijzonders als 
bvb de Citroën Méhari Azur als die van Ilja Gort maar dan in schaal 1/87. 
Vandaag zag ik een gebruikte Roco H0 loc 1601 waar rustig € 65,- voor ge-
vraagd wordt. Het aardige is dat je een halfjaar later bij dezelfde handelaar 
deze nog steeds voor € 65,- ziet liggen.
De handel in modelspoor is net als in NL aan het teruglopen. Handelaren hou-
den vast aan te hoge prijzen, het winkelbestand neemt af, de winkeliers ston-
den daarna nog op de beurs en internet en nu, in 2017, zie je ook dat het aantal 
handelaren en in vierkante meters met het aanbod op de beurs minder wordt. 
Het aanbod van modelauto’s neemt daarentegen toe, ja, en ook die muff e 
poppen.
Ik geef hiermee een kijk 
op wat één van de grootse 
beurzen van midden en zuid 
Frankrijk is.
En al was er vandaag niets 
voor mij bij echter kom je 
nooit met lege handen thuis 
want de bakkers bakken ook 
op zondag hun baquette’s.
A la prochaine Arthur Weber à 
Tournefeuille.
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Ronald varenkamp Modelspoorbaan
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Zelf Bomen maken

Zelf bomen maken
 
Als modelbouwer zijn treinen natuurlijk het voornaamste waarmee je bezig bent. 
Echter een mooi realistisch landschap maakt de baan tot één geheel en komen 
de treinen tot hun recht. Er is in de markt vele soorten en maten aan scenery 
te koop en zo ook bomen. Bekende merken als Noch, Faller, Anita Decor en 
Heki om er maar een paar te noemen zijn volop te koop. Naast de prijs voor 
de bomen is ook hoe realistisch zijn deze? De goedkope bomen zijn vaak 
opgebouwd uit plastic stammen en bestrooid met schuimrubber vlokken. De 
duurdere bomen van o.a. Anita Decor zijn zeer prijzig, maar zijn wel realistisch 
en erg mooi. Maar € 15,00 per boom ben je zo kwijt, als je er dan een stuk of 
40/50 wil plaatsen is dat een aanslag op je budget.
 
Door zelf bomen te gaan maken kan je aardig wat centen in de knip houden. Je 
moet er wel toe zetten en geduld hebben en inzicht hierin krijgen. Het voordeel 
hiervan is dat je naar eigen inzicht je bomen kan maken en ook kan voorzien 
van diverse strooisels. 
Ik wil jullie hier in een aantal stappen laten zien hoe je zelf bomen kunt maken. 
Ook struikjes kan je heel gemakkelijk zelf maken.
 
Wat hebben wij hier voor nodig:

 koperdraad (losse draadjes) 
 soldeerbout en tin 
 kniptang 
 schorspasta 
 zeeschuim 
 spuitbus verf 
 spuitlijm 
 strooisels
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vervolg Zelf Bomen maken

Laten we eens beginnen bij het begin. Ik heb het geluk dat ik bij een autobe-
drijf werk, als er een kabelboom vervangen wordt in een auto dan gooien ze 
vaak de oude weg. Ik heb deze meegenomen en hierin zitten dus allemaal losse 
koperen draadjes. Vervolgens heb ik een stuk afgezaagd met de ijzerzaag en 
verwijderd men de isolatie. Neem een stuk van ongeveer 14cm. Uiteraard kan 
men ook een ander stuk elektradraad nemen waarin meestal 16/24 draden zit-
ten, afhankelijk hoe groot je de boom wil maken. 

Na verwijdering isolatie losse draden
 
Nu gaan we draden draaien. De stam moet 
dik blijven, dus een een 4/5 cm lang blijven 
alle draden bijeen, deze kan je ook geza-
menlijk draaien. Pak 1 los draadje en 
wikkel deze aan de onderkant van de stam 
en laat ongeveer 2 cm onderaan los (dit 
vormen de wortels). Nadat de stam is ge-
vormd gaan we de draden splitsen. 
Afhankelijk hoeveel draden er in zitten. 
We nemen als voorbeeld ongeveer 24 
draden, de stam is 4 cm hoog en daarbo-
ven splitsen wij de draden in twee groepen 
(mag ook 3) per groep nu 12 draden (bij 3 
8st.) deze geven we ook een slag en zo 

ontstaat al twee aftakkingen. Hierna splits per tak weer de draden op. Dus 
nu per 6 en vervolgens weer draaien en weer opsplitsen tot 3. Hierna worden 
takken dus vanzelf dunner en kan je op een gegeven moment niet meer verder 
splitsen.
Zoals hierboven te zien ga je te werk. Er ontstaan dus allemaal V-tjes en die 
moeten we hebben om later het zeeschuim op te plakken. 
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vervolg Zelf Bomen maken 

Als we alle draden gedraaid hebben is het nog een warboel, omdat veel 
draden te lang zijn. De volgende stap is de takken solderen. Hierdoor krijg 
je stevigheid aan je boom. Zorg ook dat je het wikkeldraadje onder de 
stam even met soldeertin voorziet en ook de stam zelf een aantal punten. 
Ook de dikkere takken in je boom hier en daar even van soldeertin voor-
zien. 
Met een kniptang verwijderen wij de te lange draden, zorg wel dat je een 
mooi V-tje over houdt aan het einde van de tak.
 
Nadat we alle overtollige (te lange) draden hebben 
afgeknipt hebben wij al in grote vormen de boom. 
Nu gaan we de boom insmeren met schorspasta van 
Anita Decor. Dit kan je met een kwastje doen, klaar 
dan het kwastje in water schoonmaken.
De pasta een dagje laten drogen.
Als met de stam te dun vindt kan met strookjes 
keukenpapier (gedrenkt in verdunde houtlijm om 
de stam te wikkelen en na het drogen insmeren met 
schorspasta.
 

 
De schorspasta is opge-
droogd. Nu gaan we zee-
schuim plakken. Aangezien 
we een V-tje hebben aan het 
einde van de tak, pakken we 
stukken zeeschuim en knip-
pen mooie stukken af waar 
ook een V-tje te zien is. Kijk 
maar naar de foto, daar zien 
je in de takken een V-tje. 
Met houtlijm of secondelijm 
plak je het V-tje van het zee-
schuim op het V-tje van de 
boom. Het is even puzzelen 
en vergt geduld, maar als 
je even bezig bent zie je de 
boom geboren worden.
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vervolg Zelf Bomen maken 

Na vele takjes te hebben 
geplakt kan je kijken of 
je de boom dicht genoeg 
vindt. Zo niet, dan kan je 
ook topjes van het zee-
schuim afknippen en deze 
tussen de takken van de 
boom plakken.

 
Nadat de takken geplakt 
zijn en de lijm is droog 
gaan we naar de volgende 
fase.

 

Nu gaan we de de bomen in kleur spuiten. Je kan dit met de airbrush doen of 
met een spuitbus. De spuitbussen die ik gebruik haal ik bij de Action, net als de 
spuitlijm. Bij de bouwmarkt hebben ze vaak verschillende kleuren.
Spuit de kleuren achter elkaar, dan vloeien de kleuren in één.
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Kievitstraat 22
1781 ZE Den Helder

Tel.  0223 621008
Fax.  0223 627153
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vervolg Zelf Bomen maken 

Hier in dit voorbeeld zie jullie dat ik ook een treurwilg gemaakt heb.
 
Na het drogen van de verf gaan we de boom voorzien van loof. Hiervoor ge-
bruiken wij spuitlijm om de takjes in te spuiten. Doe dit niet te overmatig, daar 
anders de lijm te dik wordt en dikke druppels als gevolg heeft. Denk er wel om 
niet de stam of de onderste takken in te spuiten met lijm, alleen de takjes van 
het zeeschuim! 
Het loof wat we gebruiken kan je van verschillende fabrikanten nemen. Nu heb 
je poeders, die zou ik niet willen adviseren. Neem van bijvoorbeeld Noch loof 
(nr. 07144 mittelgroen, ook donkergroen is mogelijk) of van Polak Naturex F 
(alleen via internet te verkrijgen) of van Heki. Deze produkten kan je zelf be-
palen of je ze zo uit de verpakking gebruikt of dat je een mengsel maakt. Je kan 
ook eerst een donker loof aanbrengen, daarna licht inspuiten en dan met licht 
loof erover. Belangrijk is om het subtiel te doen. Hoe minder hoe mooier. Te 
dik erop strooien geeft geen mooi resultaat! Ik gebruik met het bestrooien van 
bomen en struiken altijd een zeef. Gewoon een keukenzeef en een theezeefje is 
voldoende.
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vervolg Zelf Bomen maken 

Na het aanbrengen de boom laten drogen.
 
Een alternatief is om geen zeeschuim te gebruiken maar bijvoorbeeld van Heki 
lauf of microfl oormatjes te gebruiken. Hiermee kan je ook prachtige bomen 
creëren. 

 

 
Bij deze methode is het 
dus na het aanbrengen van 
de schorspasta de boom 
in kleur spuiten of verven 
met een penseel. Dan pluk-
jes Heki aanbrengen tot 
gewenst resultaat, zoals de 
op bovenstaande foto.
 

Zelf bomen maken geeft 
een veel realistischer beeld 
en is goedkoper dan ze 
kant en klaar te kopen, 
maar de keuze is aan je 
zelf.
Voor vragen kunnen jullie 
mij altijd benaderen voor 
verdere tekst en uitleg.
 

Ronald Varekamp
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Modelbaan Gerrit

Doordat mijn zoon een huis heeft gekocht kon ik van de kleine kamer naar de 
grootste kamer verhuizen met mijn treinbaan, dit is zogezegd maar er komt nog 
wel wat bij kijken.
De kamer was wel helemaal leeg dus kon ik mooi opnieuw beginnen nadat ik 
met Wintrack een nieuw baan heb getekend met een idee van een haven en een 
oud kollendepot met draaischijf  en toch ook een groot station kon ik met de 
onder bouw beginnen.

De in Wintrack getekende baan heb ik uitgeprint en zo kon begonnen worden 
met de bouw van de baan.

Daar ik met koploper rij en ook de 
verlichting met de computer bestuur moest 
er ook plek gemaakt worden voor 
computers.

Ik zal jullie op de hoofte houden via onze 
website www.heldersemodelspporclub.nl 
en via het clubblad.

Gerrit Barten.



26

Bericht van de wisselwachter

Grüß Gott.

Zo begin je een gesprek in zuid Duitsland en Oostenrijk en dat deden we 
regelmatig tijdens onze treinreis door Oostenrijk in juni 2017. In 2011 namen 
we in Zwitserland ook de trein en nu stond er een interessante reis in de ANWB 
Kampioen. Met de DB BR612, OBB IC, OBB RailJet, Meridian en de DB ICE 
in totaal 8 dagen op stap. We plakten er nog een dag aan vooraf in Augsburg en 
na afl oop nog een xtra dag in Regensburg. Vervoer van en naar het zuiden wel 
per auto, dat is wel zo gemakkelijk.
Wat waren de meest in het oog springende zaken. Ik heb in al die dagen 
Niemand in de trein zien staan en alles ging keurig op tijd. Waar in Noord 
Duitsland het landschap vol staat met windmolens heeft frau Merkel in het 
Zuiden nu alles vol geplakt met zonnepanelen. De treinen zijn schoon, de 
conducteur komt langs met de Zeitung en de bediening vanuit het restauratie 
rijtuig in je coupé. Heel belangrijk: het enorme aanbod van bladen bij de 
boekhandels met spoorse zaken. Gewoon een hele wand vol.

Behalve in de trein wilde ik ook wat modelspoor zaken bezoeken. 15 jaar 
geleden gebruikte ik daarvoor het Modell Eisenbahn magazin waar in de 
middenpagina’s de verkoopadressen stonden per postcode. Nu gebruikte ik de 
site van Roco waar je per land de Dealers kan opvragen. Je kan de drogisterij 
keten als Müller en de Conrad winkels overslaan. In Salzburg zat ik wat ruim 
in de tijd en daar de Conrad bezocht waar ze 3 strekkende meter modellbahn op 
voorraad hebben (alleen scenery) plus hun catalogus waaruit je kan bestellen.
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vervolg Bericht van de wisselwachter

In totaal 9 Modell Eisenbahn zaken een bezoek gebracht maar ook hier zie je 
de teloorgang van je hobby met verouderde en stoffi  ge interieurs, weinig 
voorraad en ook nog eens gedateerd. Op een oude, houten en krakende vloer is 
het toch niet fi jn rondkijken. Alleen de winkel in Augsburg en eentje in Inns-
bruck konden de consumenten test doorstaan. Wel leuk, een zaak in Regens-
burg waar de eigenaar een H0 baan bouwt midden in de zaak voor een klant. 
Wat dat betreft mogen wij hier in Noord Holland in onze handen wrijven met 
Huider en Marcel op de werf.

Terug naar de treinreis, want daar ging het over. Van Augsburg naar Lindau met 
de DB dieseltriebwagen van de Regional-Express. In Bregenz per OBB Re-
gionalExpress naar Feldkirch en overstappen op  de Eurocity (uit Zurich) naar 
Innsbruck. 
Het volgende traject werd met 2 Taurus loc’s uitgevoerd van Innsbruck naar 
Ötztal in de comfortabele Eurocity. Eindelijk kon ik nu eens de hooggelegen 
autostrasse van onderen bekijken die ik zoveel passeerde met de touringcar. In 
Ötztal werd één loc afgekoppeld waarna wij verder gingen naar Graz. Het hotel 
Daniel in Graz had uitzicht op het emplacement zodat ik daar geen oog dicht 
deed.
Nu komt de RailJet van de OBB in beeld van Graz naar Wenen. Ondanks dat 
het concept al 10 jaar op de baan is ervaar je dit niet. Prima rij-eigenschap-
pen, WiFi, stopkontakten, krantje, koffi  e noem maar op. Dit is reizen zoals het 
hoort. Ook voor de reis van Wenen naar Salzburg wederom in de RailJet. Het 
beeldscherm geeft de nodige info maar ook de snelheid weer en die was soms 
max 200 km per uur.
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   HEERHUGOWAARD   - ENORM ASSORTIMENT
         - UITSTEKENDE SERVICE
         - SCHERPE PRIJZEN

NU 500 M² TREINEN EN MODELBOUW!!

- Märklin / Trix Shop 
- Fleischmann Shop 
- Roco Shop 
- Piko Shop 
- Noch Shop 
- Faller Shop 
- Brawa Shop 
- Busch Shop 
- Viessmann Shop 
- Herpa / Schuco Shop 
- Afdeling lectuur & DVD’s 
- Ook LGB, Artitec en vele andere merken 

 - Grote afdeling modelbouw / modelsport 
BEKIJK NU ONZE VERNIEUWDE WEBSITE!

OOK POSTORDER-SERVICE 

www.huider.nl           info@huider.nl 
STATIONSPLEIN 31 - 37 (NAAST NS-STATION HEERHUGOWAARD)          
tel.: 072-5714157        GRATIS PARKEREN DIRECT VOOR DE DEUR 
Openingstijden: di.- do.: 09:30-18:00, vr.: 09:30-21:00, za.: 09:30-17:00 
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vervolg Bericht van de wisselwachter

Het laatste traject was in de Meridian (BR1428) van Salzburg naar München. 
Bij het binnenlopen op spoor 1 zag ik een modelspoor winkel op het perron 
en wij dachten tegelijk: Hé Huider! Slechts 10 minuten hadden wij voor het 
overstappen in de ICE naar Augsburg dus deze zaak brengen we ooit nog eens 
later een bezoek. De ICE ( 1 ) gaat alweer ruim 20 jaar mee en dat is ook wel 
te merken t.o.v. de RailJet. Niettemin een hele ervaring om in 8 dagen met 6 
verschillende treinen te reizen in een mooi landschap.
Wij boekten bij de ANWB maar je kan hiervoor ook bij de Treinreiswinkel 
terecht. De prijzen zijn alleen al de hotelovernachtingen waard. 

Tschüss. Arthur Weber aus sterreich.
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WIST U DAT

de stempelkaart voor de kantine een groot succes is

het steeds meer moeite kost om het clubblad te vullen

het eigenlijk steeds de zelfde personen zijn die kopij 
inleveren

de koppeling van de 2 marklin banen zo goed als 
voltooid is
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CLIIF RAILWAY

Deze zomer was op vakantie in het zuidwesten van Engenland en kwam bij 
het plaatsje Lynton en daar was een railroad een cliff  railroad.

Deze Railroad verbindt 
de twee toerischtische 
plaatsjes Lynton en Lyn-
mouth.

Deze railway is 2800 
meter lang en gaat dan 
1500 meter op hoog met 
een percentage van 57 %

De lift werkt op een simpel evenwicht principe. De 2 rijtuigen zijn aan 
elkaar gekoppeld met een lier.
Als de rijtuigen op het dock station staan zijn ze precies in evenwicht en zijn 
de watertanks onder de wagons gevuld met 700 gallons water.
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 vervolg CLIIF RAILWAY

Als de passagiers aan boord zijn wordt van de onderste wagon de kran van de 
tank water open gezet en loopt het water weg via pijpen onder de rails.

D oor signalen weten de conducteurs 
van de 2 rijtuigen dat de remmen kunnen 
worden losgekoppeld.

Door het water weg lopen wordt de bovenste rijtuig zwaarder en rolt dan 
naar beneden door de rem meer of minder te bekrachtigen wordt de snelheid 
bepaald.
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vervolg CLIIF RAILWAY

Als je dan boven bent heb je een mooi uitzicht over de baai waar deze dorpen 
aanliggen.

Dit was een hele leuke railroad niet zo groot maar de simpele techniek achter 
deze railway was toch leuk om te zien.

Prettige Feestdagen en een voorspoedig bouwjaar 2018.

Gerrit Barten



35

MODEL SPOORAGENDA

(MODEL)SPOORAGENDA

Alweer de laatste agenda van dit jaar. De tijd vliegt, net als heli-
kopters (maar dat is een hel ander verhaal). Gelukkig zijn er nog genoeg evenementen om 
inspiratie op te doen  of om te watertanden bij al het moois dat te krijgen, herstel: te koop, 
is. De gegevens voor deze agenda zijn verkregen uit open bronnen, zoals (model-) spoor-
tijdschriften, folders etc. Er kunnen geen rechten of verplichtingen aan worden ontleend. De 
onderstaande lijst is op  03 oktober voor het laatst bijgewerkt.
         Ivan Krijns
AGENDA

13 & 14 januari. Nederlandse Modelspoor Dagen. De Broodfabriek (voorheen Darling Mar-
ket), Volmerlaan 12, 2288 GD  Rijswijk. Info: www.modelspoordagen.nl. 

20 januari. Modelspoorbeurs Houten (€ 7,-- p.p.). Info: www.modelspoorbeurs.nl.

10 maart. Modelspoorbeurs Houten (€ 7,-- p.p.). Info: www.modelspoorbeurs.nl.

24 maart. Modelspoorbeurs Jan Massinkhal te Nijmegen door de organisatie van de “Hou-
tense Beurs”. Info: www.modelspoorbeurs.nl.
 
05 mei.  Modelspoorbeurs Houten (€ 7,-- p.p.). Info: www.modelspoorbeurs.nl.

30 juni. Modelspoorbeurs Houten (€ 7,-- p.p.). Info: www.modelspoorbeurs.nl.

25 augustus. Modelspoorbeurs Houten (€ 7,-- p.p.). Info: www.modelspoorbeurs.nl.

13 oktober. Modelspoorbeurs Houten (€ 7,-- p.p.). Info: www.modelspoorbeurs.nl.

10 november. Modelspoorbeurs Houten (€ 7,-- p.p.). Info: www.modelspoorbeurs.nl.

08 december. Modelspoorbeurs Houten (€ 7,-- p.p.). Info: www.modelspoorbeurs.nl.
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Onze clubbanen

DEN HELDER NAAR DE ALPEN baan
Gecombineerde digitale Märklin  3-rail en digitale 2-rail 
h0 modelbaan van Den Helder, via 
Duitsland naar de Alpen in Zwitserland. In het 
landschap rijden ook 2 trams en bussen van het Faller 
car system.

MÄRKLIN baan
Digitale h0 Märklin 3-rail baan in een
Nederlands/Duits landschap

Narrow Gauge Logging baan
Een nieuwe in aanbouw zijnde Amerikaanse baan 
met een gecombineerd houtbouw en kolen mijnbouw 
gedeelte.

U.S.A. baan
Digitale 2-rail h0 baan in een zeer karakteristiek 
Amerikaans landschap.

N baan
Een digitale N schaal baan welke nu in zijn geheel 

bestuurd wordt met de computer.

LGB baan
Digitaal LGB gelijkstroombaan welke door het gehele 
clubgebouw ligt. Dit is tevens de baan in de grootste 
schaal.

Helderse Modelspoorclub

Landbouwstraat 21

1787 AK Julianadorp

DECEMBER 2017

Het volgende nummer zal begin maart 2018 
verschijnen, de redactie ziet uw bijdrage graag 
uiterlijk voor maart 2018 tegemoet.


