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VAN DE VOORZITTER 

Van de nieuwe voorzitter,

Onze voorzitter Marcel Klabbers heeft besloten 
zijn functie neer te leggen, Marcel was sinds 25 
juni 1991 bestuurslid en medeoprichter van de 
club. Al die jaren heeft hij op enthousiaste en ge-
dreven manier de clubleden weten te stimuleren. 
Gelukkig blijft hij nog lid van de club en hopen 
we dat hij zijn positieve inbreng continueert, 
Marcel bedankt namens alle clubleden.
In de bestuursvergadering van 8 maart is beslo-
ten dat Gerrit Bontekoe de vicevoorzitter wordt 
en ondergetekende de voorzitter van deze mooie en unieke club.
Inmiddels hebben we ook de algemene ledenvergadering van 7 maart jl., achter 
de rug. Het jaar- en het fi nanciële- verslag werden goed gekeurd.
(het verslag van de jaarvergadering vindt U op blz .. van het clubblad)
Gezien de gezonde fi nanciële situatie worden de barprijzen en de contributie 
niet verhoogd, de budgetten voor de banen blijven gehandhaafd.
 De jaarlijkse schoonmaak staat gepland op 23 juni, komt allen, voor lekkere 
broodjes en soep wordt gezorgd! 
Noteer ook in uw agenda 27 oktober, dan houden wij de jaarlijkse open dag 
(leden 9.00u aanwezig, publiek 10u-13.00u).
Tevens heeft het bestuur besloten meer activiteiten te ontplooien voor de 
clubleden; eerdaags kunt U zich inschrijven voor een cursus print solderen, 
een cursus bomen maken, een cursus leds inbouwen in de modelbaan en bij 
voldoende belangstelling wordt in het najaar 
een excursie georganiseerd naar de NZH 
modelclub. Kortom genoeg activiteiten, geen 
slapende maar een actieve club!!

Jan Paesschen, voorzitter
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JAARVERSLAG 2017   

Jaarverslag 2017 Helderse Modelspoorclub

Het 26e clubjaar zit er alweer op sinds de oprichting van de club en zo treden 
we 2018 in. Dit jaar zijn we gestart met een Nieuwjaarsborrel. We verwel-
komde circa 30 personen en we kijken terug op een gezellig avond. Afgelopen 
jaar zijn we van voorzitter veranderd en is onze penningmeester opgestapt en 
zijn plek is gelukkig ingenomen door Jan Kleine. Ook hebben er twee leden 
opgezegd, waarin we concluderen, dat onze club leden heeft die op leeftijd zijn 
of zo langzamerhand raken. Gelukkig hebben wij ook drie nieuwe leden mogen 
verwelkomen.
Het bestuur heeft afgelopen jaar 6x vergaderd en één vergadering werd bij 
bestuurslid Willem thuis gehouden en de overige in het clubgebouw.

Op 29 maart werd de algemene ledenvergadering gehouden, 25 leden en het 
voltallige bestuur waren aanwezig. Hierin werd een nieuw bestuurslid gekozen, 
inmiddels is bekend dat de huidige voorzitter gaat aftreden. De verhoogde 
contributie was noodzakelijk achteraf gezien, omdat de barinkomsten zijn 
gedaald. Net zoals voorgaande jaren werden de bekende knelpunten bespro-
ken. Voor aankopen die leden doen voor de baan,  er dient bij het indienen 
van de aankoopbon een handtekening op te staan van de baanwoordvoerder of 
bestuurslid. Dit gebeurt niet altijd. Onze penningmeester zal in het vervolg het 
bedrag niet overmaken aan de betreff ende persoon, totdat de bon correct wordt 
ingediend.. Wees alert hierop.

Op 1 juli werd de jaarlijkse schoonmaakdag gehouden en waren 14 leden 
aanwezig. Degene die binnen aan de slag waren gegaan hadden geluk want het 
motregende die dag. De grote uitdaging lag in de heg, deze moest eens fl ink 
gesnoeid worden. Ronald had een grote bus geregeld van zijn werk en alles 
kon in één keer mee naar de vuilstort. Daar deed de beambte nog even moe-
ilijk omdat wij een vereniging zijn en normaliter moet men daarvoor betalen. 
Uiteindelijk mochten we toch het groen lossen. 
Ook voor het afstorten van ons regulier afval zal een ieder een keer wat mee 
moeten nemen. 
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 FOTO’S DEN HELDER  naar ALPENBAAN   
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vervolg JAARVERSLAG 2017    

De open dag was ook een succes net als voorgaande jaren, alhoewel we nu 
minder bezoekers ontvangen hebben. Medio 100 mensen kwamen een kijkje 
nemen.  

De banen benaderen steeds meer hun voltooiing. Een ieder is druk bezig met 
het detailleren en aankleden van de diverse banen. Door inspanning van een 
aantal o.a. Jan Paesschen en Martin Baijs is er een (brug)verbinding gekomen 
tussen de twee Marklin banen. 

Een ander punt van aandacht is en blijft het onderhoud aan ons clubgebouw. 
Afgelopen jaar heeft Jan Paesschen en Gerrit Bontekoe de voorzijde verder 
afgewerkt en ziet er weer keurig uit. Nu ligt de uitdaging aan de achterzijde 
van ons gebouw. Een plan van aanpak zal er gemaakt worden voor 2018 om de 
slechte staat waarin het verkeert te renoveren met duurzaam hout. Aangezien 
het slecht te bereiken is. 

Het clubblad is in zijn hoedanigheid blijven bestaan. Leert ons wel dat de 
adverteerders die in ons clubblad staan, de kosten dekken. Zolang dit blijft is er 
niets aan de hand. Wel van belang is dat er regelmatig copy aangeleverd moet 
blijven. Dit is aan een ieder gericht. Schrijf eens een stukje, beleving op de 
beurs of vertel over je baan thuis. Dit geldt ook voor de vernieuwde website. 
Onze dank gaat dan ook uit naar Nelleke en Gerrit Barten die dit belangeloos 
op zich nemen. 

Dank aan een ieder die afgelopen jaar weer zijn steentje heeft bijgedragen aan 
onze gezellige club. Met zijn allen kunnen wij er weer een mooi 
modelspoorjaar van maken.

De voorzitter
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 Vice Voorzitter Gerrit Bontekoe

Goede dag allemaal

Ik ben Gerrit Bontekoe en ben de baan woordvo-
erder van de N-baan. En krijg er nu een bestuurs 
functie bij . Ik ben gekozen als bestuurslid van 
onze treinenclub aangezien Marcel had aange-
geven te willen af treden.
Ik wil graag wat over mij vertellen voor diegene 
die me nog niet goed kennen.
Ik ben in Den Haag geboren en ondertussen 64 
jaar oud. Direct vanaf de LTS ben ik bij de 
Marine gekomen alwaar ik op mijn 50e ben 
afgezwaaid. In 1974 ben ik getrouwd met Klarina 
en samen hebben we 2 kinderen gekregen, een jongen en een meisje. Chris 
die in Den Helder woont heeft 2 jongens en Miranda die in Borgercompagnie 
woont heeft 2 meisjes en 1 jongen dus samen hebben we 5 kleinkinderen.  
Ik ben begonnen op de stoomschepen en na de KPL’s opleiding ben ik naar de 
OZD gegaan waar ik tot mijn 40 hebt gediend daarna verschillende walfuncties 
en als LTZT 2 OC afgezwaaid. Via verschillende baantjes heb ik als reservist 
gediend op de reparatie onderzeeboten en daarna via een burger bedrijf allerlei 
werkzaamheden op de werf uitgevoerd wat ik nog steeds doe.

Groetjes aan iedereen en ik hoop dat ik iets voor de club mag betekenen

Gerrit.
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MEDELING BESTUUR

Beste leden,

Op 7 maart jongstleden hebben wij de jaarvergadering gehad. Hiervan zijn 
notulen gemaakt, deze vindt u op blz 5. De notulen zullen ook 
gepubliceerd worden in ons clubblad net als het jaarverslag.
Het fi nancieel jaarverslag ligt ter inzage op de club. Het is NIET de bedoeling 
dat dit meegenomen wordt naar huis en het wordt ook niet openbaar 
gepubliceerd.

U heeft ook gestemd op een nieuw bestuurslid. Zoals u weet is dit 
Gerrit Bontekoe geworden. Inmiddels heeft het bestuur daags na de 
jaarvergadering een bestuursvergadering gehouden. In deze vergadering is 
besloten dat de volgende personen de volgende functie krijgen of behouden:

Jan Paesschen  Voorzitter
Gerrit Bontekoe Vicevoorzitter
Ronald Varekamp Secretaris
Jan Kleine  Penningmeester
Willem Dekker  PR

Naast het kiezen van een nieuw bestuurslid, is er ook gesproken om meer 
activiteiten te ontplooien op de club. Een mooi clubblad, een goede website 
zijn presentatie mogelijkheden om naar buiten te treden. Als dit goed gevuld 
wordt is de kans op nieuwe leden alleen maar groter en zo ook het voortbestaan 
van onze club.
Dit kan alleen als we allemaal onze schouders eronder zetten.
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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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vervolg MEDELING BESTUUR

Het bestuur heeft daarom het volgende besloten in de bestuursvergadering van 
8 maart:

• Arthur Weber heeft het idee om een bezoek te brengen aan de NZH 
modelclub in september. We moeten op tijd aangeven met hoeveel personen wij 
ongeveer komen. Er zal een intekenlijst bij de bar komen te hangen of u kunt 
zich opgeven via de mail aan r.varekamp@quciknet.nl
• Er worden workshops georganiseerd worden, dit zal in het najaar gaan 
starten. Mits er voldoende animo is. Ook hiervoor komen intekenlijsten bij de 
bar te hangen of opgave via Ronald Varekamp zie mailadres hierboven. De 
volgende workshops zullen gegeven worden: solderen van leds in loc’s, 
wagons en huisjes. Decodertester maken. Bomen en struiken maken. Deze zul-
len op een zaterdag gegeven worden.
• Baanwoordvoerders worden verplicht copy aan te leveren voor het 
clubblad of website. De baanwoordvoerder doet dit in overleg met zijn team 
van de betreff ende baan. Het hoeft niet altijd over de clubbaan te gaan, mag 
ook andere zaken zijn die met modelbouw of treinen te maken hebben. Copy 
kan ingeleverd worden bij Gerrit Barten.

Belangrijke data´s voor 2018:
• De club is gesloten op woensdag 5 dec (Sinterklaasavond), 26 dec (2e  
 Kerstdag)
• Schoonmaakdag is gepland op zaterdag 23 juni (
 bij slecht weer wordt dit 30 juni)
• Open dag is op zaterdag 27 oktober gepland 10.00-15.00uur (leden om  
 9.00uur aanwezig)

Ook zal er dit jaar gestart worden met de achterzijde van het gebouw op te 
knappen.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand, dan kunt u zich 
wenden tot één van de bestuursleden.
Bedankt voor uw aandacht en laten we er wat moois van maken met zijn allen.

Namens het bestuur H.M.S.C.
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N-Baan zicht op Busbaan en Tandradbaan.
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BERICHT VAN DE WISSELWACHTER

De TIJD staat even stil …..
Iedereen heeft wel zo’n moment in het 
leven, net of de tijd even stil staat. Wij 
kennen allemaal wel de Traan van Máx-
ima, de aanslag op het WTC New York, 
de ramp van vlucht MH17 en het bericht 
van Diana in die tunnel in Parijs. 
Dichterbij natuurlijk de momenten in de 
familie die een indruk achterlaten.
Waar ik het met u over wil hebben zijn 
de onverwoestbare stationsklokken in 
Zwitserland (juist, de Zwitsers in onze club zijn meteen wakker) die nog immer 
even stil staan vlak voor de hele minuut. De seconden wijzer stopt bij 12 en 
even daarna springt de minuten wijzer een hele minuut naar voren.
Toen ik hoorde dat de fi rma Mondaine de wijzerplaat van de stationsklok in 
een horloge kopieerden wist ik - eens komt voor mij het moment om er een aan 
te schaff en. 

Uit Wikipedia overgenomen:
De Zwitserse stationsklokken alsook de Mondaine-
horloges waren oorspronkelijk anders dan alle andere 
horloges, omdat zij 58 seconden (in plaats van 60) over 
de 360 graden van het uurwerk verdeelden, zodat de 
wijzer gedurende de resterende 2 seconden even stilstond 
op nummer 12. Rond 2001 is het bedrijf echter gestopt met uurwerken met dat 
mechanisme te maken.

In juni 2011 was het zover dat ik met samen mijn vrouw een rondreis door 
Zwitserland maakte en in Interlaken in een willekeurige horloge en klokken 
winkel (er zijn er zoveel dus doe er maar één) het door mij uitgekozen horloge 
kochten. Natuurlijk met een witte wijzerplaat en een rode secondewijzer. Niet 
een waar je ook de datum in ziet staan, want dat is niet de echte.
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vervolg BERICHT VAN DE WISSELWACHTER

Vooraf had ik wel op Internet gekeken naar de prijzen en die zijn daar goedko-
per als in Interlaken maar, het klokje moest en zou daarvandaan komen.
Inmiddels ken ik al een aantal andere dragers van dit moois. Je herkent onmid-
dellijk de Mondaine aan de pols van een ander en je hebt meteen gespreksstof 
als:
Waar kocht jij je klokje en ik heb een lerenbandje met rood leer aan de binnen 
zijde. Een afknapper is het als iemand je verteld: ik vond het een duidelijke 
wijzerplaat en ik heb NIETS met treinen of stations !!!! Oh ja, is dat zo, nou 
nooit opgevallen.
Op de website van mondaine.ch kan je van alles vinden over deze horloges. 
Maar wat ook leuk is dat het Logo en de naam van de Zwitserse spoorwegen 
op de wijzerplaat vermeld staan – SBB CFF FFS.
Nu ik toch in Interlaken was wilde ik een bezoek brengen aan een 
modelspoorbaan die in het station was. Ik had daarover al de nodige goede 
berichten gehoord in het verleden (in 2001 was deze op maandag gesloten) 
maar een rondje om de Bahnhof leverde niets op. Grüß Gott dan maar weer bij 
het loket maar wat een pech, de baan was het jaar daarvoor in 2010 gesloten en 
met onbekende bestemming vertrokken.
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vervolg BERICHT VAN DE WISSELWACHTER

Dan nog een leuke anekdote. In 2001 was ik op de motor Guzzi ook in 
Interlaken samen met een motorvriend en die reed op een Goldwing.
Op maandag begaven wij ons naar de stad, het regende dat het goot en dat 
vinden motorrijders en dames op leeftijd niet leuk. Goed, de modelbaan was op 
maandag gesloten en toen maar naar het centrum waar de ene klokken winkel 
na de andere het winkelbeeld bepalen. Vooral het aanbod van koekoeksklokken 
(wat een woord) en het liep tegen twaalven ’s-middags. Ik lokte mijn vriend 
weer terug in een klokken winkel waar zeker wel 60 van die koekoeksdingen 
hingen te wachten tot het twaalf zou zijn.

Mijn vriend vroeg geheel verbaasd wat wij daar toch moesten maar ik wist de 
tijd te rekken tot 12 uur. Ik fl uisterde: let op, zo direct komen alle vogeltjes 
naar buiten en kraaien 12 keer koekoek. Dat doet je goed na zo’n regenbui, met 
een beetje humor knap je wel weer op.
Het verhaal klopte natuurlijk niet want alle klokken lopen verschillend zodat je 
de hele dag koekoek hoort in de winkel. Ik benijd de verkopers aldaar niet na 
een dagje kan je geen koekoek meer zien (horen) dus.

Tenslotte nog en leuk weetje. Ook Oostenrijk heeft zijn stationsklokken, zonder 
logo en zonder Mondaine op de wijzerplaat. Echter de Oostenrijkers laten de 
minutenwijzer per 30 seconden verspringen op 6 en op 12 met een halve 
minuut. Waarvan akte. 

Ben ik een keer op de club, vraag dan gerust: Hoe laat is het ?
Zoals het klokje thuis tikt, tikt het ergens anders ook. 

Groeten uit Klokkenland Arthur Weber.
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N  BAAN

Hallo allemaal.

Hier een stukje m.n. over de N-baan. We zijn nu zo ver met de ontwikkeling 
van de baan dat we net als de andere banen regelmatig rijden met de 
verschillende treinen van de leden. Dat maakt het bouwen aan de baan een 
stuk aantrekkelijker. Alleen moeten voorkomen dat rijden de overhand krijgt 
en dat het bouwen minder aan-
dacht krijgt. Het bouwen heeft het 
laatste half jaar op een wat laag 
pitje gestaan aangezien er aan de 
boven banen een heleboel moest 
verandert worden. Er is een brug 
gemaakt naar de Zwitserse baan 
en de LGB heeft wat onderhoud 
gehad. Maar nu dat dat is opgelost 
kunnen we weer wat gaan opbou-
wen. 
Ook hebben we van diverse leden (Bob en Jan) wat 
verschillende huisjes gehad zodat we aan de rechterkant ook wat plekken 
kunnen gaan aankleden. 
De Skihelling heeft een vaste plek gekregen zodat we die ook kunnen gaan 
afwerken. Kees is nog steeds bezig met de paradebaan en de berg met daarin 
2 banen heeft ondertussen ook 2 gaten gekregen die nog wat moeten worden 
afgewerkt. Ook Gerrit is druk bezig met diverse huisjes van licht te voorzien 
zodat alles er wat meer natuurgetrouw uit gaat zien. Jullie zien dus dat er zo nu 
en dan best wel wat gebeurt met de N-baan.

Gr Gerrit
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Kievitstraat 22
1781 ZE Den Helder

Tel.  0223 621008
Fax.  0223 627153
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DE HARZ

Goede dag allemaal. 

Hier een stukje over de vakan-
tie naar de Harz in Duitsland. 
Wij hebben een camper en ik 
wilde wel eens in de Harz kijken 
aangezien ze daar nog met stoom 
rijden naar o.a. de top van de 
Brocken. Dit is de hoogste berg 
van de Harz ongeveer 1142 meter 
en daar rijd een stoomtrein over 
de brockenbahn naar de top van 
de Brocken. Er is een intensieve 
treindienst tussen de plaatsen 
Wernigerode, Nordhausen en 
Quedlinburg. Op de Brocken 
staat bij het station een grote zendmast. Voor de rest is daar niet veel meer te 
doen dan genieten van het uitzicht. Er zijn ook veel mensen die lopend naar 

boven gaan  of terug naar 
beneden lopen.  Het is 
zo’n 19 km klimmen tot 
aan de top. Er zijn onder-
weg nog een paar dorpjes 
en er is een parkeerspoor 
om de tegemoet rijdende 
trein te laten passeren. 
Vanuit Drei  Annen  
Hohne  zijn we met de 
stoomtrein naar boven 
gereden. 
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vervolg DE HARZ

We hebben genoten 
van de adembene-
mende vergezichten 
alleen was het 
jammer dat het 
bovenop de 
Brocken erg mistig 
en koud was. We 
zijn dan ook weer 
gelijk naar beneden 
gegaan. Op de heen 
reis wordt er 10 
minuten gestopt 
in Schierke waar 
extra water wordt 
ingenomen om de 

top te kunnen halen. De Brockenbahn wordt door circa 6 stoom locomotieven 
bereden de 995901 tot 5903 ende 997222 de 997231 en de 997247. De eerste 3 
zijn allemaal Mallet locomotieven. In Wernigerode vlak bij het station alwaar 
wij verbleven op een mooie camperplaats met alle voorzieningen konden we 
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vervolg DE HARZ

genieten van regelmatig langskomen van de treinen. 
Op het station kwamen alle treinen regelmatig water en kolen inslaan voor de 
diverse treinreizen. Ik heb er dus verschillende uren doorgebracht om te kijken 
hoe dat ging. Ook is daar nog een van de weinige draaischrijven om de treinen 
de andere kant op te laten rijden. Op de brockenbahn draaide de treinen niet. 
Ze reden dus vooruit naar boven en trokken de wagons achteruit naar beneden. 
In totaal heeft de HSB (Harzer Schmalspurbahnen) 25 stoomlocomotieven, 16 
diesellocomotieven, 10 motorwagens en circa 230 werknemers. De spoorwijdte 
is 1000 millimeter. In de Harz hebben we 2 weken rondgereden en leuke en 
historische dorpjes bezocht.

Gerrit Bontekoe
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BEZOEK ROTARYCLUB ANNA PAULOWNA

Aanleiding was dat ons clublid Otto Kisman (lid van de Rotaryclub) een ver-
zoek  deed aan het bestuur of wij het leuk zouden vinden als de Rotaryclub op 
bezoek zou komen.
Uiteraard vonden wij dat als bestuur een prima plan en ze zijn dan ook van 
harte welkom.Op 8 februari jongstleden geschiedde het en mochten wij 14 

leden van de Rotaryclub uit Anna Paulowna welkom heten in onze club.
Dirk en Huug waren al ruim op tijd om alles in gereedheid te brengen (cater-
ing) om onze gasten te ontvangen. Waarvoor dank heren.
Rond 18.45 kwamen de gasten binnen en Marcel deed een inleidend praatje 
over het ontstaan van de club. Ook werden er door de Rotaryleden  diverse 
vragen gesteld en Marcel gaf er keurig antwoord op.
Na de genoten koffi  e gingen de gasten de banen bekijken en werden er heel 
veel complimenten uitgedeeld aan onze clubleden. De reacties waren geweldig 
en werden ook veel vragen gesteld door de Rotaryleden en bij vele kwamen 
ook de jeugdherinneringen boven water. Vele hadden wel een Marklin startset 
of baantje van vroeger op zolder of hun kamer staan, zo niet dan hun vader of 
broer wel.
Met name bij de N-baan waar Koploper op de computer staat trok veel bekijks 
en leverde veel vragen op.
Rond half negen vertrokken de meeste gasten en keken we terug op een 
geslaagd ontvangst.

Namens het bestuur dank aan de leden die dit mogelijk hebben gemaakt.
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SOMS ZIE JE MEER

Soms zie je wat meer......

Zoals jullie weten werk ik in de autobranche en heb ik een buitendienstfunctie 
en kom ik dus bij veel diverse bedrijven over de vloer. 
Zo was ik laatst bij een klant die hebben een aantal bedrijven actief in
weg- en waterbouw en off shore werk. Ik liep door een enorm kantoorgebouw 
en ineens zag ik prachtige modellen van hun werkschepen. Ik vertelde dat ik in 
modelbouw doe (treinen) en hierdoor begreep de klant dat het mijn interesse 
had en mocht ik er foto's van maken.
Dit is weer wat anders dan treinen, maar modelbouw blijft toch een prachtige 
hobby. Als je op treinen uitgekeken bent kan je nog overstappen op deze vorm 
van modelbouw.

Groet Ronald
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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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MODELBAAN GERRIT

Nu alle rails ligt, met daaraan alle bedrading kan ik mij aandacht besteden aan 
het solderen en het plaatsten van de bezetmeldprinten onder de baan. 

Dat was een heleklus. het is niet dat je een grote baan bouwt maar alles wordt 
groter en meer werk.
Na de bezetmeldprintjes waren de servo-decoders aan de beurt. 
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WIST U DAT

De website nog niet klaar is, maar wel steeds word 
geüpdatet.

www.heldersemodelspoorclub.nl



32

vervolg MODELBAAN GERRIT

Ik gebruik hier de houten houders van Domburg train support voor. Maar het 
precies maken van de verbinding tussen de servo en de wissel is een 
tijdrovende klus, maar het lukt wel en dan maar testen met de multimaus en 
daarna met koploper.

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

Groetjes Gerrit Barten.
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MODEL SPOORAGENDA

(MODEL)SPOORAGENDA

Bij het verschijnen van deze editie van het clubblad is 
zowel de meteorologische als de astronomische lente 
aangebroken. Daarmee komt er ook weer gelegenheid 
voor grootsporige buitenevenementen. Een belangrijke mijlpaal is het 50 jarig 
bestaan van de Stoomtram Hoorn Medemblik, waarvan een drietal 
evenementen zijn opgenomen.  Ook Dordt in Stoom zal dit jaar weer 
plaatsvinden; een aanbevelenswaardige happening voor alle fanatieke s
toomsnuivers. De aandacht wordt gevestigd op Hemelvaartsdag (10 mei) de 
traditionele nationale stoomtreindag, waarop veel museumlijnen een 
uitgebreide dienstregeling uitvoeren. De gegevens voor deze agenda zijn 
verkregen uit open bronnen, zoals (model-) spoortijdschriften, folders etc. Er 
kunnen geen rechten of verplichtingen aan worden ontleend. De onderstaande 
lijst is op  19 maart voor het laatst bijgewerkt.

         Ivan Krijns

AGENDA

14 april. Modelspoorbeurs. Party zalencentrum ‚t Haske, Vegelinsweg 20, 
Joure. 10.00 – 15.00. € 3,-- p.p. 
Info: www.facebook.com/treinbeursjoure. 

28 april t/m 10 mei. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan, dit jaar, van 
de Stoomtarm Hoorn – Medemblik (SHM), zijn er diverse manifestaties. De 
eerste is: Opening van het Bello Atelier
De meivakantie en Hemelvaartsdag zitten boordevol activiteiten rond de open-
ing van het Bello Atelier. Een nieuw onderdeel op de plek waar het in 1968 
begon: de werkplaats te Hoorn. Vanaf 2018 wordt de Tram voor Bello hier 
interactief gerestaureerd. In en rond het Bello Atelier vertellen we deze weken 
meer over duurzaamheid tot de ‘complete collectie’… U ontdekt hoe de Mu-
seumstoomtram op weg gaat naar 2068, op weg naar de volgende vijftig jaar. 
Info: http://www.stoomtram.nl/nl/50jaar. 
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MODEL SPOORAGENDA

19 t/m 22 april. Intermodellbau. Dortmund (D). 
Info: www.intermodellbau.com. 

05 mei.  Modelspoorbeurs Houten (€ 7,-- p.p.). 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.

25 t/m 27 mei. Dordt in Stoom. Voor de 18e keer groot life stoomspektakel  
met schepen, treinen, stoomwalsen en modelbouw expositie. 
Info: www.dortinstoom.nl. 

26 & 27 mei. N-spoor evenement. Dudok Arena, Arena 303, Hilversum. 
Ibfo: www.stationnspoor.nl. 

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

07 & 08 juli. SHM: Bello Festival Hoorn-Enkhuizen-Medemblik.
Het Bello Festival is het langste transportevenement van Nederland. Tien 
stoomlocomotieven en het motorschip Friesland nemen u mee tijdens een in-
tensieve dienstregeling tussen Hoorn en Medemblik, Medemblik en Enkhuizen, 
maar ook tussen plaatsen waar de SHM niet altijd rijdt.
Info: http://www.stoomtram.nl/nl/50jaar. 

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

15 september. Modelspoorbeurs. Party zalencentrum ‚t Haske, Vegelinsweg 
20, Joure. 10.00 – 15.00. € 3,-- p.p. 
Info: www.facebook.com/treinbeursjoure. 

07 oktober. Modelspoorbeurs. Buurthuis De Vuister, Molenwerf 44, Zaanstad-
Westerkoog. 10.00- 15.00. € 3,-- p.p. 
Info: www.eurospoor.nl/lokale.html. 
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MODEL SPOORAGENDA

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

21 t/m 28 oktober. SHM: Een week bij Spoor & Tram anno 1926.
In de herfst wordt de jubileumviering afgesloten met een museale themaweek. 
Een unieke collectie historische voertuigen, rollenspelers en andere historische 
objecten komen vanuit verschillende plaatsen in het land samen in Hoorn, om 
met elkaar het tijdsbeeld bij de lokaalspoor- en tramwegen in ons land in de 
jaren 1920 te laten zien. 
Info: http://www.stoomtram.nl/nl/50jaar. 

27 oktober. Modelspoorbeurs. Ontmoetingscentrum De Vredehorst, Zuid-
woldigerweg 32, Hoogeveen. 10.00 – 15.00. 
Info: www.mscdestoomfl uit.nl 

28 oktober. Modelspoorbeurs. Koggenhal, Dwingel 4, 1648 JM  De Goorn (bij 
Avenhorn); mede georganiseerd door de Westfriese Modelspoorclub. 
10.00 – 16.00. € 4,-- p.p.

09, 10 & 11 november. Eurospoor Jaarbeurs Utrecht, Jaarbeursplain 6, 3521 
AL  Utrecht. Vrijdag 10.00 – 18.00; zaterdag 09.30 – 17.30; zondag 09.30 – 
17.00. Toegangsprijzen nog niet bekend. 
Info: www.eurospoor.nl. 

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

24 november. Modelspoorbeurs. Restaurant „De Nachtegaal“, Heereweg 10, 
2161 AG  Lisse.10.00 – 15.00. Toegang en parkeren gratis.

08 december. Modelspoorbeurs Houten en “Houten Digitaal”(€ 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

MAART 2018

Het volgende nummer zal begin juli 2018 
verschijnen, de redactie ziet uw bijdrage graag 
uiterlijk 01 juli 2018 tegemoet.


