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De Helderse Modelspoorclub is op-
gericht op 7 februari 1991 te Den 
Helder en is ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel te Alkmaar 
onder nummer 40637088.

J. Paesschen 0223 642228

G.Bontekoe 0629259013

 

R. Varekamp   0223 533720

J.Kleine   0652416795

redactie@heldersemodelspoorclub.nl

Clubgebouw H.M.S.C.

Landbouwstraat 21

1787 AK Julianadorp

N-

L22INGB0000339609 t.n.v. 

Helderse Modelspoorclub

Woensdagmiddag  1300 - 1600

Woensdagavond  1900 - 2200

Donderdagavond 1900 - 2200

Niets uit deze uitgave mag worden 
overgenomen, vermenigvuldigd of 
gekopieerd zonder uitdrukkelijke
schri elijke toestemming van 
het bestuur van de H.M.S.C. 
De H.M.S.C. stelt zich niet 
aansprakelijk voor eventuele
onjuistheden die in deze uitgave 
zouden kunnen voorkomen.

INHOUDSOPGAVE
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Van de voorzitter,

Op 13 december jongstleden ontvingen we het 
droeve bericht  dat “onze Willem”, bestuurs-
lid van het eerste uur,  donderdagochtend was 
overleden.

Vanaf de oprichting, heeft Willem een actieve en 
betrokken rol gespeeld in de ontwikkeling van 
onze modelspoorclub.

Wij verliezen in hem een goed medebestuurslid en een vriend.
Wij wensen de familie veel sterkte met dit grote verlies.
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Willem Dekker

Op 13 december jongstleden is ons club- en bestuurslid Willem Dekker 
overleden op 79-jarige leeftijd.

In 1992 is Willem bij de club gekomen, hij was net gepensioneerd bij de 
Marine. Hij was al een modelspoorliefhebber en had toen een H0-baan met 
als thema Engeland. Willem was in het begin erg stil, later is dat omgekeerd 
geworden.
Willem kreeg in 1993 een bestuursfunctie en heeft deze tot zijn overlijden 
vervuld. De club was toen nog gevestigd op het K.E.E.S.schip (kunst en 
evenementen schip). 

Marcel Klabbers (destijds voorzitter) en Willem Dekker gingen op zoek naar 
een nieuwe clubruimte. Samen hebben zij gekeken naar vele lokaties, maar 
het werd niets. Willem had inmiddels vernomen van zijn buurman (dominee) 
dat zijn kerk samen ging met een andere kerk. Het PNIEL kerkgebouw moest 
verkocht worden. Willem heeft dat “warm” gehouden en zo geschiedde het dat 
de club eigenaar werd.
Dat Willem aardig kan onderhandelen is toen gebleken. De club vestigde zich 
in het voormalige kerkje, toen heeft Willem het voor elkaar weten te krijgen 
dat via de Woningstichting een ketel geleverd werd met radiatoren.  Dan kwam 
nog de opening, hij had de wethouder uitgenodigd en met een vriendelijke 
opmerking had Willem het voor elkaar gekregen dat de huur van de grond in 
termijnen betaald kon worden. Immers de clubkas was nog leeg.

Willem was een actief bestuurslid. Naast dat hij alle bestuursvergaderingen 
aanwezig was, verzorgde hij de PR voor de club en ook als er zaken geregeld 
moesten worden dan kon je dat aan Willem overlaten. Met name voor de 
jaarlijkse open dag regelde Willem de krant en promotie. Het was hem ook een 
keer gelukt om op de regionale TV te komen. 
Al was het voor treinen van de LGB baan of broodjes voor de schoonmaakdag, 
Willem ging altijd eerst even praten met de leverancier. Zoals gezegd, Willem 
was ook de grondlegger van de LGB baan die onze club rijk is.
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Als je de club binnenkomt, dan hoorde je vaak Willem al het hoogste woord 
voeren. Hij ging geen discussie uit de weg, zijn politieke interesse in binnen- 
en buitenland werd tijdens de koffi  e door hem uitvoerig nog eens overgedaan. 
Hoewel niet alle leden soms zijn standpunt deelde, was het menig keer toch een 
amusant geheel.
Willem heeft tot 2016 een dansschool gehad en ook die verhalen bracht hem 
een grote glimlach op zijn gezicht. 

Op een dag kwam Willem met de mededeling dat hij verhuisplannen had om 
naar Curaçao te gaan, naar de “West” zoals marinemensen dit zeggen.  Maar 
Willem zou Willem niet zijn als hij eerst nog een lichamelijk onderzoek zou 
laten verrichten, want de zorg daar is niet zoals in Nederland. Toen kwam er 
naar voren dat er iets niet in orde was. Helaas was er kanker geconstateerd en 
Willem ging gelijk voor het beste en raakte naar het AVL ziekenhuis in Amster-
dam.  Willem heeft diverse kuren ondergaan en hij bleef positief en als het even 
kon was hij ook nog op de club aanwezig. Halverwege dit jaar werd duidelijk 
dat hij niet meer kon genezen. Willem heeft gevochten tot het laatste eind aan 
toe. Dat hij tot op het laatst nog de club heeft bezocht, die voor hem zo dierbaar 
was, siert hem alleen maar en blijkt hoe betrokken hij zich voelde.

We zullen Willem herinneren en missen 
als een dankbaar persoon voor alles wat 
hij voor de club heeft gedaan en 
betekend heeft. We zullen zeker zijn 
meningen over Den Haag gaan missen 
aan de koffi  etafel. 

Wij wensen Epifana, de kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte toe in de 
komende tijd.
In dierbare herinnering

Namens bestuur H.M.S.C.
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Huisjes LGB

Vele van ons weten dat Willem Dekker zijn LGB baan heeft verkocht. Toch 
heeft hij nog een aantal za-
ken aan onze club 
geschonken. Naast een 
aantal poppetjes en andere 
zaken, had Willem ook een 
aantal reliëfhuisjes.  Dat sta-
at prachtig natuurlijk, maar 
Jan Paesschen heeft onlangs 
een led-cursus gegeven en zo 
kreeg Jan ook het idee om in 
die huisjes led-verlichting in 
te bouwen.

Na een avondje solderen heeft Jan er verlichting in gemaakt en het resultaat is 
weer prachtig. Hierdoor gaat het leven op de LGB baan. Op de foto’s is te zien 
hoe Jan de leds erin maakt en het eindresultaat op de LGB baan.

Ronald.
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MD Modelautos en Treinen

Marsdiepstraat 397A
1784AH Den Helder
06-46343925
Openingstijden 
Maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Voor clubleden altijd 10% korting !
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Bezoek aan de NZH hobbyclub te Haarlem                              

Op 5 september 2018 brachten een 
11-tal leden bezoek aan de NZH 
hobbyclub in de Waarderpolder 
te Haarlem. Volgens overlevering 
was het al enige tijd geleden dat 
wij een “personeels-uitje” hadden 
en vol nieuwsgierigheid gingen we 
op weg naar het voormalig 
Stork gebouw.
In de kelder werden we hartelijk 
ontvangen door Hans Winter die 
daarna ook ons meenam naar de 
diverse banen.  Hans vertelde over het ontstaan in 1976 als NZH 
personeelsvereniging en de diverse verhuizingen daaropvolgend en over de 
huidige locatie waar zij vanaf 2003 nu een onafhankelijke vereniging / 
stichting zijn. Het pand is eigendom van de gemeente Haarlem en in de 
bovengelegen etages zijn diverse culturele activiteiten. De maandelijkse huur 
aan de gemeente is vrij fors waarbij het onderhoud ook voor hun rekening 
komt. Zij vragen € 16,50 contributie per maand en daarmee komt de 
exploitatie niet rond met zo’n 60 leden. Sponsoren en de verkoop van 
binnengekomen modelspoor occasions moet de rest aanvullen.
Toen was het tijd voor koffi  e / thee en wat stichtelijke woorden van onze kant 
waarbij het tegeltje van de HMSC loc 1653 met ons logo werd overhandigd. 

Wees er voorzichtig mee Hans, 
want het is een collectors item. De 
afvaardiging van de diverse banen 
kregen nog een sticker om uit te 
delen aan hun tegenpool maar de 
klapper was natuurlijk het aanbie-
den door Willem Dekker van het 
stationsklokje (met batterij en 
opgepoetst) aan de LGB-baan. 
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Ook de bevroren passagiers kunnen nu met de tijd mee.
Na de koffi  e / thee ging ieder zijn eigen weg bij de H0-baan (2 rail en 3 rail), de 
N-baan (voor de ouderen) en de N-baan voor de jeugd. Ook een Märklin baan 
oude stijl (zie de trafo’s en schakelaars) plus LGB-baan kwamen aan bod. Net 
als bij ons is ook hier het rollend materieel van de leden.  Ergens was er een 
werkplaats voor soldeer enthousiasten en natuurlijk een ruime kantine. Ben ik 
nog iets vergeten ? vast wel. 
Niet alle banen werden bezet door de leden om reden van vakantie, auto defect 
enz. Echter hun jaarlijkse Open Huis is in september en dan is de hele 
bemanning op scherp.
Kijk voor meer info op hun site www.nzhhobbyclub.nl  waar ook onder contact 
precies is aangegeven de rij richting naar de parkeerplaats en de ingang van het 
gebouw.
Aan het einde van de avond kwamen we nog even bij elkaar met een 
consumptie waarna we tevreden en vol ideeën weer naar huis gingen in de 
wetenschap dat er nog veel meer modelspoor hobbyisten zijn als dat je 
verwacht.
Denkt U,   ….. was ik er maar bij geweest …., meld u dan aan voor een 
volgende activiteit via WhatsApp bij: 0653904592. 

Via de WhatsApp groep HMSC wordt u geïnformeerd over van alles.

Tot SpoorS     Arthur
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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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Als modeltreinliefhebber kijk je altijd naar treinen. Zo ook als we bij andere 
clubs zijn, onlangs nog in Haarlem, naar de banen. Niet alleen de treinen zijn 
leuk om te zien, maar ook het landschap wat erbij hoort. Hierin zie je grote 
verschillen. Het klopt dat de één een sporenbouwer is en de ander weer een 
sceneryspecialist en weer een ander ligt het liefst onder de baan en is bezig 
met elektronica of computer.
 
Ik ben een sceneryliefhebber, tot die categorie mag ik mijzelf wel plaatsen. 
Ik kijk veel naar landschappen en natuur. Mijn motto is: zonder landschap 
geen modelbaan, net als in het echt. Ik haal niet alleen de inspiratie vanuit de 
natuur vandaan, maar ook veel van internet. Ik kijk heel veel fi lmpjes op You-
tube. Ook daar zie veel diversiteit en kwaliteit, hoe modelbouwers werken en 
welke materialen zij gebruiken. Soms zie je pulp en soms zie de mooiste 
dingen voorbij komen. De uitdaging zit hem vooral, denk ik dat je met 
goedkope materialen een mooi resultaat kan maken. Denk aan bomen maken, 
struiken, bergen, verlichting etc.
 
Enkele voorbeelden van internet zijn: 
Luke Towan uit Australië is een geweldige modelbouwer. Kijk niet naar alle 
apparatuur die hij heeft maar hoe hij bouwt. Zijn fi lmpjes zijn uiteraard in het 
Engels, maar Luke heeft veel fi nesse in zijn bouwstijl zitten. Haalt ook veel 
zaken uit de natuur vandaan. Hij heeft veel diversiteit aan bouwvoorbeelden 
die hij laat zien, lantaarns maken, verlichting in auto’s, bomen maken, di-
orama’s bouwen met diverse thema’s, teveel om op te noemen. Zijn fi lmpjes 
duren meestal 
een half uur. Bij 
zoekopdracht van 
Youtube, intikken 
Luke Towan en er 
verschijnen vele 
fi lmpjes.
Hieronder een 
diorama die hij 
gebouwd heeft.
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Van den Helder naar Alpenbaan.
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 Noch heeft ook veel fi lmpjes op Youtube staan, dat is natuurlijk ook om hun 
eigen produkten te promoten. Maar toch, je kan hier veel uit leren. Al hun 
produkten zie je voorbij komen, bergen maken met de bekende stokjes, tot 
complete bergwanden, gipsgieten etc.
In de zoekbalk van Youtube: Noch intikken en je krijgt het hele arsenaal. De 
fi lmpjes zijn vaak heel kort 2 tot 10 min. Duitse taal.

Nog een voorbeeld: 
Auhagen. Meer 
bekend om zijn 
modelhuisjes. Maar 
op Youtube kan je 
hierover hele mooie 
fi lmpjes vinden. 
Deze zijn in het 
Duits net als Noch, maar deze man verteld prachtig hoe alles werk en hoe je 
moet bouwen. Hij bouwt vaak diorama’s met huisjes en de aankleding hiervan. 
Erg leerzaam moet ik zeggen. De fi lmpjes zijn meestal rond de 10 min.

 
Uiteraard kan je helemaal 
los gaan op het internet. 
Maar ik beperk mij tot 
deze drie. Neem eens op 
een regenachtige dag een 
uurtje of wat de tijd en 
kijk eens rond op Youtube 
en je zal zien hoe sommige 
bouwers hun passie kwijt 

kunnen in onze favoriete hobby modelbouw.
Hopelijk heb ik jullie kunnen inspireren om scenery tot ware kunst verheven. 
Scenery maakt je baan of tot in details en je kunt zelf bepalen tot hoever je 
gaat. Veel plezier en als jullie vragen hebben, hoor ik het graag van jullie.
 
Groet Ronald
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Het is alweer een poosje geleden dat ik wat verteld heb over deze kleinste baan 
van onze club, dus nu maar een stukje over het ontstaan en de wording hiervan. 
Het resultaat is heel verschillend in vergelijking met de andere banen in de  
club.

Dat komt door de toegepaste schaal, de zelfbouw van gebouwen, bruggen ,
rollend materiaal en het ontwerp van het railplan. De schaal is 0n30, dat wil 
zeggen spoor 0 met gebruik van H0 rail materiaal, wat zo resulteert in een 
smalspoorgebeuren. In het grootbedrijf is dit een spoorwijdte van 75 cm . 
De gebouwen, bruggen, etc zijn voornamelijk gemaakt van 
koffi  eroerhoutjes en afvalhout ,dus dat kost niet veel. Het railmateriaal is van 
PECO uit Engeland en de locomotieven in dit geval van Bachmann USA .                                                                                                                      
Wagens zijn gemaakt door H0 materiaal en kits uit de U.S.A. en Engeland om 
te bouwen. 
De baan kon op deze plek gebouwd worden omdat de oude Trix baan 
(bijgenaamd de Caviabak) verviel, waarna via een prijsvraag ideeën ingediend 
konden worden om de vrij gekomen ruimte te benutten en wat zodoende door 
dit railplan gewonnen werd. 
De baan stelt een kleine haven voor (Eastport genaamd ) ergens aan de Noord 
Oost kust van Noord Amerika waar vandaan  hout en kolen verscheept wordt 
met een kleine vrachtvaarder of ponton. 
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De kolen wordt vanaf een  steiger uit kiepwagens via een stortgoot in de 
schepen geladen en de boomstammen door het eigen laadgerei van de schepen. 
De vuurtoren is gemaakt van allerlei afval (een  poedersuikerbus) en de 

elektronica voor het lichtkarakter komt uit Amerika.  Zo ook voor het laslicht 
van de locomotiefl oods; wat trouwens nog gemonteerd moet worden. Verder is 
er ook een klein station (depot); in de hoogtijdagen van de Amerikaanse  
spoorwegen was het depot een centraal punt in iedere kleine gemeenschap 
waar men post en telegrammen kon versturen en uiteraard op de trein kon 
stappen, die een paar keer per dag langs  kwam. 
De plaatselijke visserman heeft een ligplaats in een hoekje van de haven om 
zijn gevangen kreeft en of kabeljauw aan wal te brengen. De baan is in twee 
helften gedeeld door een wand, gevormd met bergen en tunnels. Aan de andere 
kant van deze bergen is er een kleine kolenmijn en een laadplaats voor 
boomstammen. Dit is te bereiken via een houten viaduct, genaamd trestel. 
De sturing van de treinen is uiteraard digitaal,  d.m.v. het Roco systeem. 
Verdere plannen voor mijn baan zijn nog de aanschaffi  ng van locomotieven en 
rollend materiaal en verdere afwerking; zodat we altijd wel wat te doen hebben.
 
M.V.G. Huug.
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Voor sommigen onder de lezers een aangrijpend verhaal, voor anderen soms 
wel eens leuk om met een voormalig HMSC lid kennis te maken.

Allereerst is het goed te noemen dat ik geen kennis had van het bestaan van 
Karel tijdens ons werk bij de KM.
 
Het eerste contact was bij een open dag van de HMSC. Waar opendagen al niet 
goed voor zijn. Ik keek ik het fotoboek over de verbouwing van Pniël en zag 
daar, voor het gebouw, een Rode Moto Guzzi California 1100 cc op de foto 
staan. Zelf had ik een identieke motor maar dan in Blauw met Goud kleuren. 
Mijn vraag over die Rode was snel beantwoord: die is van Karel.
Hierna begon een jaren lange vriendschap met Spoor, Modelspoor en 
Motorrijden als de belangrijkste thema's.

Bij de marine was in 1995 de KM motortoertocht in opkomst en ik nam Karel 
mee op avontuur tussen al die andere marine motor duivels. Hij genoot. 
Maar Karel is Karel want Karel wil ALTIJD voorop rijden. Nou ja, bijna altijd 
dan.
De eendaagse ritten werden weekeinden maar, ook ik zelf, wilde wel eens over 
de grens. 
Ik had contact gelegd (in Den Bosch) met de modelspoorclub uit Chatham UK 
en zij nodigden mij uit voor een bezoek aldaar. Karel had daar ook zin in en 
Willem (van de Beddenwinkel) sloot zich bij ons aan maar Willem had 
helemaal NIETS met treinen. 
Moet kunnen, toch ?
Via de kanaal tunnel in de trein met de mo-
toren op een stabiele standaard.
Na Chatham (grandioze ontvangst) gingen wij 
naar Beer in Devon waar de Peco vestiging 
beschikt over een magazijn en een Tuinspoor. 
Karel bood de directeur een wand tegeltje van 
de HMSC aan (collectors item) waarna wij 
zittend het landschap verkenden achter een 
mini stoomloc. TuuuuuuuT.
Karel vond het prachtig !!!
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Kievitstraat 22
1781 ZE Den Helder

Tel.  0223 621008
Fax.  0223 627153
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After Beer gingen wij door midden Engeland richting York voor het National 
Railway Museum. Een pracht. Voor iedereen een aanrader. Karel kreeg er geen 
genoeg van. Met de ferry via Hull weer terug naar Rozenburg NL.

Hierna volgden een aantal jaren met de jaarlijkse trip naar over de grens als 
naar België, Schotland en Skye, Frankrijk en Spanje. Ook de jaarlijkse KM 
motortoertocht werd samen gedaan.
In de Harz naar de bekende spoorbaan terwijl de overige marinemotormuizen 
zich tegoed deden aan de Curry wurst met zo’n pul bier waarin een goudvis 
riant kan verblijven.
In Schotland natuurlijk het 
Glenfi nnen viaduct en ook het 
Ribblehead mocht niet ontbreken.
Ik weet dat Willem Dekker daar 
in een trein over heen reed, later 
George Spijkers er was in een 
Opel maar wij sliepen boven de 
Pub (zie foto) in een kamer met 
uitzicht op het viaduct.

Nog een belevenis: in Frankrijk wilden wij het spoor van La Mure bezoeken. 
Op een zondag een simpel gegeven, er is daar een hotel en het station(netje) is 
er tegen over. Ja, er was nog net plaats voor twee motormannen in de laatste 
vrije kamer en wij gaven de keuken het voordeel van de twijfel.
Nadat we de in de kamer ons ontdaan hadden van allerlei motorachtige kled-
ingstukken plus de douche getest (gemalen water), togen wij naar de bar voor 
de eeuwige dorst (na al die vliegen in de snavel).
We mijmerden wat achter een pression over de rit van die dag toen er, een wat 
al te druk gezelschap, dit verlaten hotel binnen schoof. Al ras konden wij de 
Nederlandse klanken herkennen maar ook een karakteristieke stem: die van 
Youp van ’t Hek.
Als lezer van technische handleidingen raakte Karel toch wat opgewonden en 
wilde het gezelschap verwittigen van onze aanwezigheid. Ik kon hem nog net 
op de kruk houden daar aan de bar terwijl de 14 Hekjes zich over de aanwezige 
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voorraad wijn (alle kleuren) en champagne bekommerden terwijl wij de 
pression verder testen.
Zij hadden allang een rode en een blauwe motor prominent zien staan voor het 
hotel met de gele kentekenplaten.
Tijdens ons gezamenlijke diner (de 14 Hekjes + Karel / Arthur) bleek één van 
de broers van Youp het verse huwelijk aldaar te vieren in de verwachting --- 
hier zitten wij veilig voor pers en muskieten ---. Ja, dan hadden ze onze kamer 
ook maar moeten boeken.
Aardige mensen die Hekjes en zij vonden dat wij wel heel avontuurlijk leefden 
achter een windscherm.
De maaltijd was voor ons zelf maar de alcoholische versnaperingen tijdens het 
diner en daarna was voor de bruidegom. Châpeau. (wij deden vanzelfsprekend 
geen bericht aan Revu, Story, Panorama of Rail Magazine).

Van het spoortje La Mure kwam helemaal niks, nadda, niente, noppa. Op 
zondag was de laatste rit al geweest en maandag was er geen dienstregeling. 
Dus gingen wij maar naar Tournon (aan de andere kant van de Rhône) waar 
Karel zijn hart kon ophalen aan de uitgebluste stoom lokomotieven. 
Kijk hiervoor op de site van train D’Ardèche en vooral bij de Reviews.

Na vele jaren kwam de vriendschap teneinde doordat Karel koos voor een 
BMW motor en ik trouw bleef aan de Moto Guzzi plus allerlei andere dingen 
ging doen als Nijmeegse 4-daagse lopen, meer tijd voor mijn huis in 
zuid-frankrijk, wandelen in binnen- en buitenland, op de touringcar rijden en 
noem maar op.
Ondanks al onze gezamenlijke interesses als groot spoor.. model spoor .. en 
motor toerrijden weet ik nog steeds niet, na al die duizenden 
kilometers, wat zijn modelspoor merk was en of hij 2 of 3 rail systeem had.
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Intussen draait de nalatenschap van 
Karel, een DLC class 66, (zie foto) 
eenzaam zijn rondjes op de clubbaan, in 
afwachting van zijn machinist die niet 
meer komt, met aan de haak een stel 
huckepack trailers.
Wellicht een andere keer meer over de 
belevenissen met Karel. 
Wijzelf waren nog lang niet uitgekletst.

Dit keer met een vriendelijke Motor Groet Arthur Weber

Het is duidelijk dat de snelheid die een trein in werkelijkheid rijdt, nooit bereikt 
kan worden op een modelbaan.
Maar welke snelheid zou overeenkomen.
Een voorbeeld.
Een trein rijdt 100 km/uur in werkelijkheid en laten we op de baan eens een 
snelheid aanhouden die we uitdrukken in centimeters per seconde.
Als we 100 km/uur omrekenen krijgen we 2780 cm per seconde.
Bij een schaal van 1 : 87  ( HO) is dit 2780 : 87 = 32 cm/sec.
Dat betekent dat een meter in ruwweg 3 sec wordt afgelegd.
Vaak zien we de treinen op onze baan veel harder rijden en als we de 
snelheid dan terug rekenen, komen we op snelheden van tegen de 300 km/uur 
in werkelijkheid.

Als vuistregel kan je hanteren:
Voor HO: De snelheid in km/uur gedeeld door 3 geeft de baansnelheid.
Voor N:    De snelheid in km/uur gedeeld door 6 geeft de baansnelheid.
Voor TT:  De snelheid in km/uur gedeeld door 4 geeft de baansnelheid.
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Ongeveer 40 jaar geleden is een groepje mensen begonnen met het bouwen van 
een modelspoorbaan. omdat ze in Hiversum woonden, zijnze begonnen met 
station Hiversum .Natuurlijk wilden de modelbouwers alles zo precies 
mogelijk nabouwen .
 
We zijn ooit begonnen hier 40 jaar geleden en toen was het idee van:" we gaan 
een spoorbaan bouwen" en ja omdat we toch in Hilversum zitten, Spoorbaan 
Hilversum, Sration Hilversum, een mooi oud station. Dus je gaat foto' s 
verzamelen, je probeert de oude bouwtekeningen te vinden in de archieven. 
Meestal lukt dat. En je begint met bouwen. 
Het begint met het station, daar zijn we mee begonnen, de oude 
locomotiefl oods. 
De Gooise Stoomtram die hier vroeger ook gereden heeft, en die, ja, die reed 
door het hele Gooi naar Amsterdam toe. En die had op station hier in 
Hilversum vlak achter het gewone station en dat hebben we ook nagebouwd in 
het klein. De tram heettë 'De Gooise Moordenaar", omdat ja, er toch een paar 
ernstige ongelukken gebeurd zijn.

Ja, de mensen waren niet gewend dat daar een tram reed die niet kan uitwijken, 
en ook niet altijd even snel kan stoppen. En dus zijn er toch wel een paar 
ernstige ongelukken Gebeurd, ook met dodelijke afl oop. En toen kreeg de tram 
al gauw de bijnaam"Gooise Moordenaar".

Hier is de Gooise stoomtram tijdens de oorlogsjaren toen die eigenlijk al 
gestopt was met rijden, maar vanwege de oorlog toch weer is gaan rijden, om-
dat er geen benzine was voor de bussen en wel kolen voor de stoomtram.
Ik ben bang dat dit nooit afkomt. Er is nog zoveel te doen en als ik denk: "het is 
af", dan gaan we misschien dingen mooier maken en verbeteren, dus we 
hebben hier nog heel veel jaren werk aan deze baan .
 
Henk
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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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Hallo allemaal, wat fi jn dat je er bent…………..oohh nee dat is een ander 
programma….
Ik zal mij even voorstellen omdat ook ik nu voor het eerst iets schrijf voor het 
clubblad. 
Ik ben Jan Kleine, de meeste zullen mij al kennen sommige misschien niet. Ik 
ben lid van deze club vanaf de oprichting.  In het begin actief met Märklin 
digitaal en als bestuurslid, later jaren alleen maar steunend lid. En nu weer een 
paar jaar actief en ruim een jaar penningmeester. 
Ik ben op 7 Oktober naar de open dagen van de Amsterdamse Modelbouwers 
Club en van de Modelbouwgroep De Rijper Eilanden op de zolders van het ho-
tel De Rijper Eilanden in de Rijp. Daar aan gekomen kun je buiten al zien dat 
de eigenaar een enorme verzamelaar is van oude spullen. Een oude Tram, bus-
sen, Brandweerwagen en binnen staan ook heel veel oude attributen en schaal 
modellen. Het staat er tjok vol…..!

Eerst op weg naar zolder 
Gebouw 2 waar de AMC is. Het 
is een hele mooie lange ruimte 
en je ziet dat veel Nederlands 
gebouwd wordt. Ik vond dat er 
mooi in detail gewerkt werd
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Een groot gedeelte rond het Centraal Station van Amsterdam ziet er heel 
herkenbaar uit met grachtenpanden en grachten (volgens critici niet helemaal in 
schaal) maar toch wel heel leuk !

De club is begin 2013 vanuit Amsterdam hier naar toe verhuisd en je kunt zien 
dat er veel werk verzet is en dat er nog heel veel gedaan moet worden.
Er is ook een stukje Zwitserland in opbouw, waar ook een Faller Bus rond rijd
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Op de zolder ven Gebouw 3 is de Modelbouwgroep de Rijper Eilanden. Het  
maakt een beetje rommelige indruk als je bovenkomt.

Aan de linkerzijde langs de wand is een hele lange N-Baan met hele aparte 
details. 

Op deze foto is de 
N-baan uiterst rechts 
maar je krijgt wel een 
mooie indruk van de 
ruimte.
Links staan 2 grote 
tafels met Oude 
Märklin metaal rails 
banen (met weinig 
aankleding) en op de 
voorgrond een H0 
gelijkstroom baan.
Al met al was het toch 
heel leuk om het al-
lemaal eens gezien te hebben.

Groet Jan Kleine
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(MODEL)SPOORAGENDA

Alweer de laatste agenda van dit jaar. Een standaard 
aanbod van beurzen, maar ook uitzicht op twee grote 
evenementen: de Nederlandse Modelspoordagen in 
Rijswijk en RAIL 2019 in Houten. Leuk om naar uit te kijken (en naar toe te 
gaan natuurlijk). De gegevens voor deze agenda zijn verkregen uit open 
bronnen, zoals (model-) spoortijdschriften, folders, internet etc. Er kunnen geen 
rechten of verplichtingen aan worden ontleend. De onderstaande lijst is op  
27 november voor het laatst bijgewerkt.

         Ivan Krijns
AGENDA

Spoorwegmuseum in stadskantoor Utrecht
Op de 20e verdieping van het stadskantoor van Utrecht heeft het 
Spoorwegmuseum een kleine tentoonstelling ingericht. Het thema is "175 jaar 
spoor in Utrecht". Tot januari 2019 te zien tijdens de openingstijden van het 
stadskantoor. De ingang is direct naast de stationshal .Filmpje op Youtube.

08 december. Modelspoorbeurs Houten en “Houten Digitaal”(€ 7,-- p.p.). 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.

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

22 & 23 december. Modelspoor Evenement. Hanzehal, Fanny Blankers 
Koenweg 2, 7203 AA  Zutphen. 10.00 – 16.00. € 8,-- p.p. 
Info: www.modelspoorbeurszutphen.nl. 

22 t/m 31 december. Kerstritten bij de ZLSM. 
Info: www.miljoenenlijn.nl. 

2019 – 2019 – 2019 – 2019 – 2019 – 2019 – 2019 – 2019 – 2019 – 2019 -2019 
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2019 – 2019 – 2019 – 2019 – 2019 – 2019 – 2019 – 2019 – 2019 – 2019 -2019

12 & 13 januari. Nederlandse Modelspoordagen. De Broodfabriek (voorheen 
Darling Market), Volmerlaan  12, 2288 GD  Rijswijk. Dagelijks 10.00 – 17.00. 
€ 10,-- p.p; € 9,-- p.p. via internet en met kortimgsbon in de Rail Magazine 
(eventueel een kopie) € 8,-- p.p. 
Info: www.nederlandsemodelspoordagen.nl. 

19 januri. Modelspoorbeurs Houten (€ 7,-- p.p.). 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.

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

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

22, 23 & 24 februari. Rail 2019. Expo Houten (bekend van de beurzen). 
Vrijdag & zaterdag 1000 – 17.00; zondag 10.00 – 16.30. € 17,-- p.p; kinderen 
t/m 11 jaar gratis. 
Info: www.rail.nl.  

23 & 24 februari. Modelbouwshow in de Zeelandhallen in Goes (niet alleen 
modeltreinen). Er rijdt twee maal per uur een bus van Station Goes naar de 
Zeelandhallen. 10.00 – 18.00. € 11,-- p.p. 
Info: www.zeelandhallen.nl. 

09 maart. Modelspoorbeurs Houten (€ 7,-- p.p.). 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.
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10 maart. Modelspoorbeurs. Buurthuis De Vuister, Molenwerf 44, 
Zaanstad-Westerkoog. 10.00- 15.00. € 3,-- p.p. 
Info: www.eurospoor.nl/lokale.html. 

23 maart. Modelspoorbeurs in de Jan Massinkhal te Nijmegen door dezelfde 
organisatie als de beurzen in Houten. 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.

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

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

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

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

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

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

07 december. Modelspoorbeurs Houten en “Houten Digitaal”(€ 7,-- p.p.). 
Info: www.modelspoorbeurs.nl
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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.

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

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

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

Een digitale N schaal baan welke nu in zijn geheel 

bestuurd wordt met de computer.

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


