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VAN DE VOORZITTER 

Van de voorzitter

Met ingang van 1 januari 2017 is een knipkaart inge-
voerd waarmee consumpties in de bar kunnen worden 
betaald. Meestal geven veranderingen wat weerstand 
of problemen maar dit is eigenlijk heel goed verlopen. 
Alleen de achtergrond van de knipkaart maakt het las-
tig om te zien waar al een keer geknipt is zodat bij de 
volgende uitgave dit verbeterd wordt. In de hal van ons 
clubgebouw hangt inmiddels een lijst waarop afgete-
kend kan worden wie afval mee naar huis neemt en het 
zelf in grijze bak of ondergrondse container stort. Ik ben 
ervan overtuigd dat iedereen maar één keer per jaar aan 
de beurt is, los van afvoeren afval na een grote 
schoonmaak dag. 
Moeizamer is het met de bardiensten geregeld. Invoeren van een verplichte 
avond (ongeveer 4 keer per jaar) vond niet unaniem stemming binnen het be-
stuur en moet er dus nog steeds gezocht worden naar een voor iedereen accep-
tabele oplossing. Uw voorzitter blijft van mening dat meer leden zich moeten 
inzetten voor het algehele clubbelang.

Ook het clubblad blijft de gemoederen bezig houden. Meer leden dan gedacht 
na de vergadering van 21 december zouden toch het blad weer fysiek willen 
ontvangen. Het blad laten drukken door een commerciële partner gaat echter 
per jaar zeer veel geld kosten zodat we blijven streven naar online verzending 
voor de leden en fysiek voor leden naar wens, adverteerders en donateurs.
In dit clubblad staat de oproep en agenda voor de jaarvergadering van 29 maart 
om 19.30 uur in ons clubgebouw.

Belangrijk onderwerp is invulling van de 
ontstane vacature binnen het bestuur na 
terugtreden van de voorzitter. Volgens de 
statuten wordt een opvolger in het bestuur 
benoemt door de leden, het bestuur zelf 
bepaalt wie welke functie gaat bekleden.
Over zaken kan mondeling worden gestemd, 
over personen schriftelijk.

Het voortbestaan van de club blijft vooral af-
hankelijk van het aantal clubleden en de daar 
aan gerelateerde contributie en de inzet van iedereen. 
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vervolg VAN DE VOORZITTER    

Ook bouw van een nieuwe baan of introductie van nieuwe technieken moet een 
uitdaging kunnen zijn voor nieuwe leden zonder tekort te doen aan alles wat tot 
nu toe gezamenlijk op de club gerealiseerd is. 

Gelukkig hebben we twee nieuwe leden mogen verwelkomen maar zijn er ook 
opzeggingen.

Het uitgebreide interview van Hans Marijnissen in dagblad Trouw van 4 
februari 2017 geeft heel goed weer wat sinds de oprichting van de club bereikt 
is, maar ook welke discussies, al dan niet over de modelspoor hobby, hebben 
bijgedragen wat wij nu met zijn allen zijn. Een gezellige, ja ik meen het, club 
met uiterst fraaie modelspoorbanen. Ik wens allen ook toe met veel 
enthousiasme de hobby voort te zetten.

Hans van den Ham, voorzitter

STATION ??????    

Een laag gehouden gebouw met zeskantige hoofdvorm dat aan de voor- en 
achterzijde in een punt uitloopt. Heeft daardoor aan beide kanten iets van een 
boeg van een vaartuig. Welke indruk nog wordt versterkt door de kunstige als 
baken gebouwde toren, voor het gebouw die de functie van schoorsteen heeft. 
Het lijkt alsof er een schip voor anker ligt. Er zijn nog meer aanknopingspunten 
met de zeevaart. In het gedeelte van het vouwschaaldak boven de hal laten aan 
iedere zijde zes patrijspoorten het licht door. De vloer bestaat uit grinttegels 
die dusdanige fi guren bevatten dat men met enige fantasie de indruk krijgt op 
een schelpenstrand te lopen. Misschien mogen we ten aanzien van het aan de 
binnen zijde fraai, geel gekleurde waaierdak, in dit verband wel aan een bijzon-
dere korte spitse golfslag denken. Bron: Nieuw Spoor 1958

Op pagina 14 zit u de foto over welk station dit gaat.



6



7

AGENDA JAARVERGADERING 2017    

Agenda jaarvergadering 29 maart 2017

Aanvang    : 19.30 uur

Locatie       : Clubgebouw

Leden dienen de presentielijst te tekenen!

Agenda:

1 Opening (voorzitter)

2 Financieel jaarverslag (penningmeester)

3 Verslag kascontrolecommissie (kascontrolecommissie)

4 Benoeming nieuwe kascontrolecommissie (allen)

5 Invulling ontstane vacature binnen het bestuur
   (schriftelijke stemming door alle leden)

6 Bestuurswisselingen in nabije toekomst

7 Mededelingen bestuur (voorzitter)

8 Rondvraag

9 Sluiting
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De modelbouw winkel in de kop van Noord Holland ! 

Dealer van oa; 

Marklin 

Trix 

Fleischmann 

Roco 

Piko 

Humbrol 

Faller 

Busch 

Ulhenbrock 

Kibri 

Tekno 
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 TROUW OP VISITE
Dagblad Trouw op visite

Op woensdagavond 25 januari jongstleden is Hans Marijnissen 
(redacteur/journalist dagblad Trouw) bij ons op visite geweest. De reden 
hiervoor was dat er Tweede Kamerverkiezingen aankomen in maart.
 
Hoe is Hans bij ons terecht gekomen:

Hans Marijnissen maakt de komende maanden een ‘reis’ door Nederland, aan 
de vooravond van 
de Tweede Kamer-
verkiezingen. 
In tien verhalen 
praat hij met 
brandweerlieden, 
vrijwilligers van de 
voedselbank, 
werknemers in een 
fabriek, bewoners 
van het Groningse 
aardbevingsgebied, 
eilanders op 
Terschelling, rijke 
Nederlanders die 
een huis bij de 
golfbaan bezitten, 
Turkse mannen in 
het koffi  ehuis, etc etc over de vraag wat hun wensen en zorgen m.b.t. Nederland 
zijn. We spreken niet over de inhoud van de  verkiezingsprogramma’s, en het 
moeten ook beslist geen debatten zijn, maar gesprekken over hoe de deelne-
mers Nederland zien: zijn we tevreden, wat kan er beter en is dat een zaak voor 
de politiek of van de burgers zelf?

Hans heeft twee broers die modelspoorfanaat zijn en weet dat modelbouwers 
graag hun eigen wereld creëren. Hoe ziet die wereld eruit, en hoe verschilt 
deze van de werkelijke wereld?
Hij heeft ons weten te vinden via internet en zodoende werd ik gebeld door 
Hans met het verzoek of hij langs mocht komen voor een interview en onze 
banen te mogen bewonderen. Ook zal er een fotograaf aanwezig zijn om de 
nodige foto’s te maken. Het wordt een groot artikel in de zaterdageditie.



10



11

  vervolg TROUW OP VISITE

Na overleg met de bestuursleden, leek ons dat wel een goed idee en mede onze 
club weer eens goed onder de aandacht te brengen. Zover ik weet heeft onze 
club niet eerder de landelijke pers gehaald. Lokaal uiteraard wel.

Na diverse mailtjes over 
en weer heeft Hans en on-
dergetekende een 
afspraak gemaakt voor 
de 25e januari. Onze 
voorzitter heeft eerst 
een rondleiding gegeven 
langs onze banen en wat 
het voorstelt en inhoud. 
Fijn dat diverse 
leden ook bereid waren 
om hun treinen mee te ne-
men, zodat de fotograaf 
helemaal los kon gaan om 
mooie foto’s te maken.

Aan de koffi  etafel werd het interview afgenomen, Hans nam het gesprek ook 
op. De bestuursleden werden bestookt met vragen over hoe we tegen 
Nederland aan kijken, wat er verbeterd zou kunnen worden of wat er al goed 
geregeld is. 
Voor Willem was dit koren op zijn “politieke” molen. Hij gaf duidelijk 
zijn mening, zoals we gewend zijn van hem. Hans Marijnissen was verrast over 
de diversiteit aan politieke voorkeuren en vindt het fantastisch dat het in 
deze club zo mooi samen kan zijn. Zo zie je maar dat een gezamenlijke hobby 
de mensen kan binden en samenwerken ondanks dat ze het niet altijd met 
elkaar eens zijn over de politiek. We houden de stemming erin....

Al met al heeft het een dik uur geduurd en het resultaat is wellicht door 
een ieder inmiddels gelezen (het artikel is geplaatst op 4 februari 
jongstleden) en het is een groot artikel geworden. Dat het gelezen werd is 
mij inmiddels duidelijk geworden, want ik kreeg al behoorlijk veel reactie 
en ook vanuit het land heb ik inmiddels een aantal mailtjes binnen gekregen 
van mensen die boeken tijdschriften aan ons willen doneren en ook komen er 
nog mensen op bezoek.
Wat een stuk publiciteit al niet kan opleveren.

Ronald
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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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HERBOUW MODELSPOORBAAN

Herbouw van een modelspoorbaan

Als je gaat verhuizen en je hebt ook een modelspoorbaan dan zul je deze eerst 
moeten afbreken, zorgvuldig inpakken en vervoeren naar je nieuwe locatie. 
Dat afbreken en inpakken heeft mij 5 dagen gekost en was uiteindelijk verbaast 
hoeveel rails, wissels, seinen en bovenleiding ik in de loop der jaren heb ver-
zameld maar ook hoeveel scenery materiaal zoals huisjes, auto’s, poppetjes, 
hekjes, verkeerstekens maar ook bomen struiken, heggen en zelfs bloeiende 
bloembollen. Eigenlijk teveel om op te noemen maar kennelijk wel allemaal 
aangeschaft of ter gelegenheid van verjaardagen en Sinterklaas (dan geloof ik 
er nog in) gekregen om een zo realistisch mogelijk landschap te kunnen verwe-
zenlijken.

Na onze (ik ging niet alleen) 
verhuizing, inmiddels meer dan 
een jaar geleden, mocht ik de 
grootste slaapkamer op de eerste 
verdieping gebruiken om een 
nieuwe modelbaan te realiseren. 
Ik ben niet handig in het ontwer-
pen van een baan met behulp 
van een van de 
beschikbare 
computerprogramma’s zoals 
WinTrack. Ook kun je 
railplanboeken raadplegen of 
de vele tijdschriften en zo een 
baan nabouwen. Ook ben ik niet 
zo goed in het bouwen van een 
onderstel volgen de openframe 
methode omdat je dan eigenlijk 
al een idee moet hebben hoe de 
baan er ongeveer uit komt te 
zien.  
De beschikbare ruimte bepaalt 
uiteindelijk de grootte van de 
modelspoorbaan en deze werd 
bij mij 250 x 400 cm enigszins 
in een trapezium vorm. Mijn vo-
rige baan was tegen de wand en 
onder een schuindak gebouwd 
en gaf beperking in hoogte en 
bewegingsruimte. 
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vervolg STATION ????

Nu ik dit weet kijk ik heel anders naar ons station, nooit geweten dat het een 
schip moet voorstellen maar met de nodige fantasie ………..

Marcel Duyzer.

Station 
Den Helder
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vervolg HERBOUW MODELSPOORBAAN

Nu heb ik gekozen voor een minimale hoogte van 90 cm zodat ik makkelijk 
onder de baan kan zitten en dat hopelijk over een aantal jaren ook nog kan. 
Daar waar de grondplaat breder is dan 61 cm kan ik van twee kanten bouwen 
want dat heb ik wel geleerd van de eerste baan die veel breder was en als je 
niet van achter naar voren bouwt het vrijwel onmogelijk is fraaie details in de 
achtergrond  te realiseren. Uiteindelijk heb ik gekozen voor platen populieren 
multiplex van 15 mm dikte, relatief licht van gewicht en makkelijk bewerkbaar, 
geplaatst op een onderstel van balkjes met veel bewegingsruimte rondom.

Mijn metaal rails van Märklin is nog in zeer goede staat en absoluut roestvrij, 
kwestie van zuinigheid en alleen gebruiken in droge ruimten, zodat ik besloot 
tot hergebruik en geen vervanging door K- of C-rails. Verkoop van het oude 
spul via marktplaats en dergelijke zal weinig tot niets hebben opgeleverd en 
was aanschaf nieuwe rails,wissels, seinen etc. een forse investering geweest. 
Mijn hele verzameling is in schaal HO (1:87) en wel zo prettig om mee te wer-
ken ook rekening houdend met eventuele leeftijd gerelateerde handicaps. 

Destijds heb ik gekozen voor tijdperk III, een tijd perk dat de periode 1945 tot 
1970 beslaat. Er werd nog zeer veel met stoom gereden maar ook 
diesellocomotieven en elektrifi catie deed haar intrede. Het was nog niet de tijd 
van TGV’s, Thalys en Fyra, dat laatste gelukkig. Tijdperk III was ook de 
heropbouw na de tweede wereldoorlog, en nieuwe kansen tot 
doorontwikkeling.
Uitgangspunt bij herbouw van mijn modelspoorbaan is een 5-sporig station 
(zie foto: links station Baden-Baden, rechts central station en “oude” Märklin 
trafo’s) waar treinen kunnen staan van ongeveer 140 cm zonder dat daar ook 
wissels liggen.

In mijn gekozen schaal is dit bijvoorbeeld een grote stoomlocomotief met 
maximaal 4 of 5 personenrijtuigen. Een wisselstraat voor en na het station en 
dan ook nog de noodzakelijke bochten beslaan al snel 400 cm. Gelukkig paste 
dat net op mijn geconstrueerde tafel. Je hoeft niet veel fantasie te hebben om 
vervolgens een dubbelsporig `traject aan te leggen om rond te kunnen rijden. 
Moeilijker was het om twee keerlussen te bouwen zodat treinen ook beide 
kanten op kunnen rijden zonder ze eerst van de baan te hoeven halen. 

Met wat fantasie, en dat is zeker ook modelspoorbouw, is mij dat gelukt. Een 
helling bouwen met een stijgingspercentage van maximaal 3 %, dit is wat mo-
delspoorhobbyisten aanbevelen, en over bovenleiding heen kunnen rijden, bij 
Märklin 10,5 cm, vraagt al een lengte van ruim 3 meter. Dit heb ik zo kunnen 
bouwen maar gebruik ook dit traject om naar en van een eenvoudig bergdorpje 
te kunnen rijden. 
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vervolg HERBOUW MODELSPOORBAAN

Ook wat betreft huizen en andere scenery is het vooral tijdperk III en dan ook 
in een Duits georiënteerd landschap. In die periode en zeker ook daarvoor 
bouwde men fraaie vakwerk huizen en we moeten ons ook realiseren dat vele 
modelspoorhobby gerelateerde fabrieken in Duitsland hun oorsprong hebben.

Kort nadat ik lid werd van de Helderse Modelspoorclub ben ik digitaal gaan rij-
den en dat heeft zo zijn vele voordelen. De wissel- en seinbediening gaat echter 
nog analoog en heeft zo ook haar charme. Voor al die hobbyisten die graag de 
computer willen introduceren en andere moderne technieken  in de modelspoor 
bouw zijn er ook vele uitdagingen te vinden en zo kunnen oud en nieuw heel 
goed samen gaan, ook in een al jaren bestaande club. Nieuwe ontwikkelingen 
hoeven geen belemmering te zijn de hobby naar eigen inzicht voort te zetten en 
zeker geen reden een club zoals die van ons te verlaten.

Dit artikel heb ik geschreven naar aanleiding van 11 aanraders uit “modeltrei-
nen en modelspoor hobby” en ook vanwege het feit dat ik weer een nieuwe 
baan thuis aan het bouwen ben.

Hans van den Ham
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BERICHT VAN DE WISSELWACHTER 

 Bericht van de Wisselwachter.

Ik wilde mijn belevenis op het NS spoor U 
niet onthouden. Het is Zomer 2016 en je 
stapt in de trein naar het zuiden op station 
Den Helder Zuid. Sinds de aanwezigheid 
van de koffi  eboer Marco Cafe Bom dia  
(1) - is het er ’s-ochtends een stukje 
gezelliger op geworden maar het lege land-
schap wordt al enige jaren ontsiert door de 
bouwsels van de nazaten van onze Rudi 
van de Wint.
(1) Marco is in januari 2017 verkozen tot 
Helderse Startende Ondernemer van het 
Jaar.

Ik zie de Hoofdconducteur met een rode pet driftig heen en weer drentelen en 
ja, daar gaan we. Ding ding Doggersvaart, ding ding Korte Vliet en even later, 
ter hoogte van Breezand, kondigt de HC aan dat wij station Anna Paulowna 
naderen. Het doet dit op een zo’n breedsprakerige wijze dat, terwijl wij al 
stilstaan, zijn betoog nog steeds doorgaat met wat wij allemaal uit de trein 
moeten meenemen, als tas, jas, laptop, smartphone, koff er, de kinderen en 
jawel ook je schoonmoeder. Hij weet blijkbaar dat wij wachten op de trein uit 
Schagen en heeft dus alle tijd de microfoon open te houden. Leuk denk je dan, 
maar gaat het wel goed met die man.

 Anna Paulowna, ik zit in het eerste rijtuig, komt de 
HC met een giga snor, direct al de plaatsbewijzen 
controleren. Kijk, dat is plichtsbesef, meteen de 
zwartrijders uit de polder aanpakken, maar iedereen 
heeft ingecheckt. Dan komt Schagen naderbij en 
weer krijgen wij de hele stroom van mededelingen 
over ons heen. Wel in rijmvorm en sint moet nog 
beginnen. Deze HC is het spoor echt bijster.
Direct na het vertrek uit Schagen komt de HC van 
het balkon van de machinist en vraagt de passagiers 
(ik zit beneden) of er ouderen onder ons zijn die aan de Noodrem willen trek-
ken. Ik denk “Wat is dat nou”? Maar niemand is liefhebber (en ik ook niet – ze-
ker € 200 boete – mij niet gezien) en ik hoor daarna de HC driftig over het bo-
vendek lopen. Even later schiet de trein in de remming en staan wij stil tussen 
Schagen en Heerhugowaard. STIL is iedereen, wat is er gebeurd ? 
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Carwash, ook voor bestelauto’s caravans en campers

Openingstijden carwash 07.00 tot 22.00 uur

Totaal onderhoud
       voor uw auto !
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vervolg BERICHT VAN DE WISSELWACHTER

Koe op de rails, iemand zwaar te moede ? Na een dertig seconden zet de trein 
zich in beweging. 

Dan komt het verlossend bericht van de HC. “Dames en Heren, Jongens en 
Meisjes, wij arriveren met een kleine vertraging op station Heerhugowaard 
maar de leerling machinist is geslaagd 
voor zijn Noodrem procedure !!!!! “
Ik ga steeds meer twijfelen aan de selectie 
van nieuwe conducteurs bij de NS.
Ook bij station HHWD en alle andere sta-
tions is de HC weer enthousiast over alles 
wat wij kunnen vergeten zoals uitchecken 
enz. Bij Amsterdam CS komt er een aller 
aardigst jong wichtje tegenover mij zitten 
die bij Amstel de hele riedel aanhoort en 
zegt; Oh, wat leuk. Dat bevestig ik maar 
met de mededeling dat ik dit al anderhalf 
uur aanhoor en dan is het niet meer leuk.
Deze HC heeft vast een relatie en wat is die blij dat hij een dagje weg is, 
vermoed ik zo.
In Utrecht Centraal verlaat ik opgelucht de trein en bedenk mij, die 

noodremming kunnen ze toch 
ook houden zonder passagiers 
in de trein ? Na enig googelen 
blijkt dat deze HC Patrick 
Simonis is en staat in de pers 
als het AD, Gooi- en Eemlan-
der, de Metro en de Libelle. 
Ik lees onder andere: ,,Patrick 
is een fl amboyante collega”, 
aldus de NS.

Had ik achteraf toch maar aan de Noodrem moeten trekken, nou stiekem wel 
maar toch maar niet. Wat had U gedaan ??
Ach, geef mij maar de Conductrice met een zachte G en zonder snor. 
Waar zouden we zijn zonder de trein. Altijd iets te beleven op het spoor.
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Kievitstraat 22
1781 ZE Den Helder

Tel.  0223 621008
Fax.  0223 627153
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DUITSLAND  ZWITSERLAND BAAN

De Duitsland – Zwitserland baan.

Enige tijd geleden heeft u enige veranderingen aan genoemde baan kunnen le-
zen in ons clubblad.
Daarna is het een tijdje stil gebleven, maar nu zijn we weer iets verder 
gevorderd met de aanpassingen
Welke we wilden realiseren.
Op tien verschillende plaatsen zijn door Martin en Jan contacten geplaatst om 
te signaleren waar de trein zich bevind,
Ook op de verbinding van Duitsland naar Nederland is het zichtbaar als daar 
een trein rijdt. Aangegeven door   N
Vanaf Nederland naar Duitsland wordt het aangegeven met een  Z
Als bezetmelding op het onderste opstelspoor is er een rode let op de kast aan-
gebracht.
Er zijn nu nog een paar punten welke we willen aanpassen, en wel de overweg-
bomen welke nog niet werken,
En indien mogelijk willen we de twee gekoppelde voedingen (Nederland en 
Duitsland) van elkaar scheiden zodat er 
bij een storing  in bv. Duitsland, Nederland door kan blijven rijden, maar dit 
kost Martin nog wel wat denkwerk.

Gr. Arie
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MARKLINBAAN

De Marklinbaan.
 
Deze baan heeft op de club al een redelijk 
grote geschiedenis achter de rug. Toen we 
nog in de Draaikolk zaten, hadden wij slechts 
een baan die bestond uit Marklin rails en de 
bedoeling was om daar beurtelinks met 2 
systemen op te  gaan rijden. Bij een andere 
club hadden we gezien dat dat kon. Bij ons 
is dat nooit zover gekomen, we reden met 
gelijkstroom modellen op de Marklin rails 
en dat ging verrassend goed. We hadden toen 
niet zoveel leden die met Marklin reden. 
Na de verhuizing naar ons huidige pand 
kwam een Marklinrijder (Johan Bierau) met 
de vraag of hij een heen en weer baantje mocht bouwen want iedereen wilde 
een 2 rail baan. Omdat ik dacht dat er wel meerdere Marklinrijders zouden ko-
men gaf ik toestemming onder de voorwaarde dat het in ieder geval een rond 
gaande baan zou worden.
In de nieuwe situatie werd er een Engelse baan gebouwd maar na verloop van 
tijd werd deze baan omgebouwd tot een Oost Duitse baan. Ook deze baan werd 
na verloop van tijd omgebouwd naar een Marklin baan deze keer.
Gelijk kreeg ik een idee, als we die 2 banen nu eens met elkaar zouden verbin-

den? Op dat moment leek het 
zeer moeilijk om dat te reali-
seren. Dat idee liet me niet los, 
totdat ik weerklank kreeg
van Jan Paesschen. Die zag het 
wel zitten en met z’n tweeen 
wurmden wij ons in de berg en 
Jan begon te meten en na wat 
klein sloopwerk zou het moeten 
kunnen.
Na een zeer gedegen voorberei-
ding maakte Jan een tekening 
en een echt model op schaal, het 

leek eenvoudig. 

We vroegen toestemming vonden wat hout en Jan begon te zagen en maakte de 
diverse delen aan elkaar. Er ontstonden hoekige ovalen die op een slimme ma-
nier aan elkaar werden gezet en in de berg met andere delen werden verbonden 
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vervolg MARKLINBAAN

Jan verdween naar het ziekenhuis en ik dacht dat we 
op de terug komst van Jan moesten wachten. Hier kwam Bob in zicht, hij nam 
het voortouw en de bouw ging gewoon door. Nadat Jan uit het ziekenhuis 
kwam gingen zij gezamenlijk verder.
Toen ik dit stuk schreef, was het gedeelte in de berg bijna klaar, maar nu moet 
het geheel aan de andere kant nog worden gebouwd en dat geeft weer andere 
problemen, want dat is het gedeelte  boven de N baan.  Maar ik ben vol vertrou-
wen dat zij ook dit zullen oplossen.

 
Marcel
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MIJN BAAN BOB

Mijn baan door Bob Roetering.

Inleiding.
Gelezen het dringende verzoek van het bestuur van de vereniging om kopie 
voor het clubblad, trek ik toch maar de stoute schoenen aan en zal U iets ver-
tellen over mijn eigen baan. Ik heb dat nog nooit gedaan, omdat ik aannam dat 
niemand dat zou interesseren. Maar er zijn op dat vlak een paar dingen gebeurd 
die misschien wel leerzaam zijn voor de overige clubleden.

Hoe het begon.
We wonen te lang in het 
zelfde huis en het gevolg 
is dat een huis vol wordt; 
alles wordt bewaard. 
Toen ik een boek kocht 
en de enige vrije plaats de 
strijkplank was, kregen 
we een crisis.
Die is opgelost door een 
gedeelte van een treinbaan 
af te breken en daar een 
grote boekenkast neer te 
zetten. Dat kostte me wel 
alle opstel sporen. 

De afgebeelde foto geeft aan hoe 
groot het oorspronkelijke opstel-
spoor was. 

Door het vervallen van de opstel-
sporen waren er op de stations 
door de vele treinen bijna geen 
doorgaande sporen meer vrij. 

Tijd voor een nieuw plan.
Een bezwaar van de oude baan was 
dat alles via relais techniek werd 
aangestuurd. In totaal 142 relais 
stuurden het geheel aan met 122 

schakelaars. Verder had ik destijds gekozen om elke baanaansluiting naar voren 
te laten lopen uitkomend in een kabelgoot. 
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vervolg MIJN BAAN BOB

Gezeten in een stoel op wieltjes reed ik langs de kabelgoot om alles aan te kun-
nen sluiten. Dat resulteerde in een overbevolkte kabelgoot. Ook de onderkant 
van de schakelborden was redelijk druk.  

 Gelukkig waren alle dra-
den genummerd en ge-
archiveerd. Maar bij een 
storing was het vaak mak-
kelijker een nieuwe draad 
te trekken dan de fout op te 
sporen.
Maar mijn afbreek woede 
was nog niet over. Ik was 
van plan de gehele baan af 
te breken. De voorste tien 
sporen en de gehele bedra-
ding en verlichting werd 
weggehaald en de schakel-
panelen verdwenen in de 
grijze kliko.

Het idee.
Gaandeweg het slopen kreeg ik zin weer een nieuwe baan te bouwen.
Maar dit keer geheel digitaal. Gelet op de ontwikkelingen bij de treinenclub op 
de N-baan, besloot ik ook digitaal via de computer te gaan. Ik besloot echter 
dat ik zelf het reisplan van de treinen wou kunnen beïnvloeden, in plaats van 
automatisch rijden en beïnvloeding via schakelpunten in de baan. Het systeem 
zou later aan te passen moeten zijn.

Marktonderzoek leverde op dat de beste keus zou zijn het Roco Z-21 systeem.
Dit werd na de nodige aarzeling aangekocht. Het systeem is draadloos aan te 
sturen via bv smart-phone of tablet.
Een proefstuk van een enkel rondje wees uit dat de opzet en werking goed wa-
ren. De gekozen wisseldecoder en bezetmelder van Digikeijs werkten 
voortreff elijk.

Begonnen werd om het railplan te maken uitgaande van het oude tracé wat nog 
op de maquette aanwezig. Dit tracé was nog intact en dat kwam eigenlijk door 
de oorspronkelijke opzet waarbij de sporen over vaste stroken van de maquette 
liepen en de scenery op losse platen er tussen door geplaatst was.
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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 MIJN BAAN BOB

Op deze stroken werd nu de nieuwe 
baan ontworpen.
Het ontwerp voor de nieuwe baan.

Ik gebruik geen tunnels en bergen omdat 
ik de trein de hele tijd wil zien.
Gelet op de grote hoeveelheden van mijn 
oude locomotieven die niet digitaal zijn 
of om te bouwen, besloot ik toch maar de 
buitenste raillus los van de rest analoog 
aan te leggen.

De rail werd regelmatig onderbroken om terugmelding mogelijk te maken. In 
eerste instantie werden alle onderbroken secties met een oranje draad naar de 
voorkant gehaald en daar doorverbonden. De wissel werden aangesloten met 
driedraads draad met vaste kleuraanduiding en doorgeleid naar voren naar de 
plaatsen waar later de wisseldecoders zouden komen. De overige railaansluitin-
gen werden via een ringleiding van dik draad aangesloten. 

Draadverbindingen.
Ik heb van alles geprobeerd om veel draden met elkaar te verbinden. Het bleek 
allemaal waardeloos te zijn. Het enige wat werkt is een blok van kroonsteentjes 
die aan een kant zijn doorverbonden. Misschien een lompe oplossing maar wel 

zeer degelijk.

Het Roco Z-21 systeem.

 Er bestaat een z-21 (let op de kleine 
letter z) en een Z-21 (let op de hoofd-
letter Z) uitvoering. De Z-21 versie 
heeft veel meer mogelijkheden en is 
uiteraard duurder. Het systeem bestaat 
uit een treincomputer (de Z21)en een 
router, die draadloos verbinding maakt 

met bv een tablet, een smart phone, een computer en ga zo maar door. 
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vervolg MIJN BAAN BOB

De eerste installatie is eenvoudig. Je sluit alles aan en download de APP 
Roco Z-21 op (in mijn geval) de tablet. Laat de tablet verbinding maken met 
de bijgeleverde router en klaar is kees.

Je start de app en krijgt het volgende scherm. Na de nodige gegevens te heb-
ben ingevuld.

De linkerhelft is in dit geval voor de bediening van een locomotief. Door met 
je vinger over de strepen te schuiven regel je de snelheid. Links daarvan de 
bediening van eff ecten op de loc.

Op de onderste balk kies je een loc uit de beschikbare locs. Rechts zie je een 
gedeelte van een foto van de baan met daarop geprojecteerd de wissel bedie-
ning. Door op een groen icoontje te klikken bedien je de wissel. Zie proble-
men later in de tekst.

Raakt bv het scherm treinen aan en je krijgt een galerij van al je locomotie-
ven, als je die tenminste hebt ingevoerd.

 Ik begon met de apparaten vast te installeren. De digitale baan werd aange-
sloten en de digitale treinen reden.



32

vervolg MIJN BAAN BOB

Toen probeerde ik de wissels aan te sluiten. En toen begonnen de problemen. 
Vier dagen lang heb ik alles geprobeerd. Eén wissel aansluiten ging goed, 
maar de tweede en volgende maakten er een drama van. Wissels klapten soms 
om, maar gingen direct weer naar de vorige stand. Als de tweede het deed, 
weigerde de eerste. Volgens de handleiding moesten er ledjes uit gaan maar 
dat deden ze nooit. Resetten van alles resulteerde in een eenmalige werking 
van één wissel.

Adviezen van clubleden waren zo uitgebreid dat ik ze gelijk weer vergat. 
Zelfs mijn vrouw kwam naast mij zitten om de gebruikshandleiding voor te 
lezen. Maar alles tevergeefs.

Op oudejaarsdag ben ik zelfs lid geworden van een treinforum. Beneluxspoor.
net Een voortreff elijk forum met ongeloofl ijk veel kennis. Alleen mijn speci-
fi eke probleem kon men niet plaatsen en oplossen, ondanks vele adviezen en 
hints. Maar ik moet toegeven dat mijn algemene kennis met sprongen omhoog 
gaat.

  
 

De boosdoener. De digikeijs wisseldecoder.

Ik heb het even gehad met de hobby. Ik heb een buurman die elke ochtend op 
een bankje zit om te kijken of de tulpen al boven de grond komen. Morgen ga 
ik naast hem zitten.
 Tot zover mijn verhaal. Ik houd U op de hoogte.

Bob Roetering
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WIST U DAT

Wist U dat

op 29 maart de jaarvergadering wordt gehouden

de knipkaart waarmee consumpties worden 
afgerekend goed ontvangen is

dat de contributie met ingang van 1 januari 2017 
€ 15 is geworden

dat met ingang van 1 april, en dat is geen grap, 
een vacature in het bestuur vervuld moet worden

dat in de hal een rooster hangt om het afval mee 
te nemen
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MODEL SPOORAGENDA

(MODEL)SPOORAGENDA

Een nieuwe agenda met weinig schokkend nieuws. Maar 
gelukkig blijft de hobby boeiend, ook zonder schokken-
de zaken. Hopelijk is er toch genoeg van uw gading te 
vinden. De gegevens voor deze agenda zijn verkregen uit open bronnen, zoals 
(model-) spoortijdschriften, folders etc. Er kunnen geen rechten of verplich-
tingen aan worden ontleend. De onderstaande lijst is op  28 februari voor het 
laatst bijgewerkt.

        Ivan Krijns
AGENDA

12 november 2016 t/m 02 april 2017. 
Tentoonstelling over de „Waterlandse Blauwe Tram“ van de NZH tussen Amsterdam 
en Monnickendam (smalspoor). Waterlandsmuseum 
De Speeltoren, Noordeinde 2 – 4, 1141 AM Monnickendam. Geopend in de weeken-
den en schoolvakanties 11.00 – 17.00. 
Info: www.despeeltoren.nl of www.blauwetram.nl. 

10 t/m 12 maart. 
On Traxs in het Spoorwegmuseum, Utrecht. Dagelijks 10.00 – 17.00. € 16,-- p.p. (Mu-
seumkaart gratis). 
Info: www.spoorwegmuseum/nl. 

11 maart. 
Modelspoorbeurs. Restaurant „De Nachtegaal“, Heereweg 10, 2161 AG  Lisse. 10.00 
– 16.00.

12 maart. 
Modelspoorbeurs. De Vuister, Molenwerf r44, Koog aan de Zaan. € 2,90 p.p.10.00 / 
15.00. 
Info: www.eurospoor.nl.

18 & 19 maart. Modelspoorevenement. Hanzehal, Fanny Blankers Koenweg 2, 7203 
AA  Zutphen. 10.oo – 16.00. Volwassenen € 7,--; kinderen tot 12 jaar, onder begelei-
ding gratis. 
Info: www.modelspoorbeurszutphen.com. 
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25 maart.
 Modelspoorbeurs. Jan Massinkhal,Nieuwe Dukenburgseweg 5, 6534 AD  Nijmegen. 
Door de organisatie van de beurzen te Houten. 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.

25 & 26 maart. 
Open dagenbij de ModelSpoorClub Deventer, Nijmegensestraat 9D, Industrieterrein 
Bergweide, Deventer. Dagelijks 10.00 – 16.00. € 3,50 p.p. (leden van andere mdoel-
spoorverenigingen € 2,50). 
Info: www.mscd.nl. 

08 april. 
Modelspoorbeurs. Partycentrum ‚t Haske, Vegelinsweg 20, Joure. € 2,90 p.p. 10.00 – 
15.00. 
Info: www.eurospoor.nl.

05 t/m 09 april. 
Intermodellbau. Messe Westfalenhallen Dortmund GmbH, Strobelallee 45, 44139 
Dortmund. Woensdag t/m zaterdag 09.00 – 18.00; zondag 09.00 – 17.00. € 14,-- p.p. 
Info: www.intermodellbau.de. 

15 april,  20 mei, 01 juli, 7 oktober en 11 november
Modelspoorbeurs Houten (€ 7,-- p.p.). 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.

27 & 28 mei. 
Station N-spoor (Het N-spoor evenement van Nederland volgens de organisatoren). 
Dudok Arena, Arena 303, 1213 NW  Hilversum. Volwassenen € 5,--; kinderen tot 12 
jaar € 1,--. 10.00 – 16.00. 
Info: www.stationnspoor.nl (let op de dubbele  „n“).

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

16 september. Modelspoorbeurs. Partycentrum ‚t Haske, Vegelinsweg 20, Joure. € 
2,90 p.p. 10.00 – 15.00. Info: www.eurospoor.nl.

03 t/m 05 november. Eurospoor. Jaarbeurs, Utrecht. Info: www.eurospoor.nl. 

08 & 09 december. Modelspoorbeurs Houten (€ 9,-- p.p.). Tevens “Houten Digitaal”, 
waarbij diverse modulebanen, workshops en veel stands met verkoop van digitale 
toebehoren. 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

JUNI 2017

Het volgende nummer zal begin juni 2017 
verschijnen, de redactie ziet uw bijdrage graag 
uiterlijk 17 mei 2017 tegemoet.


