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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

W. Dekker  0223642635

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,

De jaarlijkse schoonmaak op 23 juni, was een 
groot succes. Dankzij de container die te be-
schikking was gesteld konden de clubleden 
(ongeveer 20 man sterk!) de buiten en 
binnenkant van het gebouw goed onder handen 
nemen. Ook de oude beplating aan de 
achterzijde van het gebouw  werd  verwijderd 
en via de container afgevoerd. De gezellige dag 
werd afgesloten met heerlijke broodjes en voor-
treff elijke soep. De achterzijde van het gebouw 
is inmiddels ook voorzien van een 
protex gevelbekleding. 

Achter de schermen is druk gewerkt aan het toepassen van de AVG op onze 
vereniging, want  sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening 
Gegevensverwerking (kortweg AVG) van kracht. Hierdoor heeft een 
organisatie de verplichting  om de persoonsgegevens van de clubleden en 
donateurs  goed te borgen  en de privacy te beschermen. Met de eerstvolgende 
bestuurs vergadering zullen we het privacy-beleid vast stellen.

De inschrijving voor de diverse cursussen (cursus print solderen, een cursus 
bomen maken, en een cursus leds inbouwen in de modelbaan ) die in het najaar 
worden gegeven loopt storm. De cursussen starten dus zonder twijfel.  
De materialen zijn besteld.

Ook zijn er weer diverse ideeën om de märklin baan aan te passen, naast de 
ontwikkeling van de nieuwe brug tussen de beide märklin banen wil men de 
zichtbaarheid van de treinen vergroten door de lange keerlus onder de 
Nederlandse baan “kort te sluiten”. 
Ook wil men in de Nederlandse baan wat 
wijzigingen aanbrengen. 
Laten wij daar maar mee aanvangen na de 
open dag van 27 oktober.

Jan Paesschen, voorzitter
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Op zaterdag 23 juni jongstleden, was het alle hens aan dek bij onze club. De 
jaarlijkse schoonmaak staat op het programma. De weergoden waren ons 
gunstig gezind, zeker in vergelijking met vorig jaar. We hadden prachtig weer.
 
Maar liefst 19 leden waren aanwezig om de handen uit de bekende mouwen 
te steken. Van te voren was er al een lijst gemaakt met werkzaamheden. Van 
stofzuigen, opruimen onder de banen, werkplaats opruimen en de heg knippen, 
om er maar een paar te noemen. Ook is er begonnen met de achterzijde van ons 
clubgebouw de punt te vervangen met duurzaam hout (net als de voorzijde).
 

Met name het laatste is zeer noodzakelijk gebleken. Aangezien we slecht bij 
de achterzijde kunnen komen is het bestuur tot de conclusie gekomen om daar 
het zelfde hout te monteren. Dit hout is zo bewerkt, dat je dat niet meer hoeft te 
schilderen.
Met drie man op het dak (niet de zwaarste) meer niet, anders zak je door het dak 
heen, kon de renovatie beginnen. Aannemersbedrijf A. Tuin Den Helder heeft 
ons een bundel rachels en een doos schroeven ter beschikking gesteld.
Twee man beneden voor het op maat zagen van de rachels, op deze manier ging 
het wel zo voortvarend, dat ‘s middags het hout op was.... Jan Paesschen had 
een klein rekenfoutje gemaakt met bestellen. Maandag heeft Jan gelijk het 
nodige nog besteld en woensdag was de klus geklaard.
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Nog een mooie vorm van sponsering is dat ons clublid Ron Fris via zijn werk-
gever van Gansewinkel een container ter beschikking stelde, zodat wij gelijk 
het afval (o.a. heg en rot hout) konden afvoeren. Dit was een ideale oplossing, 
temeer we anders zelf een aantal keren moeten rijden naar de vuilstort.

 
Binnen werd er ook fl ink gewerkt. 
De stofzuigers draaide op volle 
kracht. Willem en Herman pakte 
het onkruid aan voor ons gebouw. 
Je zag het opknappen. Ook de heg 
(komt elk jaar weer terug) werd 
fl ink gesnoeid, Otto en Artur gin-
gen nog net niet met kapmessen 
tekeer. Top gedaan mannen! Ande-
re leden deden gelijk het afval in 
een grote zak en stortte deze gelijk 
in de container. Telkens ben je toch 
weer verbaasd hoeveel afval hier-
van af komt.
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Rond half één werd het sein 
gegeven dat er soep en broodjes 
klaar stonden. Ron had voor ons 
kippen- en erwtensoep (laatste 
op verzoek van leden) 
klaargemaakt. Als een partij 
hongerige wolven storten de 
aanwezige op de broodjes, die 
door Willem Dekker
waren klaar gemaakt.

 
Hierna werden nog kleine zaken 
afgewerkt en gingen de meeste 
leden met een volle buik naar 
huis. Jan, Bob, Gerrit en Ed 
maakte het restant hout op en 
waren rond half drie klaar en 
gingen toen ook weekend 
vieren.

 
We kijken terug op een fi jne samenwerking en ons gebouw mag weer gezien 
worden, van binnen en buiten. Bedankt allen die hebben meegewerkt en 
hopelijk kunnen we volgend jaar weer op jullie steun rekenen.
 
Namens het bestuur.
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Voor het eerst zijn wij, Ria en ondergetekende, op vakantie gegaan met een 
meerdaagse busreis. Het zegt misschien iets over onze leeftijden maar is ons 
uiteindelijk zeer goed bevallen. We hadden gekozen voor een echte bergzomer 
in Zwitserland, het hart van de Alpen. Tijdens deze reis werden we verwend 

met een adembenemende 
treinrit die tot de mooiste 
trajecten van de wereld 
behoort: de Bernina 
Express. We vertrokken 
vanuit Chur, de hoofdstad 
van kanton Graubünden. 
Vroeger was dit een 
afgelegen en geïsoleerd 
deel van Zwitserland maar 
door de aanleg van een 
smalspoorlijn kwam met 
name het toerisme tot 
ontwikkeling. 

Pioneer op dit gebied was de Nederlander Willem-Jan Holsboer en in 1890 
was het mogelijk om de bekende wintersportplaats Davos per trein te bereiken. 
Deze spoorlijn was het begin van de huidige Rhätische Bahn, een 
spoorwegmaatschappij die geheel eigendom is van het kanton Graubünden. 
Voor smalspoor, 1000 mm breed, werd gekozen omdat hiermee 
gemakkelijker bochten konden worden aangelegd en goedkoper dan in de 
gebruikelijke breedte van 1453 mm. Toch waren 55 tunnels en 196 bruggen 
noodzakelijk om het eindpunt van deze lijn in Tirano, Italië, te bereiken. In 
Graubünden wordt Duits maar ook nog Retoromaans gesproken en heet de 
Räthische Bahn ook wel de Viafi er Retica zoals nog steeds te lezen op het rij-
dend materieel. Onze trein bestond uit een 3-delig gemotoriseerd stel 
waaraan 6 panoramawagons waren gekoppeld. Deze wagons zijn uiterst 
luxueus, voorzien van hoog in het dak doorlopende ramen en, in deze tijd van 
het jaar, welkome airconditioning. Iedereen heeft een gereserveerde zitplaats 
zodat je comfortabel kunt reizen maar dit wel lang van tevoren moet plannen. 
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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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Vertrek op het station van Chur is op een hoogte van 584 meter, de trein stijgt 
naar 2253 meter in Ospizio Bernina om vervolgens weer te dalen naar 
429 meter, de hoogte waarop de Italiaanse plaats Tirano ligt. Toen wij deze reis 
maakte en hier aankwamen was het 37 graden. Een van de vele “Höhepunkte” 
van de reis is het Landwasserviadukt, 65 meter hoog en 136 meter lang, en 
het Kreisviadukt van Brusio. Bijzonder van dit viadukt is dat de hellingsgraad 
minder dan 7% is en de trein onder zijn eigen spoor doorrijdt. De boogstraal is 
slechts 70 meter. Bijzonder is ook dat nergens een tandradbaan noodzakelijk 
is, ondanks de hoogte die overwonnen moet worden. Dit in tegenstelling tot de 
Glacier Express waarbij een deel van de lijn wel voorzien is van een 
tandradbaan. De hele reis met de Bernina Express duurt ruim 4 uur maar is een 
aaneenschakeling van hoogtepunten, meer dan de twee die ik heb genoemd. 
Jammer dat Zwitserland wat ver weg is en ook wel duur maar wij hebben een 
fantastische vakantie gehad en een mooie treinreis gemaakt.

Hans
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N-Baan zicht op Busbaan en Tandradbaan.
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Dit maal neem ik u mee naar Séte met de Train Historique de Toulouse.

Maar wat ging er aan vooraf. In 2003 was ik met de Eurolines in Toulouse 
en op 14 juli zou ik met mijn collega weer richting Amsterdam gaan. Echter 
omstreeks 12 uur hoorde ik een bekend geluid, dat van een stoomlocomotief. 
Nu is 14 juli de feestdag van het jaar en is mijn hotel tegenover het station 
Matabiau. Gezien ons tijdstip van vertrek was er voor mij geen mogelijkheid 
meer om spoorslags naar het station te gaan. Mijn hotellier wist ook van niets 
en een week later maar eens bij de loketten gevraagd. Natuurlijk, wisten ook 
van niets.
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Toch bleef het mij bezighouden en nadat ik jaren later, via een link op de site 
van de Tourist Info, terecht kwam op trainhistorique-toulouse.com, bleek dit 
een groep spoorliefhebbers te zijn die een train à vapeur exploiteerden en 

regelmatig op stap gingen met wagons vol liefhebbers. Nu wij al de nodige ja-
ren hier langer verblijven zijn we inmiddels al 3 keer op stap gegaan, echter al 
jaren is de stoomlocomotief in groot onderhoud. 
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De eerste keer gingen wij naar Sarlat (2012) in de Dordogne, de tweede keer 
naar Millau (2014) voor het viaduct en de Roquefort kaas. Beide keren werd er 
een gehuurde diesel ingezet van de SNCF / infra maar de ambiance lijdt daar 
niet onder. De President (voorzitter) is tevens de HC met de pet op en het res-

tauratie rijtuig hangt 
vol met vlaggetjes en 
ballonnen.
Ik hoopte steeds dat 
de stoomlocomotief 
een keer klaar zou zijn 
voor de echte beleving 
(het is er een van de 
serie 141 R 1126) een 
oorlogsloc die met een 
aantal van 1340 stuks 
vanuit Amerika tussen 
1945 en 1947 in 
Frankrijk arriveerden
. 

Deze verstoken geen kolen maar diesel uit de gekoppelde tender.
Dit jaar was er op 30 maart een reisje naar Séte en voor de trein stond de eloc 
BB 7338 (de 1600 serie van de NS) die een diesel BB 66304 mee had voor een 
mogelijke uitval van de electrische loc. Ook toegevoegd een stoom wagen voor 
het verwarmen van de rijtuigen die nog met stoomverwarming zijn uitgerust. 
Bij het vertrek in Toulouse om 07.30 uur waanden wij ons in de jaren 50/60 
omdat de stoomfl arden over het perron de reizigers in een wolk van stoom ver-
hulden. De wagons voor de reizigers waren van het type Inox en nog een stel 
van ver voor die tijd.
In Séte, dat ligt aan de Middellandse zee boven Béziers, was dat weekend een 
kleine sail met de mooie Franse l’Hermione en ook de alom beroemde maar 
ook versleten Kruzenstern. Aan het einde middag om 18.30 gaat het weer rich-

ting Toulouse. Het hele traject 
onder draad en af en toe 
wachten op de doorgaande 
TGV’s. Toch leuk dat dit 
allemaal mogelijk is op het 
spoor van de SNCF. Natuurlijk 
helemaal met in eigen beheer 
onderhouden locomotieven en 
wagons. 
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Ook de machinist is van de club aangevuld met een reguliere machinist van de 
SNCF. De aankomst was zo tegen 23.00 uur en dan ben je de hele dag op stap 
vanaf 07.00 uur. De prijs wil ik nog wel noemen € 35,- voor een volwassene, 
hoe kan het !!
Een groep actieve vrijwilligers die allerlei taken uitvoeren, veelal oud spoor-
weg personeel maar ook familieleden. Iedere wagon heeft voor de veiligheid 
een eigen conducteur die gedurende de rit de deuren bewaakt, want het zijn 
nog van oude die je met de hand, tijdens de rit, kan openen. Ook het feit dat zij, 
naast de train à vapeur, inmiddels een eloc plus een diesel in bezit hebben geeft 
de veerkracht aan van de club. Niet voor niets is de SNCF sponsor plus nog een 
aantal andere overheids instanties.
Niet schrikken maar ze noemen zicht zelf Train Historique, Train Touristique 
en soms Train Authentique. Ach, wat maakt het uit, als je maar lol hebt met 
elkaar. 
Tenslotte nog even over de beurs in Tournefeuille waar ik dit keer van 
Meccano / Hornby een zeer oude wagon met het opschrift Findus op de kop 
tikte voor € 5,-.
We gaan weer helemaal gelukkig straks richting het Noorden. 
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Kievitstraat 22
1781 ZE Den Helder

Tel.  0223 621008
Fax.  0223 627153
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Hallo treinenvrienden.
Even voorstellen, ik ben Ed van den Berg, getrouwd, 2 kinderen jongen en 
meisje en 6 kleinkinderen.
Die zijn al een hele tijd  getrouwd en uit huis. 
Ben in 1964 bij de marine gegaan en 1 januari 1996 met FLO als AOO  on-
derzeebootbestrijdingdienst. Een jaar later voor een dag of 3 a 4 per week als 
brugwachter in Alkmaar gaan werken. De laatste 5 jaar als sluiswachter in 
Kolhorn, Braaksluis (bij Amstelmeer) en Den Oever.  Vorig jaar gestopt met 
werken. 

Keek al uit naar een andere hobby dan vissen en fotografi e, tot ik weer na jaren 
met Willem Dekker in contact kwam.  Dus vrij simpel we beginnen weer met 
een modeltreinbaan en lid van de club geworden.
In 1983 ben ik verhuisd en tot vorig jaar stonden al m’n treinspullen op de 
vliering, daar ik in het nieuwe huis geen ruimte had voor een modelbaan te 
bouwen.  Nu dus wel , had nog een kamer van 4x3.60 vrij. 
Alles van de vliering gehaald en bekeken wat ik had en nog kon gebruiken.
Het zag er allemaal nog goed uit. Een hoop rails, wissels en andere spullen. 
Allen de loc’s waren aardig verdroogd. Mijn oude N-baan was 5 x 2.5 
meter  dus genoeg om te beginnen.  De nieuwe baan wordt  ook weer een L van 
3.60x2.50, openbouw en digitaal met besturing koploper in tijdperk  II t/m III.  
Dus alleen stoom.  Het  baanontwerp is het zelfde als m’n oude baan (Ubrieken 
van Joop Bolland) uit de Railhobby 1979/2 maar is wel wat aan gepast.

Het begin. Mei 2017
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Voor alles wat zichtbaar is gebruik ik Fleischmann met ballastbed en wat niet 
zichtbaar is Peco SL-300 fl ex rails. Alle rails word aan elkaar gesoldeerd. Het 
digitale systeem is van Roco Multimaus en een extra booster, de baan is elek-
trisch in tweeën gedeeld zodat je met wat meer treinen kunt rijden.  

En een paar maanden  verder. Februari 2018.

De bergen bouw ik van vliegengaas,  piepschuim,  gipsverband en rotsen uit 
mallen.
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De bezetmelders en wisseldecoders zijn van Rosoft.  De baan is nu zo ver dat 
Ik nu bijna rond kan rijden. Maar rustig aan we hebben de tijd (hoop ik). Ge-
lukkig vindt m’n vrouw het ook leuk dus kan ik aardig wat tijd aan de baan 
besteden. Als ik naar een treinenwinkel ga dan vind ik het fi jn dat ze mee gaat 
, we kopen altijd wel een loc of een paar wagentjes meer dan de bedoeling is. 
Voor haar is de lokaalbaan die naar boven gaat naar 2 bergdorpjes met een kop-
station.

Bezetmelders en wisseldecoder. 
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We zijn bijna rond.

Het bouwen en het maken van de scenery gaat gelukkig nog goed. Alleen het 
ombouwen van de analoge loc’s naar digitaal ben ik nog niet aan begonnen 
(beetje huiverig). Als de baan wat verder af is zal ik nog een stukje schrijven.

Ed van den Berg
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Deel 1.

1. Inleiding.

Alhoewel de titel van dit artikel suggereert dat het over een onhandige actie 
met een van onze modellocomotieven gaat, is dat geenszins het geval. Neen, 
het betreft “gelede locomotieven” (Engels: articulated loco’s; Duits: Gelen-
klokomotieven). De meesten van ons kennen de stoomlocomotief bestaande 
uit een vast frame (“chassis”), waarop de ketel rust, waarin de assen besloten  
liggen en waaraan de stoommachine (de voortstuwing) is bevestigd. Deze con-
structie heeft echter grenzen. Naarmate de treinen zwaarder werden was meer 
vermogen benodigd en werden de locomotieven zwaarder en langer en kregen 
meer (drijf-)wielen. Dit beperkt de mogelijkheid om door bogen te rijden: hoe 
langer de loc (en de daaraan gepaarde toename van het aantal drijfwielen in 
een vast frame), hoe groter de minimum boogstraal waar zij nog doorheen kan. 
Een oplossing is om het drijfwerk in meerdere groepen (meestal twee) onder 
te brengen, waarbij iedere groep zijn eigen machine heeft in de vorm van twee 
cylinders met bijbehorend drijfwerk en drijfwielen. Zo’n groep noemen we een 
drijfstel. Een gelede locomotief ontstaat nu door één of beide drijfstellen schar-
nierend onder of aan het frame te bevestigen. Hierbij zijn een aantal verschil-
lende confi guraties mogelijk. Zij worden gewoonlijk genoemd naar de ontwer-
per van zo’n betreff ende confi guratie. 

Zo kennen we: 

- Mallet locomotieven
- Meyer locomotieven
- Garratt locomotieven
- Fairlie locomotieven

Voorbeeld van een Mallet locomotief.



28

      

   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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Een bijzondere vorm van gelede locomotieven zijn de tandwiel aangedreven 
locs (Engels: geared locomotives; Duits: Getriebe Lokomotiven). Er is geen 
goede Nederlandse benaming voor (althans niet bij de schrijver dezes bekend), 
dus zullen we ze “tandwiellocomotieven” noemen. De aandrijving geschiedt 
hierbij door de aandrijfkracht van de cylinders via tandwielen en assen over 
te brengen naar de wielassen van de draaistellen, waar de locomotief op rust. 
(Zij moeten overigens niet verward worden met tandradlocomotieven, waarbij 
de aandrijving geschiedt met een tandwiel, dat de aandrijfkracht overbrengt op 
een, tussen de rails aangebrachte tandheugel).

De meest voorkomende vormen  zijn:

- Shay locomotieven

- Climax locomotieven

- Heisler locomotieven

Voorbeeld van een Shay locomotief.

Het ligt in de bedoeling de komende afl everingen van ons clubblad de geno-
emde klassen locomotieven (beknopt) te behandelen, teneinde deze “exoten” 
iets meer onder de aandacht te brengen.

Ivan Krijns       Wordt vervolgd.
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(MODEL)SPOORAGENDA

Deze maal wat extra aandacht  voor musea en tentoon-
stellingen. Ook zijner de nodige grootsporige evene-
menten, zoals de jubilea van SHM en ZLSM. Genoeg te 
doen voor een ieders smaak. 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 onderstaan-
de lijst is op  18 augustus voor het laatst bijgewerkt.

         Ivan Krijns
AGENDA

Noord spoort: het spoor terug in Noord

Op 22 juli 2018 opent de Noord/Zuidlijn. Na 52 jaar keert het spoor terug in 
Amsterdam Noord. In samenwerking met het Genootschap de Blauwe Tram, 
het NZH-museum, projectbureau Noord/Zuidlijn en het GVB is een tentoon-
stelling gemaakt over verleden, heden en toekomst van het spoor in Noord. Van 
7 april 2018 tot 1 oktober 2018 in Museum Amsterdam Noord, Zamenhofstraat 
28A. Donderdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

www.museumamsterdamnoord.nl

Trammuseum Rotterdam

Het Trammuseum Rotterdam is dit seizoen geopend op zaterdag 7 april, 5 mei, 
2 juni, 7 juli, 4 augustus, 8 september en 6 oktober 2018, van 10.00 tot 16.00 
uur. U kunt hier onder andere het gerestaureerde metrostel 5024 bezichtigen. 
Het museum bevindt zich op loopafstand van station Rotterdam Noord, het 
adres is Kootsekade 19. U kunt ook gebruikmaken van de pendeltram die ver-
trekt van perron E bij het Centraal Station

. www.stichtingromeo.nl/...
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Utrecht op fi lm

De mooiste fi lmbeelden van Utrecht, 1920-1980. Vanaf de jaren 60 kochten 
steeds meer Utrechters een camera en legden Utrecht vast op fi lm. Die fi lm-
drift leverde ons unieke en herkenbare beelden op van de stad en provincie 
Utrecht. Van 8 april 2018 t/m 6 oktober 2018 te zien in het Utrechts Archief. 
Hamburgerstraat 28, Utrecht. Dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur, in het 
weekend 12.30-17.00 uur. Toegang gratis. 

www.hetutrechtsarchief.nl/...

Spoorwegmuseum in stadskantoor Utrecht

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

Baanbrekend design 

De tentoonstelling ’Baanbrekend design, 50 jaar NS Huisstijl’ laat zien 
waarom NS in 1968 de nieuwe huisstijl invoerde, hoe men tot het logo kwam 
en waarom dit zo succesvol is gebleken. De tentoonstelling is ingericht in 
treinstel 876 en is van 26 mei t/m 28 oktober 2018 te zien in het Spoorwegmu-
seum. www.spoorwegmuseum.nl/...

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

15 & 16 september. Stadskanaal onder Stoom 2018. 
Info: www.stadskanaalrail.nl. 
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29 september. Modelspoor Tilburg. 10.00 – 17.00. 
Modelspoor Tilburg is het eerste modelspoorevenement in de Spoorzone Til-
burg. Op het oude NS-terrein komt het oude spoorleven weer helemaal tot 
leven door de vele evenementen en exposities die hier gehouden worden.

Op Modelspoor Tilburg willen wij de hobby in de grootste zin van het woord 
laten zien. Denk hierbij aan demo’s van verschillende banen, en een grote ruil-
, verkoop- en hobbybeurs.

Uiteraard is er ook horeca met terras aanwezig!

Informatie

Adres: Wagenmakerij, Burgemeester Broxlaan
Openingstijden: 10:00-17:00
Toegang: €5 (u kunt ook pinnen)

Bereikbaarheid

Openbaar vervoer: vanaf Tilburg CS (uitgang Burgemeester Stekelenburg-
plein) is het zo’n 5 minuten lopen naar de Wagenmakerij.

Parkeren: kan op het naastgelegen parkeerterrein (let op: op zaterdag is het 
betaald parkeren), aan de Burgemeester Broxlaan of in parkeergarage Knegtel.

Info: www.modelspoortilburg.nl.

05 t/m 07 oktober. Modell Hobby Spiel in de Leipziger Messe. 
Info: www.modell-hobby-spiel.de. 

06 oktober. Live speelgoedveiling (niet alleen treinen). Veilinghuis Bouwman 
en Bouwman, Saturnusweg 6a, Brummen. Aanvang 11.00. 
Info?catalogus: www.veilinghuisbouwman.com. 

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

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



34

13 & 14 oktober. Grote Modelspoorexpo in de Brabanthal te Leuven (België, 
niet te verwarren met de brabanthallen in Den Bosch). Zaterdag 10.00 – 18.00 
en zondag 10.00 – 17.00. 
Info: www.modelspoorexpo.be. 

19 t/m 21oktober. Rijn Expres met de SSN vanuit Gouda via Rotterdam, 
Eindhoven, Venlo en Keulen naar Brohl-Lützing (rit op de Brohtalbahn) en 
Mainz (reisje met partyboor op de Rijn). Tractie gedurende de hele reis door 
de 01 1075. 
Info: www.stoomstichting.nl. 

20 & 21 oktober. In 2018 bestaat de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschap-
pij/De Miljoenenlijn 30 jaar!

Dit wordt op 20 en 21 oktober aanstaande groots gevierd tijdens het End of 
Season Gala.In dit Jubileumweekend gaan alle deuren open en krijgt u de kans 
om alle zintuigen kennis te laten maken met dit bijzondere stukje cultureel 
erfgoed.
Snuif de stoom op, raak één van de rangeerlocomotieven aan, proef een echt 
machinistenbiertje op het terras van de Brasserie terwijl je op de achtergrond 
een stoomfl uit hoort, ondertussen kijkend naar alle unieke facetten van dit 
mooie vrijwilligersbedrijf. En wie weet wordt u hier dan ook wel vrijwilli-
ger…. 

Info: www.miljoenenlijn.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. 

24 oktober. Op woensdag 24 oktober organiseert de Miljoenenlijn de Sein-
wezendag 2018 op station Simpelveld. Ieder die geïnteresseerd is in de klas-
sieke beveiliging is van harte uitgenodigd. Tijdens deze Seinwezendag zullen 
we een uitgebreide blik achter de schermen geven van het seinwezen bij 
de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij. Aanvang: 10.00. € 25,-- p.p. 
Info: www.miljoenenelijn.nl. 
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27 oktober. Modelspoorbeurs. Ontmoetingscentrum De Vredehorst, Zuidwol-
digerweg 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.

2019 – 2019 – 2019 – 2019 – 2019 – 2019 – 2019 – 2019 – 2019 – 2019 

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

22, 23 & 24 februari. Rail 2018. Expo Houten (bekend van de beurzen). Vrijd-
ag & zaterdag 1000 – 17.00; zondag 10.00 – 16.30. € 17,-- p.p; kinderen t/m 11 
jaar gratis. 
Info: www.rail.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


