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VAN DE VOORZITTER 

Van de voorzitter

Op 18 oktober hield onze vereniging de jaarlijkse 
opendag. Al vroeg waren zeer veel clubleden bezig 
alle banen rijdend te maken en rond tien uur melde 
zich de eerste belangstellende. Dankzij het goede weer 
konden we in de loop van de dag ruim honderd gasten           
verwelkomen, ongeveer net zoveel als het jaar daarvoor. 
Opmerkelijk feit dit jaar was dat er weinig problemen 
zijn geweest bij het rijden met al dat verschillende en 
mooie materieel van onze individuele clubleden. 
Deze beleefden toch met zijn allen een genoeglijke dag.

Op zondag 12 oktober werd een bezoek gebracht aan de Friese Modelbaan 
Club. Persoonlijk vind ik het altijd weer een waardevolle belevenis te horen en 
te zien hoe andere verenigingen de modelspoor hobby hebben georganiseerd. 
Verderop in dit blad een verslag hierover.

Alhoewel het nog ver weg lijkt gaat het bestuur praten over zaken aangaande 
2015. Dit betekent ook dat de leden van de verschillende banen hun wensen 
en begroting voor komende jaar moeten opstellen en liefst zo snel mogelijk 
inleveren bij het bestuur.

Met kerstmis en de jaarwisseling is het clubgebouw gesloten maar dat laat   
onverlet dat ik U, ook mede namens 
het hele bestuur, fi jne feestdagen wens 
en alvast weer een goed 2015 met veel       
aandacht voor onze mooie hobby.

Hans van den Ham
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Vervolg COMPUTER GESTUURDE NBAAN    

Het is alweer een tijdje geleden dat ik wat geschreven heb in het clubblad over 
mijn computer gestuurde N-baan thuis.
In het laatste deel  in het clubblad van maart dit jaar was net fase 2 klaar, er is 
een hoop gebeurd sinds die tijd. 
Fase 3 is in 2 modules gebouwd daar ik niet overal meer bij kan (het word wel 
heel erg vol in het kleine kamertje).Een module is het tweede hoofdstation de 
ander is een grote keerlus.

Nadat de eerste module gereed 
was heb ik deze op de besta-
ande baan geplaatst en na wat 
aanpassingen paste hij ook 
nog. Nadat alle wissels waren 
getest gaan we verder met de 
laatste module deze heb ik 
beneden in de woonkamer ge-
maakt en daarna ook geplaatst.

Deze module paste ook en nu konden de 2 
bruggen geplaatst worden. De achterste is een 
Marklin Ho brug en de lage vooraan is een N 
brug, de keerlus aangesloten en het baanplan 
in koploper aangepast en rijden maar.

Nu is bijna alles aangesloten alleen 
de draaischijf moet nog maar daar ga 
ik in het volgende clubblad iets over 
schrijven.

Groetjes Gerrit.
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WORKSHOP    

Workshop
Binnen het bestuur is een voorstel besproken om workshops te organiseren 
voor leden van onze club. Een workshop is een activiteit waarbij een van 
de leden specifi eke kennis overbrengt naar andere leden over onderwepen          
betreff ende de modelbaan. In tegenstelling tot onderwijs is een actieve       
deelname van de leden voorwaarde tot slagen van zo’n activiteit. 
In een workshop zou heel goed besproken en geoefend kunnen worden hoe 
bomen in schaalgrootte gemaakt kunnen worden. Ook hoe verschillende           
railsoorten geballast kunnen worden of hoe, op een realistische wijze, een   
grasmat gemaakt kan worden. 
Het gebruik van een elektrostaat (bij onze club te leen maar ook te huur bij een 
van onze adverteerders) is een van de vele mogelijkheden. 
Het verouderen of tonen van gebruikssporen is ook een, door vele hobbyisten, 
beoefende techniek. 
Over computergestuurd rijden is veel te doen binnen onze modelspoorclub en 
is ook al het een en ander geschreven in het clubblad. Vooral voor diegenen 
die een wat minder technische achtergrond hebben is een workshop hierover 
veel beter dan het lezen van een stuk hierover in boek, tijdschrift of op inter-
net. Het opzetten van workshops heeft alleen kans van slagen als een van de 
leden specifi eke kennis wil overdragen en er voldoende andere leden interesse 
tonen. Belangstelling voor bezoeken aan andere modelspoorclubs is vaak        
mondjesmaat alhoewel dit wel één van de wensen van de clubleden was. 
Misschien dat het organiseren van workshops de cohesie in de club vergroot.

Hans
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Oproep

Oproep aan alle leden
Het einde van het jaar nadert alweer snel en dat betekent dat er ook weer 
plannen gemaakt moeten worden voor 2015. Onderdeel daarvan is de begrot-
ing, niet alleen in algemene zin, maar ook de begroting voor de verschillende 
banen.  Het bestuur verzoekt dan ook een goed onderbouwde aanvraag per 
baan, liefst nog voor het einde van het jaar, in te leveren. Hopelijk kunnen we 
dan begin 2015 de verschillende budgetten toekennen.

Het bestuur
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Vervolg HOE HET BEGON 

Hoe het allemaal begon 4
 
Bij de bouw van de baan in de Draaikolk hadden wij geen plan gemaakt en een 
ieder trok zijn eigen plan.
Zo kon het gebeuren dat op woensdagmiddag 2 leden een overweg maakten 
met de bedoeling om daarachter een boerderij te maken.
Op woensdagavond kwam er een andere ploeg die vond dat er iets anders 
moest komen en sloopte de overweg en de boerderij.Dat gaf de volgende 
woensdag een heleboel lawaai en de voorzitter moest maar zien
hoe hij de neuzen weer allemaal in dezelfde richting kreeg.
Ook het idee om op de Marklin rails zowel met gelijkstroom als met            
wisselstroom te rijden kwam niet uit de verf. 
Er werd hoofdzakelijk met gelijkstroom gereden en de Marklin kwam er niet 
aan te pas.
We hadden 2 leden bereid gevonden om de bovenleiding te maken en te     
plaatsen in overleg met de bouwers van de rails.
Helaas liep dat ook mis omdat de bovenleiding ook geplaatst werd op delen 
van de baan die nog ingeschottert moest worden, Zo ontstond er een nieuw 
confl ict en het bestuur probeerde ook dat weer op te lossen.
Hierbij kwam naar voren dat de ene ploeg vond dat de andere ploeg te lang-
zaam werkte,het leek wel een bedrijf.
Op een dag kwam een lid bij mij en vroeg de sleutel te leen hij wilde wat op 
de baan gaan werken en deed dat liever alleen dan in de drukte.Ik heb hem die 
sleutel gegeven en heb daar later veel spijt van gekregen.In de kortste keren 
had bijna elk lid een sleutel en we waren het overzicht wie er allemaal op      
andere tijden dan de club tijden volkomen kwijt.
Bijna wekelijks kreeg ik van het bestuur van de Draaikolk  te horen dat de 
deuren niet waren afgesloten of dat het licht
nog aan was,terwijl er niemand was.Ik verlangde naar een andere locatie waar 
we eigen baas waren en aan de bar nog iets te verdienen was.Willem Dekker 
was op zoek en ik hoopte dat het zou lukken.

De volgende keer meer
 
Marcel
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  TERUG NAAR TOEN

Terug naar toen

Op 6 september bezocht ik het door de Veluwsche Stoomtrein           
Maatschappij georganiseerde en grootste stoomtreinenfestival van Nederland. 
Er werd  gereden met een aantal gerestaureerde stoomlocomotieven waarvan de 
grootste 23 meter lang en 130 ton zwaar is. 
De vertrek plaats was Apeldoorn en mocht ik even op de bok van zo’n gigant 
kijken. Bloedheet en meteen ook zwart en ’s avonds tijdens het eten nog een 
hinderlijke rooklucht in de neus. 
De machinist vertelde dat het op stoken ongeveer 24 uur in beslag neemt 
voordat de juiste temperatuur in de ketel is bereikt. Op weg naar Beekbergen 
waar de locomotievenloods is, waar vele stoomlocomotieven (zie foto) stonden 
opgesteld rokend en stomend om uitgebreid te bekijken , maar ook model-
banen stonden te zien waren en van alles wat met modelbanen te maken heeft         
verkrijgbaar was. 



12

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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TERUG NAAR TOEN

Ik en mijn gezelschap kozen er voor om met een oude maar fraai                   
gerestaureerde Mercedes bus (zie foto) verder te rijden naar Loenen. 

Ik zat al in de bus toen Leen Molema op de fi ets mij spotte. 
In Loenen waren allerlei activiteiten die te maken hebben met stoom en er 
reed een jongetje rond in een echt kolengestookt treintje en was net zo zwart 
als de machinisten van de grote locomotieven. Aan het eind van de dag reden 
we met een historische trein via Beekbergen weer terug naar onze vertrek 
plaats Apeldoorn. Mede dankzij ook het goede weer was het een fi jne dag 
daar op de Veluwe.

Hans
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 FRIESE MODELBAAN CLUB

Bezoek Friese Modelbaan Club

Enige tijd geleden ontstond het idee om eens een bezoek te brengen aan een 
andere modelspoorclub.
Ronald heeft toen de Friese Modelbaan Club een mail gestuurd met het 
verzoek of wij een bezoek kunnen brengen aan hun club. Er werd direct leuk 
op gereageerd en zo hadden wij een afspraak gemaakt op zondag 12 oktober 
j.l., want die dag hadden ze ook een rijdag.

Uiteindelijk schreven 8 leden zich in voor het bezoek (hopelijk gaan er 
volgende keer meer leden mee?). Met twee auto’s (Jan en Hans reden)         
gingen wij op pad richting Leeuwarden en om 11.30 uur kwamen wij aan in de         
Gijsbert Japicxstraat want daar is de club gevestigd.
Het was even zoeken naar de ingang, het is een gewone straat, want de club zit 
boven een  vleeshandel gingen wij met de trap naar boven. Er is zelfs voor de 
minder valide mensen rekening gehouden, zij kunnen met een stoeltjeslift naar 
boven. Als je boven bent aangekomen, dan zie je direct een prachtige kantine 
met een grote bar. Daarnaast kon je zitten in de prachtig gerenoveerde coupés 
(door clublid gedaan) uit een E rijtuig 1e klas. We werden gastvrij ontvangen 
aan de bar en kregen we eerst koffi  e.
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Vervolg FRIESE MODELBAAN CLUB

Het was er al aardig druk. Wij liepen de grote hal in en we zagen dat er een 
grote baan aanwezig is in de vorm van een M. We stelde ons voor aan een paar 
leden en die riepen de voorzitter, na ons voorgesteld te hebben heeft Hans aan 
voorzitter een (club)wagon en een aantal stickers van de club overhandigd. 
De voorzitter bedankte ons voor onze komst en interesse en gaf ons een  
rondleiding. 

Hij vertelde ons dat de Friese Modelbaan Club (F.M.C.) ca. 100 leden heeft, 
waarvan een 20 tal jeugdleden. Het gebouw is een monumentaal gebouw, wat 
als voordeel heeft dat er niets veranderd aan mag worden aan de buitenzijde. 
De eigenaar heeft een vleeshandel onder de club en die zit er al jaren en de 
ruimte erboven kwam ter beschikking en zodoende kwam de F.M.C. erin. Het 
is een zeer grote ruimte en de club is er dan ook erg blij mee. Nadeel is wel de 
stookkosten, maar dat mag de pret niet drukken. Het lidmaatschap van € 11,60 
per maand is niet overdreven duur, als je ook kijkt wat er allemaal wordt voor 
gedaan. Er wordt jaarlijks een 6-tal rijzondagen georganiseerd en uiteraard heb-
ben zij ook een open dag. Op deze rijdagen wordt er niet aan de baan gebouwd.
Ook beschikt de club over een modulebaan. Deze zijn ze inmiddels aan het 
uitbreiden en door slim te werken kunnen er gemakkelijk uitbreidingen plaats-
vinden en zo kunnen er kleine of grote modulebanen  tentoon worden gesteld. 
De F.M.C. gaan dan naar een modelspoorbeurs of een winkelcentrum, zodat de 
club en de hobby onder de aandacht gebracht kan worden.
Daarnaast organiseert de F.M.C. geregeld diverse activiteiten of excursies,    
zoals:  diverse workshops en cursussen, bezoeken aan andere clubs of excursies 
naar onderhoudswerkplaatsen grootspoor.
De voorzitter deed een rondje met ons langs de banen. Aan de rechterzijde    
(bij binnenkomst) zagen wij een draaischijf met daaraan een grote locloods. 
Deze doet niets meer. Het plan is om dat hele middenstuk opnieuw in te      
richten. Wij vroegen ons af; als er wat gebeurt kan je er dan nog bij? 
Daar is aan gedacht, want er zit een luik in het midden. De bedoeling is dat 
daar een grote ijzererts industrie komt. De tekeningen hangen aan de muur. 
Ook rijden ze wisselstroom (3 rail) en gelijkstroom naast elkaar. 
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Voor leden van de H.M.S.C. gelden aantrekkelijke 
kortingen. Vraag uw bestuur naar de voorwaarden!

www.treinenshop-heerenveen.nl
Lindegracht 41
0513-628022
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Vervolg FRIESE MODELBAAN CLUB 

Achter de schermen zien we het kloppend hart van alle besturingen. Prachtig 
hoe ze dit opgelost hebben, je loopt als het ware de berg in en komt zo achter 
de baan terecht, waar je een gigantisch groot schaduwstation aantreft. Hier     
dient men de treinen op te stellen.

De leden hebben uiteraard hun eigen rijdend materieel en de club zelf heeft 
een 30 tal eigen treinen met daaraan rijtuigen of goederenvervoer.
De voorzitter is zelf ook een elektronica specialist, hij heeft een aantal zelf  
gebouwde decoders gemaakt en hierdoor is het zelfs mogelijk om zowel 
analoog als digitaal te rijden.
Ook wordt er via de computer gereden, een drietal schermen staan opgesteld 
bij het schaduwstation (wat bij hun in de club het Prins Clausplein wordt 
genoemd, vanwege de vele lussen), bezetmeldingen gaan daar via lichtdetectie 
en op de baan zelf bezetmelding via de rails. 

Langs de banen zelf zien we ook schermen staan en kunnen de leden d.m.v. 
diverse contactpunten hun besturing inpluggen en de loc blijven besturen. Net 
als bij diverse andere grote banen zagen wij ook dat er iets mis ging, door de 
hoogte is de bereikbaarheid dus vaak het probleem. Gelukkig konden zij er net 
bij en was het zo verholpen.
Aan de linkerzijde van de baan (bij binnenkomst) zijn de leden van F.M.C. 
nog druk bezig met het opbouwen. Daar wordt een deel van Leeuwarden 
nagebouwd. Er lopen diverse   projecten, waar de leden mee bezig zijn. De 
club is rijk aan scenerybouwers, elektronica specialisten en timmerlieden etc. 
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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  FRIESE MODELBAAN CLUB

Wat ook ons op viel dat zelfs een meisje achter een scherm zat en wist te     
vertellen hoe de treinen (van haar vader) rijden, hoe geweldig is dat! 
Er is zelfs een dag en nacht cyclus in de hal van toepassing.

Nadat we in de kantine een broodje 
bal of heerlijk soep hadden genuttigd 
zijn we naar de N-baan gaan kijken.

Boven het kantinegedeelte is een 
zolder. Daar bevind zich de N-baan. 
Ook daar hebben wij een kijkje 
genomen. We komen in een mooie 
grote ruimte terecht, klein nadeeltje was wel dat er staaldraden liepen in het 
gedeelte waar ze een nieuwe N-baan aan het bouwen zijn. Deze kunnen ze 
niet weghalen, vanwege de constructie. Maar daar raak je aan gewend, ver-
telde een lid ons.
De bestaande N-baan is rondom te bereiken, dus aan de achterzijde een 
mooi schaduwstation waarop je de treinen op kunt stellen. Ook een werk-
tafel stond erachter, zodat je daar klusjes kan doen of je treinen kan in- of 
uitpakken. We zien een mooie N-baan met diverse niveaus en zelf gemaakte 
bruggen van messing gesoldeerde delen. De besturing is net als bij onze club 
vanaf een controlepaneel te bedienen (seinen en wissels).
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Kievitstraat 22
1781 ZE Den Helder

Tel.  0223 621008
Fax.  0223 627153
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vervolg  FRIESE MODELBAAN CLUB

De nieuwe baan wordt aangestuurd via de computer. Ze werken met een open 
raam constructie, zodat je overal gemakkelijk bij kan komen. Eerst dachten 
ze aan een hoekje en zo langzamerhand hebben de leden van N-baan het plan 
uitgebreid en heeft het een U-vorm gekregen. 

Zo rond een uur of half vier zijn we vertrokken vanuit Leeuwarden en heb-
ben nog in de auto gezellig nagepraat over de club. Het leuke was dat Dirk 
veel wist te vertellen over Leeuwarden en daar om heen liggende dorpen.
Het is zeker een modelspoorliefhebber aan te raden om deze club eens te 
bezoeken. Het is een zeer actieve club met passie voor modelspoor. Wij 
danken ook de club voor hun gastvrijheid en uitleg en wensen hun dan ook 
nog veel succes toe.

Voor mensen met internet is op de website van F.M.C. dit het adres: 
http://www.friesemodelbaanclub.nl

Groeten
Ronald
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   HEERHUGOWAARD   - ENORM ASSORTIMENT
         - UITSTEKENDE SERVICE
         - SCHERPE PRIJZEN

NU 500 M² TREINEN EN MODELBOUW!!

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

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

OOK POSTORDER-SERVICE 

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

de club na 18 december gesloten is en pas 7 januari haar 
deuren weer opent

de prijs van fris no bubbles gestegen is naar € 1,00

bij slecht weer de club gesloten kan blijven

de club vermogend zou zijn als alleen al het roepen van 
worst € 3,00 per keer zou opleveren
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MODEL SPOORAGENDA

(MODEL)SPOORAGENDA

Alweer de laatste agenda van 2014. Een veelbewogen spoorjaar, waarin 
175 jaar spoor en 150 jaar tram in Nederland werden gevierd met de nodige 
evenementen en manifestaties. Tevens namen we afscheid van de V 250, in de 
volksmond “Fyra” geheten, en van Fyra als merknaam. 
De nieuwe naam “Intercity Direct” werd geïntroduceerd en deze diensten 
worden gereden met getrokken (IR) materieel, o.m. door de eveneens dit jaar 
in dienst genomen (nieuwe) TRAXX locomotieven (serie E 186).
Voor de museumliefhebbers zij vermeld dat op 10 oktober jl. het 
Noord-Nederlandse Trein & Tram Museum (NTTM) is geopend in 
het oude station van Zuidbroek uit 1868. In het gebouw heeft ook de                        
modelspoorvereniging van Veendam een plaatsje gekregen. 
Het museum is geopend op zaterdag en zondag van 10..0 – 17.00. 
Toegangsprijzen: € 4,-- volwassenen, € 2,-- kinderen. 
Info op www.nttm.nl. 

De gegevens voor deze agenda zijn verkregen uit open bronnen, zoals      
(model-) spoortijdschriften, folders etc. 
Er kunnen geen rechten of  verplichtingen aan worden ontleend. 
De onderstaande lijst is op  08 november voor het laatst bijgewerkt.

        Ivan Krijns
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Adres: Baljuwstraat 17G
            1785 SB Den Helder
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MODEL SPOORAGENDA

AGENDA

Tot eind 2014. 
Fototentoonstelling „Indonesisch  Industriespoor Toen en Nu bij het Nationaal 
Smalspoormuseum/Stoomtrein Valkenburgse Meer, J. Pellenbargweg 1, 2235 
SP  Valkenburg (ZH) (Afslag Leiden Zuid op de A 44).

06 december. 
1. Modelspoorbeurs. Party zalencentrum ‚t Haske, Vegelinsweg 20, 8501 BA  
Joure. 10.00 – 15.00. Volwassenen € 2,80; kinderen t/m 12 jaar: € 1,30. Info: 
www.eurospoor.nl/beurzen.html.

2. SSN Kerstmarktexpres naar Aken Hbf  via Landgraaf, Herzogenrath, 
Kohlscheid en Laurenberg. 
Info: www.stoomstichting.nl. 

13 december. 
Modelspoorbeurs Houten (€ 7,-- p.p.). 
Info: www.modelspoorbeurs.nl. 
Tevens (in een extra zaal) een digitale beurs, in samenwerking met PiComm!T 
en Hcc!m, met diverse digitale banen en bedrijven, die voorliching op digitaal 
gebied verstrekken. 
Info: www.hccm.nl. en www.picommit.nl. 

20 & 21 december. 
Modelspoor Evenement. Hanzehal, Fanny Blankers Koenweg 2, 7203 AA   
Zutphen. 10.00 – 16.00. Volwassenen € 5,--; kinderen tot 12 jaar gratis. 
Info: www.modelspoorbeurszutphen.nl. 

20 december t/m 04 januari. 
Winter Station in het Spoorwegmuseum, Utrecht. 
Info: www.spoorwegmuseum.nl. 

2015 – 2015 – 2015 – 2015 – 2015 – 2015 – 2015 – 2015 – 2015 – 2015 – 2015 
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MODEL SPOORAGENDA

03 januari. 
Modeltreinmakt H0-N. Café Restaurant Bousema. Zutphenseweg 35, 
7241 KP  Lochem. 10.00 – 16.00. 
Info: www.n-spoorstore.nl. 

07 januari. 
Nieuwjaarsborrel bij onze club. 19.00 – 22.00.

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

17 & 18 januari. 
Nederlandse Modelspoordagen. De Broodfabriek 
(voormalige „Darling Market), Rijswijk. Zodra bekend nadere bijzonderheden. 
Info: www.modelspoordagen.nl. 

24 januari. Modelspoorbeurs. 
Party zalencentrum ‚t Haske, Vegelinsweg 20, 8501 BA  Joure. 10.00 – 15.00. 
Volwassenen € 2,80; kinderen t/m 12 jaar: € 1,30.
Info: www.eurospoor.nl/beurzen.html. 

20 t/m 22 februari. 
Rail 2015. Expo Houten. 10.00 – 17.00. € 15,-- p.p. 
(€ 2,-- korting met ingevulde kortingsbon).

21 & 22 februari. 
Modelbouwshow 2015. Zeelandhallen Goes. 
Info: www.modelbouwshow.nl. 

28 februari. 
Modelspoorbeurs. Party zalencentrum ‚t Haske, Vegelinsweg 20, 8501 BA  
Joure. 10.00 – 15.00. Volwassenen € 2,80; kinderen t/m 12 jaar: € 1,30.
Info: www.eurospoor.nl/beurzen.html. 



31

MODEL SPOORAGENDA

08 maart. 
Modelspoorbeurs. Buurthuis „De Vuister“, Molenwerf 44, 1541 WR  Koog a.d. 
Zaan. 10.00 – 15.00. Volwassenen € 2,80; kinderen t/m 12 jaar: € 1,30. 
Info: www.eurospoor.nl/beurzen.html. 

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

04 april. 
Modelspoorbeurs. Party zalencentrum ‚t Haske, Vegelinsweg 20, 8501 BA  
Joure. 10.00 – 15.00. Volwassenen € 2,80; kinderen t/m 12 jaar: € 1,30.
Info: www.eurospoor.nl/beurzen.html. 

25 april. 
Modelspoorbeurs Houten (€ 7,-- p.p.). 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.
aan de bar en kregen we eerst koffi  e.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bestuurd wordt met de computer.

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

Helderse Modelspoorclub

Landbouwstraat 21

1787 AK Julianadorp

MAART 2015

Het volgende nummer zal begin Maart 2015 
verschijnen, de redactie ziet uw bijdrage graag 
uiterlijk 7 februarie 2015 tegemoet.


