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COLOFON
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.

Bestuur 

Voorzitter:

M.Klabbers  0223 632696

Vice-voorzitter:

J. Paesschen  

Secretaris:

R. Varekamp   0223 533720

Penningmeester:

J.Kleine   

Bestuurslid:

W. Dekker  0223642635

Redactie clubblad

redactie@heldersemodelspoorclub.nl

Adres
Clubgebouw H.M.S.C.

Landbouwstraat 21

1787 AK Julianadorp

BankrekeningN-

L22INGB0000339609 t.n.v. 

Helderse Modelspoorclub

Openingstijden clubgebouw
Woensdagmiddag  1300 - 1600

Woensdagavond  1900 - 2200

Donderdagavond 1900 - 2200

(c) Copyrights, 

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.
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VAN DE VOORZITTER 

Voorwoord,
 
Zoals U weet is Hans na een aantal jaren 
opgestapt als voorzitter. Hij heeft in de achter 
ons liggende periode heel veel voor de club 
gedaan,altijd was hij aanwezig en vaak ook nog 
buiten club uren.
Hans namens ons allen bedankt voor je inzet en 
al je werk.
Op dit moment is er nog geen vervanger en 
neemt de vicevoorzitter de functie tot nader 
order waar. In het bestuur willen ook de 
penningmeester en de secretaris in de naaste 
toekomst stoppen. 
Er is dus veel werk aan de winkel.
Als er leden zijn die wel idee hebben om in het 
bestuur plaats te nemen, neem dan contact op 
met 
 
Marcel
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Fotos NBAAN    

Station Boven

Overzicht station boven
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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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 MARKLIN BAAN

Zoals U weet is er een project om de 2 Marklin banen met elkaar te verbinden 
en dat is geen eenvoudige klus.Hieraan hebben veel leden aan mee gewerkt.
Het stuk in de berg op deZwitserse baan is nagenoeg klaar en het stuk boven de 
N baan loopt ,door vakanties,vertraging op .
Hierdoor kunnen de mensen van de N baan niet verder en dat is erg jammer en 
moet zo snel mogelijk worden verholpen.
Wat meer steun van de Marklin leden zou erg fi jn zijn.
Zelfs N leden hebben aan dit project mee gewerkt en dit zou een aansporing 
moeten zijn om het project zo snel mogelijk af te maken
 
 
Marcel
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   DUITSLAND ZWITSERLAND BAAN

De Duitsland  Zwitserland Baan.

Het laatste signaal om de spoorwegovergang bij de brug te beveiligen is 
aangebracht,  op beide sporen wordt een signaal  gegeven om de 
overwegbomen en de knipperlichten in werking te stellen.
Bij het testen van het laatste signaal ging er ook belsignaal rinkelen, hoe kon 
dat? Martin wist het niet.
Want het was niet van hem, maar van wie dan wel?

Ook de baansignalering met de plaatsbepaling van de trein is klaar, nu is de 
marklinbaan weer aan de beurt,

Hier is een nieuw paneel aangebracht met een nieuw sporenplan en 
baansignalering, hierop zijn ook de wissels van de nieuwe aansluiting naar de 
helix om op de andere marklinbaan te kunnen rijden zichtbaar gemaakt.

Tot zover onze werkzaamheden, wat verder volgt zullen veel testritten zijn om 
voor de opendag storingen
Te voorkomen.
 



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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BERICHT VAN DE WISSELWACHTER

Bericht van de Wisselwachter

In mijn omzwervingen, waar ook ter wereld, kijk ik altijd naar Spoorse zaken. 
Zo ook in Toulouse toen ik in 2006 hier nog wekelijks een dag verbleef voor 
mijn werk. In de vroege vrijdag ochtend doorgaans een stukje hardlopen langs 
het Canal du Midi maar ik volgde voor de 
verandering een keer de buitenmuren van het emplacement van het Gare Mata-
biau. Na een 20 minuten passeerde ik een hek waar achter enkele overjarige 
rijtuigen stonden van La Poste PTT. Het hek was op slot (verder geen info) 
en navraag bij het dichtstbijzijnde café leverde niets op. Zo ook aan het loket 
van het station aldaar, dus helaas 
pindakaas. Toch hield het mij bezig 
en zoeken op internet met Google.
fr  Toen niet, maar nu wel, is er in-
formatie via de Offi  ce de tourisme 
Toulouse en zoeken op Musée Postal. 
Ook privé bezoek ik met enige regel-
maat Toulouse en ja, dan maar eens 
proberen op een andere dag. Juist, 
woensdag niets, vrijdag ook niet en 
dan ineens op een dinsdagmiddag 
in 2011 is het hek los en draai ik de 
voiture het terrein op. Behalve een 
aantal sorteer rijtuigen stond er ook een dieseltje twee voor regionaal vervoer 
van de post. Wij troff en daar een allervriendelijkste man 
(op leeftijd) die zelf nog dienst had gedaan op de sorteerrijtuigen die in de 
nacht reden tussen Toulouse en Limoges. 
Gezien zijn enthousiasme kreeg ik de indruk dat er zeer weinig 
bezoekers kwamen, laat staan iemand uit het verre Noorden, behalve soms een 

schoolklas uit de buurt. Het was 
een hard bestaan, zeker in de 
winter met een 
potkachel in de wagon, 
vertrek om 22.00 uur uit 
Toulouse en dan non-stop naar 
Limoges. 

Daar ging de gesorteerde post 
via het perron naar de andere 
treinen en kregen zij de post 
mee voor het zuiden van 
Frankrijk en Spanje. 



14

De schoon maak dag stond dit jaar in de lijst van dingen die nog eens 
moesten worden gedaan.Voor dit jaar stond de heg als nummer een om ingekort 
te worden.
Uitgerekend motregende het op die dag, maar een aantal mensen toog aan het 
werk en in een aantal uren was de klus geklaard.

Ronald had een grote bus geregeld die al snel vol zat,maar hij had daarvoor een 
zeer goede oplossing, hij nam een paar bossen afval onder zijn armen,nam een 
fl inke aanloop en maakte een snoekduik en lag boven op de berg hout, hierdoor 
ontstond weer veel ruimte en kon alles in de auto.

Binnen is alles gestofzuigd en er is wat rommel opgeruimd
Hierna waren er heerlijke broodjes en zijn we tevreden naar huis gegaan
 
Marcel

SCHOONMAAKDAG
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vervolg BERICHT VAN DE WISSELWACHTER

Tijdens de terugreis weer sorteren op de departementen en de plaatsen 
rondom Toulouse en overige bestemmingen. Om 6 uur aankomst 
waarna de post werd overgeladen in vrachtauto’s voor de bestemmingen aldaar 
en op het station in een speciale afdeling voor de 
bestemmingen richting Spanje. Na ruim 2 uur namen wij afscheid maar hij 
wilde persé wachten op de Président (voorzitter) van de vereniging en die 
kwam tegen sluitingstijd om samen met hem de wagons en het hek af te 
sluiten. Daar ontkwamen wij niet aan. 
De Président vroeg wel hoe het in Amsterdam was geregeld en begon ik te 

vertellen over onze Motorposten met wagons maar dat ging zijn La Poste pet te 
boven.
Na de rijtuigen, zoals te zien op de foto’s, waren er later die geen opbouw op 
het dak hadden. Ook waren er een aantal TGV de La Poste voornamelijk voor 
de dienst Parijs – Macon – Marseille. Helaas is deze service op 27 juni 2015 
beëindigd en zijn de treinstellen inmiddels gesloopt.

De huidige info via het Offi  ce de Tourisme vermeld dat op de dinsdagmiddag 
van 14.00 tot 17.00 het musee-postal-des-anciens-ambulants-de-toulouse is 
geopend en het bezoek is Gratuit. Tevens heb je aldaar een mooi uitzicht over 
de opstelsporen van het Gare Matabiau.

Waar het allemaal toe kan leiden zie je op de bijgaande foto. Inmiddels beschik 
ik nu over twee wagons van La Poste (Lima) waarvan één op de kop gestikt bij 
Rataplan aan de Ravelijnweg en één op een beurs in Tournefeille. Leuk object 
om te verzamelen. Daarover een volgende keer meer.

A la prochain. Arthur Weber en France. 
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DEN HELDER ZWITSERLAND

Den helder- Zwitserland 

Mijn aandacht ging deze keer uit naar ons stiefkindje het Duitse gedeelte van 
onze baan, dat verdiende zo langzamerhand wel wat aandacht .ik ben begonnen 
met het bouwen van een auto tunnel die een verbinding gaf vanaf de rotonde 
naar Zwitserland. Ook de weg belijning aangebracht en van de overweg de 
vloerbeplating op nieuw aangebracht.De Duitse stad was nu aan de beurt, mens 
fi guren geplaatst, een markt ingericht met kraampjes en mensen.Een bus met 
toeristen die een bezoek brengen aan deze stad.Het stadspark bemenst.wat 
bomen bij gepland.Ook hier weer wegbelijning aangebracht.Aan de rivier een 
standje gemaakt met wat badgasten.en langs de rivier wat hoger op wandelaars 
gezet zodat het geheel er toch wat aantrekkelijker uitzien.Zo zijn we toch weer 
een stapje verder gekomen .het aanzicht is er aanzienlijk op vooruit gegaan.

Wim Ruijsestein.
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vervolg DEN HELDER ZWITSERLANDR 

SCHOONMAAKDAG

De schoon maak dag stond dit jaar in de lijst van dingen die nog eens 
moesten worden gedaan.Voor dit jaar stond de heg als nummer een om ingekort 
te worden.
Uitgerekend motregende het op die dag, maar een aantal mensen toog aan het 
werk en in een aantal uren was de klus geklaard.

Ronald had een grote bus geregeld die al snel vol zat,maar hij had daarvoor een 
zeer goede oplossing, hij nam een paar bossen afval onder zijn armen,nam een 
fl inke aanloop en maakte een snoekduik en lag boven op de berg hout, hierdoor 
ontstond weer veel ruimte en kon alles in de auto.

Binnen is alles gestofzuigd en er is wat rommel opgeruimd
Hierna waren er heerlijke broodjes en zijn we tevreden naar huis gegaan
 
Marcel
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AMERIKAANSE SMALSPOORBAAN

De Amerikaanse Smalspoorbaan,

Het is alweer een tijdje geleden dat Ik wat over de baan verteld heb,maar nu 
wat info over de nieuwe kolen losplaats aan de haven.
Bijgevoegd is een foto van deze steiger,die net lang genoeg is voor twee 
zijlossers en een kleine dieselloc zodat het verkeer op het doorgaande spoor 
geen belemmering ondervind .In het doorgaande spoor is een links wissel 
gelegd om op dit losspoor te komen ,met natuurlijk een stop aan het eind van 
de steiger.
De rail is voorzien van een constructie om de zijlosser vast te houden als de 
lading kolen gelost word, via een z.g.shute, in de lichter die aan de steiger is 
afgemeerd. Voor het kiepen van de zijlossers moet Ik nog wat maken, Ik denk 
aan een liniaire servo die van onder de steiger met een pen de bak 
omduwd , de wagens moeten dan één voor één gelost  worden. 
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Kievitstraat 22
1781 ZE Den Helder

Tel.  0223 621008
Fax.  0223 627153
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vervolg MERIKAANSE SMALSPOORBAAN

Er moet ook nog werk verlichting komen op de losplaats en beveiliging voor 
het wissel. 
Ook is er een overweg beveiliging in de maak t.b.v.het bovenspoor zodat de 
weinige reizigers veilig van en naar het kleine station kunnen gaan.

Er is ook nog een kit voor een kleine goederenloods in bestelling,dus is er nog 
genoeg werk te doen. 

M.V.G.  Huug.       
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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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FOTOS

Eeerst verstandig koffi  e drinken en dan aan het werk ?.
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WIST U DAT

De opendag is op 28 oktober

Kees de Beurs naast inkoper voor de bar ook                            
de beheerder van ons club gebouw  is?
             
 Jan Kleine de nieuwe penningmeester word
                 
  George Spijkers de naamplaatjes maakt ?
 
  Gerrit Barten de web site gaat beheren ?
 
 De koppeling tussen de Marklin banen bijna rond is ?         



28

MODEL SPOORAGENDA

(MODEL)SPOORAGENDA

De langste dag is alweer even voorbij en de dagen worden weer korter. Het 
wordt dus weer tijd ons, naast de spoorse evenementen in schaal 1:1, lang-
zaam te gaan concentreren op het modelspoorwezen. Ondanks weigerende 
wissels, opgeblazen decoders, locomotieven die iets wel doen wat ze niet 
moeten doe of iets niet doen wat ze wel moeten doen, blijft het een mooie 
hobby die (meestal) voldoening, rust en ontspanning  geeft. De gegevens 
voor deze agenda zijn verkregen uit open bronnen, zoals (model-) spoortijd-
schriften, folders etc. Er kunnen geen rechten of verplichtingen aan worden 
ontleend. De onderstaande lijst is op  23 juni voor het laatst bijgewerkt.

        Ivan Krijns
AGENDA

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

15 & 16 juli. 
Stoomtreindagen bij de ZLSM. 
Info: www.miljoenenlijn.nl 

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

26 & 27 augustus. 
Grote manifestatie in het DB Museum Halle (Saale) met presentatie van 
stoom- en electrische locs van de voormalige DR.Tevens zijn er 
gastlocomotieven. Info: www.dbmuseum.de/halle. 

02 & 03 september. T
erug naar Toen bij de VSM te Beekbergen. 
Info: www.stoomtrein.org. 
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MODEL SPOORAGENDA

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

16 & 17 september. 
Stadskanaal onder Stoom. 25 Jaar museumspoorlijn STAR. 
Info: www.stadskanaalrail.nl. 

23 en 24 september: 
Smalspoormodelbouwdagen (*) bij de Stoomtram  Katwijk Leiden.
Kom genieten van de creativiteit van een aantal van Nederlands beste mo-
delbouwers. De banen staan opgesteld tussen het ‘grote spoor’ in ons muse-
um. De meeste modelbouwers bouwen zelf hun rijdend materieel en beste-
den ook veel tijd en zorg aan de landschappen. Dat maakt hun banen uniek.
En natuurlijk rijden de eigen treinen ook! 
Info: www.stoomtreinkatwijkleiden.nl 
* Toeslag van 1 euro per persoon op de normale toegangsprijs

30 september t/m 01 oktober. 
Dieselweekeinde bij de SGB te Goes.
 Info: www.destoomtrein.nl. 

01 oktober. 
Modelspoorbeurs. De Vuister, Molenwerf r44, Koog aan de Zaan. € 2,90 
p.p.10.00 - 15.00. 
Info: www.eurospoor.nl

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

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

28 oktober. 
Open Dag Helderse modelspoorclub. 
Clubgebouw landbouwstraat 21 1787 AK Julianadorp.
Van 10.00 tot 15.00 uur. Toegang Gratis
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MODEL SPOORAGENDA

03 t/m 05 november. 
Eurospoor. Jaarbeurs, Utrecht. Vrijdag 10.00 – 18.00; zaterdag 09.30 – 17.30; 
zondag 09.30 – 17.00. € 17,50 p.p; via www.eurospoor.nl/tickets.html € 16,50 
p.p excl. € 0,50 administratiekosten per transactie. 
Info: www.eurospoor.nl. 

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

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

 09 december. 
Modelspoorbeurs Houten (€ 9,-- p.p.). Tevens “Houten Digitaal”, waarbij di-
verse modulebanen, workshops en veel stands met verkoop van digitale 
toebehoren.
 Info: www.modelspoorbeurs.nl.

10 december. Modelspoorbeurs. De Vuister, Molenwerf r44, 
Koog aan de Zaan. € 2,90 p.p.10.00 - 15.00. 
Info: www.eurospoor.nl

16 & 17 december. 
Modelspoor Evenement. Hanzehal, Fanny Blankers Koenweg 2, 7203 AA Zut-
phen. € 7,-- p.p. 10.00 – 16.00. 
nfo: www.modelspoorbeurszutphen.nl 

2018 – 2018 – 2018 – 2018 – 2018 – 2018 – 2018 – 2018 – 2018 – 2018 – 2018 

13 & 14 januari. 
Nederlandse Modelspoor Dagen. De Broodfabriek (voorheen Darling Mar-
ket), Volmerlaan 12, 2288 GD  Rijswijk. 
Info: www.modelspoordagen.nl. 

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

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

24 maart. 
Modelspoorbeurs Jan Massinkhal te Nijmegen door de organisatie van de 
“Houtense Beurs”. 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.
 
05 mei.  
Modelspoorbeurs Houten (€ 7,-- p.p.). 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.

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

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

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

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

08 december. 
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

Amerikaanse smalspoorbaan
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

SEPTEMBER 2017

Het volgende nummer zal begin oktober 2017 
verschijnen, de redactie ziet uw bijdrage graag 
uiterlijk 24 september 2017 tegemoet.


