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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

G. Barten    0223757671

redactie@heldersemodelspoorclub.nl

Clubgebouw H.M.S.C.

Landbouwstraat 21

1787 AK Julianadorp

NL22INGB0000339609 t.n.v. 

Helderse Modelspoorclub

Woensdagmiddag  13:00 - 16:00

Woensdagavond  19:00 - 22:00

Donderdagavond 19:00 - 22:00

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 schoonmaakdag is inmiddels achter 
de rug. Met een 17 man werden in hoog tempo 
de gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd. Een container werd geheel gratis 
door het bedrijf Renewi, regio Den Helder, ter 
beschikking gesteld voor het afvoeren van het 
afval. Ideaal!  Hopelijk krijgt dat een 
vervolg. De schoonmaak dag werd afgesloten 
met broodjes en een heerlijk soepje.

Heren bedankt voor uw positieve inzet.

Het zal u niet ontgaan zijn dat de LGB-baan tot leven is gekomen; na het 
opblazen van de LGB-voeding was het even stil maar de laatste tijd is er veel 
activiteit waarneembaar wat gepaard gaat met veel rook, en geluid! 

De jeugd, onder aanvoering van Hans van den Ham, is bezig met het inbouwen 
van verlichting in de lantaarnpalen en huisjes. De seinpalen kunnen nu ook 
tegelijkertijd met de wissels worden bediend.

Waarschijnlijk door de website is de bekendheid van onze club toegenomen, 
het afgelopen halfjaar is het leden aantal met 10 procent gestegen.

De open dag nadert met rasse schreden, om 
deze dag tot een succes te maken moeten 
we nog een aantal storingen uit de banen 
worden gehaald. Dus laten we de komende         
maanden veel rijden en testen om de fouten 
op te lossen!

Jan Paesschen, voorzitter.
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Onlangs heeft een goede kennis van mij een reis gemaakt naar Costa Rica,   
echter voordat hij daar naar toe ging heeft hij ook nog een bezoek gebracht aan 
het Panamakanaal. Aangezien mijn kennis een goede (natuur)fotograaf is zag 
hij bij het Panamakanaal locomotieven rijden langs de gigantische sluizen. 
Hij heeft gelijk een aantal foto’s geschoten voor mij, omdat ik een          
treinenliefhebber ben en graag wil het delen met jullie. Het is ook leuk om het 
e.e.a. te weten over dit kanaal.
 
We hebben er allemaal wel over gehoord het Panamakanaal. Maar eerst nog 
een stukje geschiedenis want er is in de loop der tijd veel gebeurd en te doen 
geweest over het kanaal.
 
Hoe het begon: 
 
Al in de 16e eeuw is het idee ontstaan om een kanaal te maken tussen. In 1848 
richtte een aantal Amerikaanse investeerders de Panama Railroad Company 
op. De maatschappij had tot doel een spoorweg tussen beide oceanen aan te       
leggen. Er waren destijds drie mogelijkheden om van de Amerikaans oostkust 
naar Californië te komen namelijk: over het Amerikaans continent, via Panama 
of omvaren via Kaap Hoorn. 
De route via Panama was het snelst en daardoor favoriet.
 
In 1879 kwamen de eerst plannen op tafel om een kanaal te maken. 
De Fransman Ferdinand de Lesseps (heeft ook het Suezkanaal aangelegd) 
bezocht toen het gebied. Hij wilde een kanaal bouwen zonder sluizen. In 
1881 werd gestart met de bouw en het regenseizoen werden de eerste meldin-
gen gemaakt van de ziektes malaria en gele koorts. De medische kennis was           
onvoldoende om de zieken te genezen en er vielen vele slachtoff ers.
In 1882 trok de aannemer zich terug uit het project, doordat er geen goede 
werkafspraken waren gemaakt en een aardbeving in september 1882 die veel 
schade aanbracht.
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In de jaren 1883-1885 namen meer dan 100 kleine aannemers het werk over. 
Om de coördinatie te verbeteren bundelde men 1885 de aannemers in een 
beperkt aantal grote bedrijven. In 1887 besloot men toch sluizen aan te leggen, 
vijf stuks aan het einde van het kanaal. Deze kregen de afmetingen 180 meter 
lang en 18 meter breed. Het kanaal kwam met deze aanpassing 49 meter boven 
de zeespiegel te liggen. Gustave Eifel werd ingehuurd voor het ontwerp van de 
sluizen.
Op 4 februari 1889 werd de Compagnie failliet verklaard en kwam het werk in 
de daarop volgende jaren stil te liggen. Gedurende de tien jaren dat de 
Compagnie actief, werd er meer dan 50 miljoen kubieke meter grond             
afgegraven en geschat wordt dat er in deze periode 22.000 arbeiders zijn 
overleden.
 
In 1904 hervatten de Amerikanen de verdere aanleg van het kanaal. Ook in 
deze periode stierven nog vele mensen van de gevolgen van o.a. malaria. 
Er vielen minder doden dan in de Franse periode, zo’n 5.600. Op 15              
augustus 1914 voerde het Amerikaans stoomschip Ancon als eerst door het 
kanaal heen. Nog geen 15 jaar na de opening begon men al een onderzoek 
naar grotere sluizen. De nieuwe sluizen zouden een afmeting krijgen van              
365 meter  (1200 voet) lang en 41 meter (135 voet) breed. Deze afmeting 
werden gedaan, zodat ook grote Amerikaanse slagschepen door de sluizen  
kunnen. Er is gestart met de werkzaamheden echter door de betrokkenheid van 
Amerika in de Tweede Wereldoorlog werden de werkzaamheden gestaakt.
 
Na de Tweede Wereldoorlog begonnen de spanningen tussen Panama en 
Amerika op te lopen. In 1964 braken studentenprotesten uit, mede omdat 
Panama steeds meer de mening kreeg dat de Kanaalzone in rechte 
toebehoorde aan het Panamese volk. Pas in 1974 begonnen de 
onderhandelingen, die in 1977 uitmondden in de Torrijos-Carterverdragen. In 
deze verdragen werd geregeld dat het kanaal zou worden overgedragen aan 
Panama, waarbij het land een  verdrag moest ondertekenen dat de neutraliteit 
van de zone moest garanderen en de VS de garantie gaf  om terug te keren 
wanneer gewenst. Uiteindelijk wer op 31 december 1999 het overgedragen aan 
de Panamakanaalautoriteit ACP.
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Het kanaal
 
Het 81 km lange Panamakanaal varieert in breedte tussen de 70 en 300 meter. 
De sluizen zijn 305 meter (1000 voet) lang en 33.53 meter (110 voet) breed. 
Er kunnen schepen geschut worden met maximale breedte van 32,3 meter. 
Schepen met deze omvang worden wel aangeduid als Panamax-schepen.     
Aan beide kant van de sluis ligt een tandradspoor. Vier elektrisch aangedreven 
locomotieven (2 links en 2 rechts)* houden een schip in de achtereenvolgende 
sluizen in het midden bij het invaren en tijdens het vullen en ledigen van de 
sluis. De schepen bewegen op eigen kracht maar komen bij de beperkte  
snelheid in de sluizen en door de bochten in het kanaal aan                            
manoeuvreerbaarheid te kort, vandaar dat grotere schepen door de autoriteiten 
worden verplicht om voor 3.000 dollar per uur Panamese sleepboten te huren. 
Deze speciaal gebouwde sleepboten worden met kabels achter de grote schepen 
bevestigd en zijn voorzien van Z-drive-aandrijving, wat inhoudt dat beide 
schroeven alle kanten uit kunnen worden gericht waardoor ze de grote schepen 
optimaal kunnen afstoppen en richten tijden de doorgang. 
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Dé speciale internetwinkel in Medemblik !   Wat kunnen wij u bieden:
Uitgebreide website / webshop
Snelle leveringen
Concurrerende prijzen
Bonus- en sponsorpuntensysteem
Klantgerichte service
Ombouw- en reparatieservice
Uitgebreide technische kennis
Een internetwinkel met afhaalmogelijkheid

  Bezoek onze website:
  www.anw-modeltreinen.eu

  Bezoek ons op afspraak:
    Voorhamer 8 B
    1671 NC Medemblik

 06 – 13 26 70 12

Foto’s

Locs Panama Kanaal.
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Uitbreiding
 
In 1998 startte de beheerder van het kanaal een onderzoek naar de lange 
termijn toekomst van de waterweg. Door de toename van de internationale 
zeescheepvaart en grotere schepen, mondde dit uit in een plan om het kanaal 
gedeeltelijk te verleggen, te verbreden en te voorzien van nieuwe en grotere 
sluizen. Deze voorziet in de aanleg van een 3e rij sluizen naast de besta-
ande aan de zijde van de Atlantische Oceaan en Stille Oceaan. De nieuwe              
sluiskamers worden 427 meter lang en 55 meter breed en 18,3 meter diep. 
Deze afmetingen komen ook overeen met de nieuwste generatie                   
containerschepen.
Op 22 oktober 2006 stemde de bevolking van Panama via een referendum 
massaal in met de verbreding van het kanaal. Hiermee is een investering van           
5 miljard dollar gemoeid.
Op 10 juni 2016 was er een eerste testvaart door de nieuwe sluizen van het 
Panamakanaal. De sleepboten moeten voorkomen dat de grote zeeschepen 
tegen de kade van de sluizen aan botsen nu de bekende locomotieven zijn      
verdwenen. De foto’s die getoond worden hierbij zijn dus nog van de oude 
sluizen.

Jaarlijks maken ruim 14.000 schepen gebruik van het kanaal, dat zijn er 
gemiddeld 40 per dag.
 
Op internet vindt je op You tube vele fi lmpjes over de sluizen van het 
Panamakanaal. Ook hoe het fout ging met een groot schip en de locomotief.
 
Ronald 
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Beste nieuwe leden,
 
Hartelijk welkom bij onze modeltreinenclub HMSC. Leuk dat jullie lid zijn 
geworden en wij als bestuur hopen dan ook dat jullie een leuke en leerzame tijd 
bij ons zullen doorbrengen. Onlangs is er een bestuursvergadering geweest en 
een aantal punten kwam uit deze vergadering naar voren en wij willen u ook 
graag deze mededelen. 
Het zou leuk zijn als u een stukje zou schrijven wie u bent, wat u zo drijft in de 
modelspoorhobby etc. het is namelijk leuk om in ons clubblad te plaatsen, zie 
het item van Maro Celie.
 
Nogmaals veel plezier bij ons club.
 
Middels deze e-mail willen wij als bestuur van de HMSC u aandacht vragen 
voor het volgende:
• Clubblad en website
• Clubbezoek
• ANW modeltreinen
 
Clubblad en website
 
Tijdens de afgelopen bestuursvergadering hebben wij als bestuur gemeend te 
blijven kijken naar de kosten. Zo is het clubblad altijd nog een item geweest, 
dat als we niet oppassen het geld kost (we draaien nu quitte) i.p.v. wat opbrengt 
(denk aan de advertenties). Als bestuur hebben wij besloten om het volgende 
toe te passen: er zal een lijst gemaakt worden van al onze leden, hierop wordt 
aangegeven hoe het desbetreff ende lid het clubblad wil hebben of ontvangen. 
Opsturen naar leden (behalve de 50km leden) is geen optie meer. Adverteerders 
zullen het clubblad fysiek ontvangen. Op de lijst wordt vermeld of u het club-
blad per e-mail wilt ontvangen, of u leest het op de club (daar zullen altijd op 
de tafel clubbladen liggen) of u wilt een fysiek exemplaar meenemen naar huis.
 
Ook doen we hierbij een oproep om copy aan te leveren voor clubblad. Graag 
uw bijdrage. Of het nu gaat om de baan op de club of u heeft een leuk ervaring 
meegemaakt in de trein, mag ook de treinbaan thuis zijn.
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Hotels en huizen in de Alpenland baan.
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De website draait ook inmiddels, ook hiervoor geldt hetzelfde. Leuke items 
geef het door aan Gerrit Barten. 
 
Clubbezoek
 
Arthur Weber heeft al enige tijd een intekenlijst op de bar liggen voor 
een  clubbezoek in Leeuwarden. Hij heeft contact gehad met de Friese                
modelspoorclub dat begin september zal plaatsvinden. Een blik op de lijst geeft 
het beeld dat nog lang niet iedereen ingeschreven heeft. Laten we een kijkje 
nemen in het nieuwe clubgebouw van de Friese modelspoorclub en hierbij 
de oproep aan de leden die nog niet hebben ingeschreven om toch zich op te 
geven voor dit bezoek. Als bestuur staan wij ook open voor bezoeken en als er 
dan een paar mensen komen geeft dat niet een blijk van interesse vanuit een 
andere club. Graag uw opgave en laten we er samen een leuk uitje van maken.
 
ANW modeltreinen
 
ANW heeft ons benaderd of wij willen meedoen aan hun sponsorprogramma. 
Dit houdt in dat wij via de website van ANW Modeltreinen spullen bestellen 
ook kunnen aangeven bij welke modelspoorclub de spaarpunten heen moeten 
(uiteraard HMSC) en u spaart zelf ook punten voor korting. Op deze manier 
spaart de club punten. Op het moment dat de club iets aanschaft bij ANW krijgt 
de club korting hierop.
Dus bij het bestellen van spullen, denk ook eens aan ANW. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben toegelicht en mocht er naar aan-
leiding van bovenstaand nog vragen zijn, dan kunt u zich altijd wenden tot één 
van de bestuursleden.
 
Met vriendelijke groet,
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Het meest ultieme van onze hobby modelspoor is natuurlijk de werkelijkheid 
waar treinen en passagiers elkaar ontmoeten, te weten: Het station. 
Kortgeleden hoorde ik de NS spreken over wegwaaistations, Rogier van 
Boxtel deed of er iets nieuws was te melden maar Jutters weten dit al sinds jaar 
en dag: Den Helder Zuid is een wegwaai station. Zelfs bij windstilte is het een 
genoegen om in de eerstvolgende trein te stappen om je te ontworstelen aan de 
triestheid van iets wat je op je modelbaan nimmer wilt plaatsen.
Ik zag bij onze Oosterburen iets leuks op de Bahnhof: een modelspoor in een 
vitrine waar je voor een hele Euro de nodige modeltreinen laat starten. 
De eerste keer kwam ik dit tegen op de Hpt Bahnhof van Leipzig 2008 (daar 
staan er wel twee) maar later ook in Dresden 2018 en Berlin Ost Bahnhof 2017. 
Mijn interesse was gewekt en in de vitrine staat een kaartje met bedrijfsnaam 
en telefoonnummer. Ter voorbereiding op dit artikel een zoekslag gemaakt 
op internet en ook het nummer van de fi rma Wehner Ehret in Düsseldorf             
angerufen. Helaas, dat werd niets. Ik was benieuwd of er ooit een artikel was 
verschenen over deze modellbahn in Bahnhof in één van de Duitse bladen 
maar de Google machine verwees mij naar Nico Spilt die een zeer uitgebreide 
documentatie heeft over spoorse zaken op zijn website nicosplit.com. Onder 
Duitsland (helemaal onderaan) staat een artikel over Modellbahn im Bahnhof.
Ja, dan ben je gelijk alweer klaar met dit item. Gerustgesteld dat niet alle leden 
van onze HMSC beschikken over de moderne communicatie middelen doe ik 
derhalve toch maar een kort verslag over dit onderwerp. Met dank aan Nico 
onder bronvermelding. 
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Modelbaan op de Bahnhof
Op de grote Duitse stations is vaak een modelbaan geplaatst (anno 2016 nog 
25). Deze banen worden sinds de jaren zestig gebouwd door de fi rma Werner 
Ehret & Co. KG uit Düsseldorf, leverancier van speelautomaten. Hans-Dieter 
Hoernig werkte bij dit bedrijf: hij plaatste snoep-automaten op stations, later 
werd hij bedrijfsleider. In zijn vrije tijd was hij modelbouwer. In overleg met 
zijn baas, Werner Ehret, ontwierp hij samen met een collega een kast waarin 
wachtende reizigers tegen betaling modeltreinen kunnen laten rondrijden.

Trix Express
De eerste baan werd gebouwd met Minitrix, maar dat was geen succes: de 
treinen waren te klein en ontspoorden makkelijk als iemand tegen de kast 
stootte. Daarom stapte men over op Trix Express, bekend van de lelijke maar 
robuuste rails, dikke wielen en stroomafnemers die op de rails drukken.     
Daardoor bleken dat treinen te zijn die lange tijd zonder toezicht kunnen rijden, 
zonder kapot te gaan, te ontsporen of wagens te verliezen.
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Sporenplan
De banen hebben allemaal hetzelfde sporenplan, maar verder zijn ze            
verschillend. De basis is een landschap van de fi rma Noch (catalogusnummer 
9957), vergroot tot 2,60 x 1,60 meter. Hierop staan de gebouwen en andere 
scenery. Er liggen wissels en zijsporen, 
maar die zijn alleen voor de sier. Op veel 
banen staat een hijskraan (Märklin), die 
rondjes draait wanneer de goederent-
rein rijdt. Vaak zijn er andere bewegende          
objecten, zoals een molen of de wieken van 
een helikopter.

Treinen
Er zijn vier treinen die elk een eigen traject hebben en onafhankelijk van elkaar 
rondjes kunnen rijden. Op de twee buitenbanen rijden een ICE (vroeger een 
TEE) en een D-trein (vaak getrokken door een stoomloc). Verder is er een bin-
nenbaan in de vorm van een dubbelgevouwen 8, waarop een personentrein ri-
jdt. En tot slot een kleine cirkel met een goederentrein. Die personentrein biedt 
het meeste waar voor z'n geld, de goederentrein het minste. Anno 2016 betaal 
je een euro voor tien rondjes met een trein naar keuze. In de begintijd was dat 
nog 10 Pfennig (een Duits dubbeltje).
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Kievitstraat 22
1781 ZE Den Helder

Tel.  0223 621008
Fax.  0223 627153
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Ouderwets analoog
Elke baan wordt vier keer per jaar gecontroleerd. Af en toe worden er treinen 
vervangen. Een locomotief gaat zo'n vier jaar mee en wordt daarna gereviseerd. 
Na een jaar of acht wordt de hele baan vervangen door een ander exemplaar. 
De oude baan wordt dan gerenoveerd en van nieuwe scenery voorzien. Voor de 
rails en treinen gebruikt men nog steeds het oude Trix Express; de fi rma heeft 
hiervan een fl inke voorraad. De besturing van de treinen is en blijft ouderwets 
analoog. Het enige elektronische onderdeel is het kastje dat bijhoudt hoeveel 
rondjes de treinen gereden hebben.

Overzicht
In de jaren negentig, na de Duitse eenwording, zijn er diverse nieuwe banen  
bijgekomen. Tegenwoordig wil het management van stations er soms juist 
vanaf: een Bratwurst¬stalletje levert meer pacht op dan een modelbaan.
Stations waar een modelbaan staat of heeft gestaan: Aachen, Berlin                
Lichtenberg en Berlin Zoo (*), Bonn, Braunschweig, Chemnitz, Dresden Hbf, 
Dresden Neustadt, Düsseldorf, Duisburg, Frankfurt am Main, Gera, Hamburg 
Altona, Hannover, Heidelberg, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Köln, Krefeld , Leipzig 
(twee banen), Lübeck, Ludwigshafen, München, Münster, Neuss, Nürnberg, 
Oberhausen, Oldenburg, Pforzheim, Rheine, Stuttgart, Wiesbaden, Wuppertal, 
Würzburg. Verder twee banen in thuisbasis Düsseldorf van de fi rma Werner 
Ehret: Classic Remise (vroegere locloods) en Bobbolino Kinderwelt.
Dit overzicht is opgesteld in april 2016. (*) In september 2017 is een baan op 
Berlin Ostbahnhof gesignaleerd. Aanvullingen en correcties zijn zeer welkom!

Wat levert het op?
De fi rma Werner Ehret houdt zich vooral bezig met speelautomaten. 
De modelbanen zijn een nevenactiviteit waar men mee doorgaat zolang er 
belangstelling voor is. De omzet per baan bedraagt minimaal enkele duizenden 
euro's per jaar. Sommige banen doen het erg goed, zoals de twee in Leipzig. 
Maar daar zijn de huurprijzen ook hoog. Een probleem is dat het steeds lastiger 
wordt om aan onderdelen van Trix Express te komen. Misschien zal men een 
keer moeten overstappen naar Märklin.
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Bimbobox
Er zijn ook andere banen geweest; zo heeft in Nürnberg een automaat van 
Fleischmann gestaan. Zie ook de banen in Strasshof en Kopenhagen verderop. 
De modelbaan-automaat van Werner Ehret heeft het niet tot exportproduct 
gebracht; pogingen in Oostenrijk zijn mislukt. Een andere Duitse automaat, de 
Bimbobox, heeft wel de sprong naar het buitenland gemaakt. Je zag die vroeger 
vaak in V&D staan: kasten met musicerende en bewegende aapjes.
Gooi ook eens een euro in de automaat als je in Duitsland op je trein wacht. Kijk 
ook eens bij Nico Split bij zijn wonderbaarlijke verzameling op het gebied van 
Spoor en nog veel meer.

Dit was het weer voor deze keer, uw Wisselwachter Arthur Weber.
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Wie ben ik?

Ik ben Mario Celie, geboren op 22 
maart 1984 te Den Helder waar ik altijd         
gewoond heb en nog steeds woon. 

Wat doe ik?
Ik ben doordeweeks werkzaam op de 
afdeling Radar bij het Marinebedrijf waar 
ik als onderhoudstechnicus elektronica 
reparaties, metingen en testen uitvoer van 
met name hoogfrequent componenten 
van radar. 

Buiten mijn werk ben ik vooral aan het studeren omdat ik bezig ben aan een 
opleiding hbo Elektrotechniek in deeltijd bij de hogeschool Inholland in 
Alkmaar. 
Tot vorig jaar nog cursus Latijn gevolgd bij HVU in Den Helder en een cursus 
automonteur omdat ik het meeste onderhoud aan mijn auto graag zelf doe. 
En vanaf dit jaar dus toch maar de knoop doorgehakt om weer een echte 
opleiding te gaan volgen. 
Dat betekent wel dat de tijd in andere hobby’s als lange wandelingen maken en 
verhalen schrijven en leesboeken lezen drastisch verminderd zullen 
worden. Dat geldt ook voor het fi etsen. Ik heb een tijdje op een open ligfi ets, 
een  zogenaamde lowracer, gereden en ben daarna overgestapt op een 
velomobiel, een driewielige fi ets men een stroomlijnkap, die door veel mensen 
ook wel banaan genoemd wordt doordat ze vaak in de kenmerkende gele of 
witte kleur gespoten zijn. Een ritje naar Schagen of Alkmaar is peanuts met 
zo’n geval want de gemiddelde snelheid ligt al gauw op zo’n vijfendertig 
kilometer per uur zonder dat je daar nu zo veel kracht voor nodig hebt. Mijn 
topsnelheid lag met wind mee op zo’n zestig kilometer per uur maar dat hield 
ik als ongetrainde nog geen minuut vol. Leuk detail is wel dat zijwind, dat op 
een gewone fi ets als tegenwind ervaren wordt, bij een velomobiel door de (van 
boven gezien)   druppelvorm juist als wind mee aanvoelt. Je zeilt als het ware 
op de wind.
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Wat blijft is dat ik een aantal keren per jaar met een groepje een weekendje 
ga urbexen. Urbex is een samenvoeging van de woorden urban explor-
ing wat zo veel betekent als het verkennen van het stedelijke, maar dan 
wel in de zin van verlaten gebouwen. Het komt erop neer dat je naar een                                  
verlaten gebouwen gaat puur en alleen om er foto’s te maken, zoals we dat als                                 
spoorweg   enthousiastelingen ook wel doen, maar dan om de verlatenheid 
vast te leggen op de gevoelige plaat (of chip zo u wilt). Omdat veel terreinen 
lang niet altijd veilig en toegankelijk zijn heeft dat wel iets spannends. Met het 
soms in de vrieskou koken op een campingstelletje terwijl je tenen eraf vriezen 
of overnachten in een tentje met vorst samen met de klauterpartijen en lange 
wandelingen in verschillende gebieden in België en Frankrijk heeft dat wel iets 
avontuurlijks. Je weet nooit wat je ter plaatse zult aantreff en of waar je over 
een paar uur bent. Vaak is het een fabriek of oude school in de stad maar net zo 
goed een boerderij of verlaten dorp in the middle of nowhere. Hoe laat je eet of 
waar je slaapt is evenzeer een verassing. Zo stonden we door omstandigheden 
weleens om half zes in de ochtend nog ons avondeten te koken op een lege 
paaltjescamping terwijl je tot in je enkels in de modder wegzakte.  Ook slapen 
we de ene keer in een tentje op een camping, de andere keer in een verlaten 
gebouw of, als er geen opties meer over zijn, in de auto.

Naast de hobby’s verzorg ik op zondagmorgen bij toerbeurt het programma 
Zendtijd voor kerken bij de LOS Radio en heb ik nog een koopwoning die 
nog lang niet af is. Kortom: het is spijtig dat er maar vierentwintig uur in een 
etmaal gaan maar zou die tijdspanne achtenveertig uur bedragen dan zou ik die 
ook wel vol krijgen.   

De oudste maar nog steeds springlevende hobby: (model)treinen

Zover als ik me kan herinneren heb ik al bovenmatige interesse in treinen 
gehad. Ik wist altijd precies welke treinen er altijd op het station geparkeerd 
stonden en kende elk lijntje en detail van het ontwerp van het materieel. Ik heb 
ook veel op en rond het station rondgehangen en kon me toen uren vermaken 
door te kijken, te luisteren en de sfeer in me op te nemen. 
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De eerste echte kennismaking met de trein was rond mijn vijfde of zesde. Dat 
zal ergens eind jaren tachtig geweest zijn. 
Ik moest (voor zover ik het me goed herinner) voor een vaccinatie naar Leiden 
en weet nog goed hoe ik aan de hand van mijn vader op het perron van 
station Den Helder zuid stonden te wachten. Hoe onder het viaduct vandaan de 
gele neus van een mat64 verscheen. Hoe het kleine gele fi guurtje uitgroeide tot 
een monsterlijk groot apparaat waarvan de remmen een soort ruisend geluid   
maakte. Het perron kon ik onder mijn kleine voetjes voelen trillen en ik weet 
nog goed hoe ik toch maar even een stapje achteruit deed en wat dichter tegen 
mijn pa aan ging staan. Het ruisende geluid ging over in het zo kenmerkende 
knerpende en piepende geluid van de mat64 blokkenremmen, de deuren die 
met een bonk opengingen en de typische mat64 geur wanneer je instapte. Ik 
wilde uiteraard bij het raam zitten en weet nog goed hoe het me opviel hoe 
hoog we zaten. Veel hoger dan in die gele NZH-bussen waarmee we zaterdags 
weleens naar de stad gingen. Ik weet nog precies hoe het voelde als de trein 
zich in beweging zette. Met een schok, dan even doorrollen voordat hij echt 
begon te accelereren. Het was zomer, de zon scheen fel en het was behoorlijk 
warm. Het geluid van de wind die door de openstaande raampjes naar bin-
nen kwam nam toe, samen met de toonhoogte van de elektromotoren waar we 
boven zaten. Voor mijn gevoel reden we ontzettend hard en waren we uren 
onderweg. Maar ik heb me geen moment verveeld. 

Onderweg hoorde ik vaak tijdens het remmen een klap, wat mogelijk de  
klapzitjes kunnen zijn geweest maar dat weet ik niet meer. Wel dat het 
me   destijds opviel, net zoals de eindschok, iedere keer als de trein bijna 
stilstond. Bij een station waarvan ik vermoed dat het Castricum zal zijn                        
geweest weet ik nog hoe de trein steeds schuiner kwam te hangen en ik mijn 
vader bezorgd vroeg of de trein niet zou omvallen. Hij verzekerde mij dat 
dit niet zou gebeuren en hij had gelijk gekregen. Ik weet ook nog dat er een 
tweede keer was dat we op scheef kwamen te staan in een bocht wat dan 
Beverwijk moet zijn geweest. De terugweg moet ongeveer hetzelfde zijn 
vergaan als de heenweg. Wat me van de terugweg vooral goed bijgebleven is, 
is de hoge snelheden waarmee de trein reed, dat een normaal gesprek voeren 
onmogelijk was vanwege het geraas van de wind en het geloei van de motoren 
maar ook dat je behoorlijk door elkaar geschud werd op sommige stukken. 
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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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Vooral bij wissels waar het treinstel op volle snelheid met een enorm gedreun 
overheen raasde. Daarnaast deed de trein blijkbaar nogal wat stof opwaaien 
want af en toe zandhappen hoorde ook bij de treinreis met mat64. 
Maar ik weet nog goed hoe ik onder de indruk was van de treinreis met het 
monsterlijk grote gele treinstel. Maar dat was al snel als jochie van misschien 
een jaar of vijf a zes.
In de bovenstaande ervaring is vermoedelijk de kiem gelegd voor mijn grote 
voorliefde voor mat64 treinstellen met hun karakteristieke geluid en design. 

Ook hebben we op de basisschool weleens een schoolreisje mogen meemaken: 
wel helemaal naar Anna Paulowna! Ja, dat was wat! Wat we daar in 
Anna Paulowna als schoolreisje precies allemaal gedaan hebben weet ik niet 
meer maar ik weet nog wel dat het een mat64 was geweest die ons heen, en 
weer thuisgebracht had…

We hadden vroeger geen auto thuis en geld voor vakanties waren er niet zodat 
we bij wijze van vakantie weleens met het gezin te logeren gingen bij mijn opa 
en oma in Breda. Vaak zijn we daar per trein heen gegaan en had ik de tijd van 
mijn leven. Ik denk dat de herinnering aan de trein vroeger bij mij daarom vaak 
vakantiegevoelens en warme zomers oproept.

Nu kon het natuurlijk ook niet uitblijven dat, toen ik eenmaal ontdekte, dat er 
ook zoiets als modelspoor bestaat, dat ik graag een modelspoorweg naar 
Nederlands voorbeeld wilde hebben. Ik kan me nog goed herinneren hoe 
verschillende naar Nederlands voorbeeld gefabriceerde modelspoormaterieel 
tentoongesteld stond in een vitrinekast bij de Bart Smit met prijzen die mijn 
ogen als twaalfjarige toentertijd zowat uit mijn kassen deed rollen. Ik leende 
veel modelspoorboeken bij de bibliotheek en ik las in mijn jeugd sowieso heel 
veel maar ook enorm veel spoorwegboeken. Toen kwam het moment dat ik ging 
werken en geld ging verdienen. Maar toen kwamen er ook andere dingen als 
opleiding en geen ruimte op mijn slaapkamer thuis. Wel was ik ondertussen lid 
geworden van de Helderse modelspoorclub en begon toch alvast met het 
verzamelen van rollend materieel.



30

Uiteindelijk een koopwoning gekocht die van onder tot boven volledig 
verbouwd moest worden en uit huis gegaan. Hoewel ik nog altijd iets met de 
modelbouw wil doen moet de baan er nog steeds komen. 

Motivatie om lid te worden
Velen zullen mij nog wel kennen daar ik al een aantal jaren lid ben geweest van 
Helderse modelspoorclub. Ik heb een aantal jaren in een diep dal gezeten 
waarin ik weer langzaam uitgekomen ben. In die tijd heb ik ook 
lidmaatschappen en abonnementen opgezegd zoals onder andere ook 
de     modelspoorclub. Nu de slechte tijd alweer een even achter me ligt en ik 
eens nieuwsgierig op de website van de club had rondgekeken wilde ik toch 
weer graag lid worden. Vooral toen ik uit de clubbladen vernam dat de groep       
hobbyisten steeds meer vergrijst, dat er meer mensen lijken om te vallen dan er 
aan nieuwe leden bijkomen. En dan zijn er de exploitatiekosten nog die meestal 
eerder hoger dan lager worden. En ik bleef me op afstand toch nog steeds   
verbonden voelen en ook al kan ik vrijwel geen tijd geven, door weer lid te 
worden kan ik in ieder geval mijn bescheiden fi nanciële bijdrage leveren. 
Vanwege de beperkte tijd die ik heb zal ik niet veel op de club aanwezig zijn 
maar dat was vroeger ook al niet het geval. Ik heb dus in de jaren dat ik lid was 
niet erg veel aan de modelspoorclub bijgedragen en ik hoop dat het de leden 
niet al te zeer ergert. Maar als dat al zo was heb ik daar nooit ook maar iets van 
gemerkt. Aan de avonden dat ik wel aanwezig ben geweest en aan de contacten 
met de leden heb ik altijd vooral positieve ervaringen overhouden. 

Eerdere ervaringen met de club
Ik was voorheen altijd lid geweest van de Nederlands-Zwitserse baan waar 
Leen Molema de woordvoerder was. Via de club heb ik Leen toen ook leren 
kennen en we zijn buiten de club ook vaak samen treinen wezen fotograferen 
door het hele land. Hij wist altijd wel iets te regelen voor mij dat ik gratis of 
bijna gratis ergens mee kon als er weer eens een museumrit was door het land 
waar ik hem ook erg dankbaar voor ben. Ook de spiegelrefl excamera die hij 
mij voor een koopje had aangeboden nam ik jarenlang overal mee naartoe als 
ik op pad ging om treinen te fotograferen. 



31

Op de club assisteerde ik hem weleens als er onder de baan wat bedrading 
vervangen of wissels of schakelaars gesoldeerd moesten worden. 

Verder kan ik me de koffi  egesprekken nog goed herinneren om de tafel heen 
waarin naast de actualiteiten veel politiek of marine perikelen besproken 
werden. Ik ben zelf niet zo’n prater in groepen en dat is nog steeds zo maar het 
kon soms echt mateloos interessant zijn. Enkele schoonmaakdagen heb ik nog 
meegemaakt en een keer een klus waarbij we het asbestdak boven de 
Amerikaanse baan aan het afvoeren en vervangen waren. Wat mij steeds 
bijgebleven is, is wel dat het altijd gezamenlijk ging en het altijd gezellig was 
en het enthousiasme van de mensen tot aan het einde van de dag toe.
De opendagen waren ook altijd zo’n hoogtepunt. Veel verschillend materieel 
en gewoon even lekker rijden. Tenminste, als de baan het niet begaf want er 
waren indertijd nogal eens wat problemen met de bedrading onder de baan en 
schakelaars in de bedieningsbak die voor wat problemen zorgden waardoor de 
hele baan stil kwam te staan. Maar toch waren de dagen overwegend leuk en 
gezellig.

Rollend materieel en schaal
Ik bezit buiten wat modelauto’s in 1:87 en een stuk fl exrail in 1:43, wat H0 
ballaststrooisel en balsahout eigenlijk niets aan modelbouw gebied. Als ik een 
baan zou hebben zou dat een Nederlandse baan zijn waarin de jaren zestig tot 
maximaal halverwege jaren negentig zijn. Voor mij is dat het hoogtepunt van 
het openbaar vervoer van zowel trein als bus maar ook voor automodellen.
En uiteraard is een van de eerste stellen die de baan zou domineren mat64 zijn!
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Door een technische storing moest helaas de voeding en de rijregelaar van de 
LGB-baan worden vervangen, een forse investering voor de club, maar zonder 
deze benodigdheden kan niet worden gereden en is de baan dus onbruikbaar. 

Na toch nog wat aanloop problemen wordt nu met veel enthousiasme gereden 
op de LGB baan en oplettende clubleden zien dat er inmiddels verschillende 
locomotieven en nog meer verschillende wagons hun rondjes rijden. Door het 
formaat staat inmiddels de LGB baan aan de absolute top wie met de langste 
trein binnen onze modelspoorclub kan rijden. 

Daarnaast wordt ook met veel plezier gewerkt aan het verder aankleden van 
de baan. Jurre, specialist lantaarnpalen in het dagelijkse leven, heeft ook op 
de LGB baan een aantal palen letterlijk het licht laten zien en zijn ook enkele   
gebouwen voorzien van led verlichting. Ook de verlichting van de seinen 
wordt aangepakt en er is zelfs in eigen beheer een simpele elektronische 
schakeling bedacht, jawel door onze voorzitter, om wissels en seinen
 gelijktijdig te bedienen van uit het al in de vorige eeuw gebouwde          
schakelpaneel! 

Ook Salie toont veel belangstelling voor de LGB baan en is bevorderd, naast 
machinist van zijn eigen materieel, tot trein opsteller en dus regelmatig te  
vinden op een trapje. Er wordt zelfs al gesproken over het bouwen van 
een spiraal en beneden baan zodat opzetten van het zware LGB spul                   
gemakkelijker zal gaan.   
Welke rol Monique in dit alles speelt is mij echter tot nu toe een raadsel !

Hans van den Ham
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LOCOCOMOTIEVEN DIE BUIGEN.

Deel 3: De Mallet locomotief in Amerika.

Wegensgebrek aan ruimte in dit clubblad houd u dit te goed voor het 
volgens clubblad in september 2019.
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De website nog niet klaar is, maar wel steeds wordt 
geupdatet

www.heldersemodelspoorclub.nl

Er een enquête is geweest en dat de meeste leden het 
clubblad via de mail willen krijgen.

Gerrit Barten het SVH Hygienecertifi caat gaat halen.

nieuwe noodverlichting door Cees is aangelegd

Han Koppe is gepromoveerd tot baanwoordvoerder 
“Nederlandse Baan”

Dat je nog steeds kan inschrijven op het clubbezoek in 
Friesland.
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(MODEL)SPOORAGENDA

De zomer is weer begonnen, maar dat wil niet zeggen 
dat de hobby stil ligt. Er is genoeg te zien en doen. Ook 
de museumbedrijven vertonen hun activiteiten en zijn een bezoek zeker waard. 
De dichtst bijzijnde is natuurlijk de Stoomtram Hoorn Medemblik (SHM), 
waar op het ogenblik (zichtbaar voor het publiek) een aantal tramwagens voor 
Bello worden gerestaureerd. Voor de onwetenden: Bello is loc NS 7742; één 
van de locs die dienst deed op de, door de NS geëxploiteerde, tramlijn Alkmaar 
– Bergen aan Zee. Bello bevind zich in rijvaardige toestand bij de SHM en is 
regelmatig in bedrijf te zien.
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. 

AGENDA

16 maart t/m 15 september. Märklin Speelgoed 1900-1940. Museum van de 
20-e Eeuw in Hoorn. Er zijn vele schitterende Märklin-producten uit de periode 
1900-1940 te zien. Museum van de Twintigste Eeuw, Krententuin 24 (Oostzi-
jde), 1621 DG  Hoorn. Maandag t/m vrijdag 10.00 – 17.00; zaterdag en zondag  
12.00 – 17.00. Volwassenen € 10.--, 4 t/m 5 jaar € 5,--, Museumkaarthouders 
gratis.
 Info: www.museumhoorn.nl. (N.B: Bij het museum is geen parkeergelegen-
heid, zoals opsteller dezes aan den lijve heeft ondervonden).
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13 & 14 juli. Weekend at War bij de ZLSM. Tijdens “Weekend at War” worden 
twee grote legerkampementen van de Geallieerden en Duitsers ingericht. Meer 
dan 200 re-enactors zijn hier in de weer om de geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog uit te beelden en te vertellen. Daarnaast zullen vele tientallen 
oorlogsvoertuigen, waaronder motoren, jeeps en vrachtwagens, op het 
stationsemplacement te bewonderen zijn. Twee keer per dag wordt tijdens de 
“live battle” een overwinningsslag nagebootst. Er zal een intensieve treindienst 
worden gereden over de sporen van de Miljoenenlijn. 
Dagkaart € 17,-- p.p. (€ 1,50 korting bij on line boeken) ; perronkaart € 10,-- 
p.p. (alleen toegang evenemententerrein; geen treinritten). 
Info: www.miljoenenlijn.nl.  

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

07 & 08 september. 

1. Veluwsche Stoomtrein Maatschappij: Terug naar Toen. Grote manifestatie 
met diverse stoomlocomotieven, goederen- en reizigerstreinen (09.30 – 17.30) 
op de stamlijn Apeldoorn – Dieren. 
Info: www.stoomtrein.org (onder „evenementen“).

2. Nederlandse N-spoordagen 2019. Dudok Arena, Arena 303, 1213 NW 
Hilversum. 10.00 – 15.00. 
Info: www.modeltreindagen.nl. 

28 & 29 september. Smalspoor modelbouwdagen bij de Stoomtrein 
Katwijk – Leiden. 
Info: www.StoomtreinKatwijkLeiden.nl. 



38

29 september. Seinwezendag bij de ZLSM. Op zondag 29 september organi-
seert de Miljoenenlijn weer haar ‘Seinwezendag’! Ieder die geïnteresseerd is in 
de klassieke 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. Het programma start om 10.00 
uur met ontvangst op Station Simpelveld met koffi  e en thee en een stuk Lim-
burgse vlaai. Na de presentatie over klassieke seinen en verschillende bloks-
telsels gaan we de vier seinposten bezoeken. Je krijgt daar ook de kans om het 
een en ander te bedienen en van dichtbij te bekijken.
Naast de reguliere treinen vinden er extra trein- en rangeerbewegingen plaats. 
Zo zal er op de post wat meer werk dan gebruikelijk te doen zijn. € 30,-- p.p. 
Info: www.miljoenenlijn.nl. 

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

19 & 20 oktober. Modelspoor 2019 tentoonstelling. MDT Treinenclub. 
Hangaar 27, Parklaan 161, 2650 Edegem (België).10.00 -18.00. 
Info: www.mdttreinenclub.be. 

26 oktober.

1. Open dag op onze club. Leden ten 09.00 aanwezig. 
Openstelling voor publiek 10.00 – 15.00.

2. Modelspoorbeurs. Ontmoetingscentrum De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 
32, Hoogeveen. 10.00 – 15.00.  € 3,-- p.p. 
Info: www.smcdestoomfl uit.nl. 

09 & 10 november. Modelspoorbeurs Houten en “Houten Digitaal”.
 Info: www.modelspoorbeurs.nl.

05 december. Sinterklaas; club normaal geopend.
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07 december. Modelspoorbeurs Houten en  NVM/Modelspoor. (€ 7,-- p.p.). 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.

25 & 26 december. Club gesloten i.v.m. Kerstmis.

2020 – 2020 – 2020 – 2020 – 2020 – 2020 – 2020 – 2020 – 2020 – 2020 

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

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

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

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

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

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

07 & 08 november. Modelspoorbeurs Houten en “Houten Digitaal”
. Info: www.modelspoorbeurs.nl.

12 december. Modelspoorbeurs Houten en  NVM/Modelspoor. (€ 7,-- p.p.). 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.

November (datum n.o.t.g). Eurospoor. Jaarbeurs, Utrecht. 09.30 – 17.30.
 Info: www.eurospoor.nl.
De onderstaande lijst is op  21 juni voor het laatst bijgewerkt.

         Ivan Krijns
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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


