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VAN DE VOORZITTER 

Van de voorzitter

Op woensdag 25 maart werd de jaarlijkse ledenverga-
dering gehouden. Naast het voltallige bestuur waren 
21 leden aanwezig. Teun Kwaytaal, die bijna traditie 
getrouw deze vergadering altijd bezocht, ontbrak deze 
keer en helaas bleek hij  één dag voorafgaande onze 
vergadering te zijn overleden.

Het jaarverslag en ook het fi nancieel jaarverslag werd 
unaniem goedgekeurd. Op voorstel van onze 
penningmeester zal de maandcontributie zowel voor de 
leden als voor de gezinsleden met € 0,50 worden verhoogd. Deze verhoging 
gaat per 1 juli aanstaande in en iedereen wordt verzocht, waar nodig, zijn 
of haar automatische incasso opdracht aan te passen dan wel op een andere 
manier de contributie verhoging te voldoen. De barprijzen blijven vooralsnog 
dit jaar onveranderd.

Om verder kosten te drukken is gekozen voor een andere energieleverancier en 
zullen de beschikbaar gestelde baan budgetten voor 2016 naar beneden worden 
bijgesteld! Zowel voor het lopende boekjaar als voor 2016 zal meer geld 
gereserveerd worden voor noodzakelijk onderhoud van ons clubgebouw.

De jaarlijkse schoonmaakdag staat gepland voor 6 juni en de opendag op zater-
dag 24 oktober.

Omdat op zondag 7 februari  2016 onze 
club 25 jaar bestaat zal er op die dag extra 
aandacht besteed worden aan dit jubi-
leum. Ook de zaterdag hieraan vooraf-
gaand zal een speciale opendag worden 
gehouden.
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VERVOLG VAN DE VOORZITTER    

Zoals elk jaar weer roept het bestuur leden op ook een bijdrage te leveren aan 
al die zaken die nodig zijn om onze club te faciliteren. Te denken valt aan het 
doen van bardiensten, meehelpen bij onderhoud van het gebouw, 
schoonmaakwerk, tuinonderhoud en copy aanleveren voor het clubblad. 
Dit is géén taak van het bestuur alleen maar van alle (!) leden.

Hans van den Ham

Voorzitter houd alles in de gaten.
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VAN HET BESTUUR    

Dechargeren

U zult wel denken: Wat heeft dit te maken met onze modelspoorhobby. Het 
antwoord is: Alles of niets.

Waar het omgaat is of een bestuurslid verantwoordelijk is, of beter gezegd, 
aansprakelijk is voor gedane zaken door afgetreden bestuursleden. Decharge 
betekent eigenlijk kwijting of uitslaan en dient te voorkomen dat 
bestuursleden tot in lengte van jaren aangesproken kunnen worden over het-
geen zij gedaan hebben. Als dit niet zo zou gaan zou het zeer onaantrekkelijk 
zijn om nog bestuurder te willen zijn van bijvoorbeeld onze 
modelspoorvereniging. Bij onze vereniging is het zo dat de algemene leden-
vergadering decharge verleent en het is de vraag of wij destijds zo gehandeld 
hebben bij het terugtreden van Marcel Klabbers als voorzitter en 
George Spijkers als penningmeester in maart 2012. 
Ik kan mij alleen herinneren dat ik toen voor het eerst de voorzittershamer heb 
gehanteerd en dechargeren gebeurt met die hamer en wordt daarom ook wel 
uitslaan genoemd.

Hans van den Ham, voorzitter

De mooi gespoten Loc van Ger.
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RENOVATIE HAL    

Zoals jullie weten wordt er dit jaar onderhoud 
gedaan aan ons clubgebouw. Zo ook was ook 
ons halletje aan de beurt. 

Het oude wasbakje in de hoek was een doorn 
in het oog met beginnende schimmels e.d., dit 
kan niet meer was de mening van een aantal 
bestuursleden. 

Zo gezegd zo gedaan, de oude wasbak werd 
verwijderd en Arno en Peter zijn toen 
begonnen met het plaatsen van een nieuwe 
grotere wasbak. Ook de bestaande radiator 
moet verplaatst worden. 
Inmiddels hangt de nieuw de wasbak en is er getegeld. Na dit, hebben Hans en 
Ronald op een zondagmiddag de hal voorzien van glasvezelbehang. 
Ook worden de deuren en kozijnen voorzien van een nieuwe verfl aag. Nadat 
het behang erop zat gaf dit al gelijk weer een fris gezicht en toont het nu lekker 
licht. Het was nog een pittige klus, want er moest veel worden gesneden in 
hoeken, maar het is toch fraai gelukt.

De komende weken zal het nog verder afgewerkt worden, met het schilderen 
van de deuren en kozijnen, er zal een nieuwe radiator opgehangen worden en 
de kraan wordt nog geïnstalleerd. In ons volgende clubblad tonen wij de foto’s 
hiervan hoe het uiteindelijk geworden is.
 

Ronald
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MUSEUMSTOOMTRAM 

Ik en mijn gezelschap vertrokken vanuit de historische Zuiderzee stad 
Enkhuizen naar Medemblik. 
Het eerste deel van de reis werd gemaakt met het motorschip Friesland ge-
bouwd in 1956. Na ongeveer anderhalf uur meerden we aan in Medemblik vlak 
bij het station van waaruit we onze reis zouden voortzetten met Loc 5 van de 
Museumstoomtram. 
Deze locomotief werd in 1929 gebouwd door de Société de La Meuse in het 
Belgische Luik. Deze fabriek bouwde vooral locomotieven voor de industrie en 
werden onder andere gebruikt bij de kolenmijnen in Limburg. 
Loc 5 werd eigendom van de Nederlandse Stikstof Maatschappij te Sluiskil en 
pas in 1971 (!) uit dienst gesteld en meteen ondergebracht bij de 
Museumstoomtram. Alhoewel de spoorwijdte 1435 mm is, voor de kenners 
normaal spoor, is het toch geen trein maar een tram. Een tram rijdt ook op rails 
maar de eisen die aan voertui-
gen en infrastructuur worden 
gesteld zijn lager dan voor 
een trein gelden. Je ervaart dit 
duidelijk als je het 20 kilome-
ter lange traject van 
Medemblik naar Hoorn afl egt. 
Zoals bij vele trams gaat een 
deel van de reis door de 
bebouwde kom, stopt de tram 
voor elke overgang om het 
gemotoriseerde verkeer eerst te 
laten stoppen, om dan vervolgens al fl uitend de reis te vervolgen. Aangezien de 
maximale snelheid maar 35 km/h is ben je al gauw meer dan een uur 
onderweg voor dat je het eindpunt hebt bereikt. Het contrast tussen het 
historische vervoer en het hedendaagse ervaar je des temeer wanneer je 
vervolgens met modern NS-materieel weer vanuit Hoorn vertrekt naar het 
startpunt van deze dagtrip. Het is dankzij vele vrijwilligers dat nog steeds 
genoten kan worden van historisch rijdend materieel.

Hans
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  TEUN KWAYTAAL

Julianadorp, 2 april 2015

Mevrouw Kwaytaal
Vegelinsoord 69
3079KK Rotterdam

Geachte mevrouw,

Op donderdag 25 maart jongstleden hield de Helderse Modelspoorclub haar 
jaarlijkse ledenvergadering. Elk jaar was al op de middag en ook op de avond 
Teun aanwezig maar dit jaar miste wij hem. Pas gisteren, toen de club geopend 
werd en ook de post gelezen, drong het tot ons door waarom wij hem moesten 
missen. Ook de crematie had inmiddels plaatsgevonden, reden waarom 
niemand van onze vereniging daarbij aanwezig kon zijn. Wij herinneren hem 
als enthousiast modelspoor liefhebber en in 2013 schreef hij nog een bijdrage 
voor ons clubblad met als titel een “Spoorbaan in de etalage”. Namens alle 
leden en bestuur van de Helderse Modelspoorclub wens ik U en Uw naasten 
veel sterkte toe dit verlies van Teun, overleden op een veel te jonge leeftijd, te 
dragen.

Hans van den Ham,
Voorzitter Helderse Modelspoorclub
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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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LIGHTCONTROL NBAAN

In het eerste deel van het verhaal over de light-control voor de N-baan heb ik 
een globaal verhaal gemaakt over de verbindingen van de light-control van 
computer naar de decoderprintjes.
In dit deel ga ik een etalage van een winkel voor zien van verlichting.

Dit is het huis met etalage onderin.

De binnenkant 2 etalages en deur.

De vorm gaan we uit perspex zagen en dan zwart spuiten.

Nu moeten er gaatjes in het perspex worden geboord voor de ledjes,
ik gebruik 3 mm witte difuus ledjes. Omdat het 2 etalages raampjes zijn doe ik 
2 ledjes parallel aan elkaar, dus 1 uitgang van de decoder stuurt 2 ledjes aan.
Voor test doe ik 2 ledjes in mijn testdecoder met een potmeter er tussen om de 
juiste stroom voor de hoeveelheid licht te bepalen. Je kan dit ook berekenen 
maar de praktijk wijst uit dat je het beter zo op het oog kan doen met een 
potmeter.

Ik haal de stroom van de decoder af en 
meet de weerstand van de potmeter deze 
waarde doe ik als weerstand in serie met de 
leds.
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vervolg LIGHTCONTROL NBAAN

De ledjes geplaatst en met de led-tester even kijken of ze werken.

Het plaatje met Ledjes en de andere ledjes 
geplaatst.
- etalages
- ledjes op zolder
- ledje op de eerste verdieping
- Ledje in de steeg overkapping.

Nu de decoder aansluiten aansluiten op de testdecoder om te kijken bij welke 
weerstands waarde de ledjes mooi branden.

De weerstanden gemeten en deze moeten nu 
op het decoderprintje worden geplaatst.
- 3,2 KΏ voor de etalge
- 800 Ώ voor zolder en 1e verdieping
- 2,7 KΏ voor de steeg overkapping.

De weerstanden gesoldeerd nu de 
decoder aan de ledjes solderen.

PIC programeren en de PIC een 
adres geven zodat we hem kunnen 
besturen met de PC.
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vervolg LIGHTCONTROL NBAAN

De weerstanden gesoldeerd nu de decoder aan de ledjes solderen.
De decoder krijgt adres 17.

Nu alles in het huisje zien te krijgen dicht maken, een 
laatste test uitvoeren.

Alles doet het nu kan het huisje geplaatst worden op de n-baan.
In het volgende clubblad gaan we weer verder

Groetjes Gerrit.
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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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Hoe het allemaal begon deel 5.
 
In de Draaikolk hadden we 3 avonden en 1 middag bijeenkomsten, omdat 
we veel leden en weinig ruimte hadden probeerde we de leden gelijkmatig te 
verdelen over de dagen.
Dat lukte vaak niet zo geweldig zodat het de ene keer zeer druk was en de 
andere keer weer stil. Een groter clubhuis was dringend nodig.
Willem had een buurman die dominee was in Julianadorp en van hem hoorde 
we dat de kerk waar hij preekte binnenkort leeg zou komen.Willem heeft daar 
behoorlijk achteraan gezeten en daardoor konden we dat kerkje kopen. 
De prijs was zeer billijk we betaalde 1 gulden en waren de trotse eigenaar ven 
ons huidige clubgebouw.
Maar toen wij gingen kijken werden we wel even stil,het zag er niet alleen 
buiten slecht uit maar  ook van binnen moest er zeer veel gedaan worden.
De verwarming bestond uit een olie kachel en in het toen nog open fi etsenhok 
stond een olievat.Die stalling was ook een verblijfplaats van de jeugd die daar 
van alles uithaalde en vaak ook achterliet Elke keer maakten we het schoon 
maar dat hielp geen steek.Toen besloten we om de stalling maar aan het 
gebouw vast te maken zodat men daar niet meer kon komen.
Naast het gebouw was een tuin aangelegd waar de koster van de kerk groente 
en fruit teelde en dat gedeelte hoorde bij de kerk.
Het toeval wilde dat de buurtbewoners  een ruimte zochten om voor de kleine 
kinderen een speeltuin te bouwen. Na veel heen en weer gepraat kwamen we 
tot een overeenkomst. 
De buurt kreeg de grond maar moesten wel voor hek zorgen en om te zorgen 
dat de kinderen niet vanuit de speelplaats de openbarenweg op te rennen kregen 
het recht van overpad.
We hoopte dat hierdoor de overlast door de jeugd ook een overlast voor de 
buurt zou worden en dat zij dan actie zouden nemen als wij er niet zouden zijn.
Dat heeft wel enig resultaat gehad, maar als het, inmiddels aangelegde,alarm 
afging belde zij het dichts bij zijnde bestuurslid. Dat gebeurde ook wel eens 
midden in de nacht en dat was niet altijd even prettig om het maar zacht uit te 
drukken.
Hierna kwam een tijd van bouwen en breken waar ik een volgende keer 
aandacht zal besteden.Dat was een periode van ongeveer 2 jaar waarin heel 
veel gebeurde.
    Marcel
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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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Duitsland - Zwitserlandbaan

Na veel overleg is besloten om bij de gehele Duitsland-Zwitserland baan een 
grondige renovatie uit te voeren.
Afgesproken werd dat Martin de electronica zal verzorgen en ik (Arie) hem zal 
helpen.
Als eerste werden twee wissels achter bovenin de zwitserlandbaan verwijderd, 
en een nieuwe bocht aangelegt.
Hierbij is een aansluiting tevoorschijn gekomen waarvan de aansluitdraden een 
stuk blank waren en die maakten verbinding met de metalen wisselmotorsteun, 
dat gaf dus kortsluiting en een onverklaarbare storing. 
Bij het verwijderen, en het monteren van de nieuwe rails hebben Leen en Don 
me geholpen.

Tevens is de aansluiting van het opstelspoor aangepast.
Bij het nalopen van de aansluitingen voor de rijstroom kwamen we veel 
verschillende kleuren tegen, we zijn toen begonnen om èèn kleur te gebruiken 
voor alle rijstroom aansluitingen.

Hiermee bezig zijnde kwamen veel onnodige schakelaars en dubbele bedrading 
tegen, vooral in de regelkast, ook dit probleem is rigoreus aangepakt, alles wat 
niet nodig was om storingvrij te kunnen rijden werd verwijderd, de kast werd 
wel erg leeg. 
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Kievitstraat 22
1781 ZE Den Helder

Tel.  0223 621008
Fax.  0223 627153
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vervolg Duitsland - Zwitserlandbaan

Achter de regelkast is er een centrale aansluitplaats gemaakt waar alle 
bedrading samenkomt.
Ook zijn op verschillende plaatsen onder de baan aansluitplaatsen gemaakt.
Alle aansluitingen aan de wissels worden ook van de juiste bedradings kleuren 
voorzien,(hiermee zij we nog bezig). 
Hetzelfde gebeurd met de aansluitingen van de seinen en verlichting, 
Rondom het station worden de wissels zodanig geschakeld dat zowel de 
inrij- als de uitrij- kant gelijk geschakeld staan en de treinen zonder storingen 
door kunnen rijden.

De bijbehorende seinen worden ook meegeschakeld.

Hierna komt de overweg van het baanvak naar Nederland aan de beurt. 
Ook de bergbaan is onderhanden genomen, er zijn wat veranderingen aange-
bracht in verschillende aansluitingen, ook hier weer aanpassingen van draad-
kleur, de pendelautomaat is verplaatst en opnieuw aangesloten.

We zijn hier nog niet klaar, maar dat komt ook goed.

De doos van Cor is nu leeg.
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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

De bovenleiding bij HO baan
......... de Maker

Gasthuis “de boeg”

Eigenaar ........van Gasthuis

Naarow Gauge Baan de Haven
N-Baan    Light-control
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Wat is een LED?

Een LED is een diode. Maar dan wel een heel speciale. Een standaard-LED 
zend namelijk licht uit met een golfl engte van 40-190 nm (afhankelijk van het 
type), wanneer er een stroom met een bepaalde sterkte doorheen loopt in de 
doorlaatrichting.

De LED heeft een zogenaamde 'brandspanning' of 'stapspanning'. Dit houdt in 
dat er een bepaalde (door de fabrikant opgegeven) minimale spanning over de 
LED moet staan voordat deze gaat branden. 
Deze brandspanning wordt aangeduid met 'Uf' of 'Uforward'. 
Nog een bijzonderheid is, dat een LED geen spanninggestuurd onderdeel is zo-
als een gloeilamp, maar een stroomgestuurd onderdeel. De stroomsterkte, dus 
de hoeveelheid licht die uitgestraald wordt, dient u dus in te stellen via
een voorschakelweerstand. 
LEDs dienen aangesloten te worden op gelijkspanning.
Kortom, de lichtsterkte van een LED wordt geregeld door er meer- of minder 
stroom doorheen te sturen. Dat regelen van de stroomsterkte doen we met een 
voorschakelweerstand.

Let op! Verbindt nooit een LED rechtstreeks met de voeding, want de kans dat 
de LED het overleeft is nihil!!

In het volgende clubblad gaan we de voorschakelweerstand uitrekenen m.b.v.
de wet van Ohm.   U= I x R.

Light-emitting diode (LED
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USA baan
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WIST U DAT

per 1 juli 2015 de contributie voor leden én gezinsleden 
verhoogd wordt met € 0,50

dat U zelf een automatische incasso bij Uw bank moet 
wijzigen

dat het moeilijk is om vanuit de barkas een biljet van € 
50 te wisselen 

dat, nu het beter weer wordt, jongelui weer op het dak 
van de zogenaamde fi etsenstalling klimmen

dat zaterdag 6 juni van 09.00 tot 12.00 uur een 
schoonmaak dag gepland staat

de worstverkoop weer erg tegen valt ondanks betere 
kwaliteit
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MODEL SPOORAGENDA

(MODEL)SPOORAGENDA

Weinig schokkends op modelspoorgebied de komende periode. Voor de 
meeste museumbedrijven begint echter het rijseizoen weer. Deze zijn ook 
vaak een bezoekje waard. Al was het alleen maar om de geur van stoom weer 
eens op te snuiven (wat overigens een fysische onmogelijkheid  is want echte 
stoom is reukloos). In dit kader wordt de site www.museummaterieel.nl. 
aanbevolen, waar het gehele assortiment aan museummaterieel in Nederland 
is vastgelegd en links naar de museumbedrijven te vinden zijn. 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  06 mei voor het laatst bijgewerkt.

       Ivan Krijns
AGENDA

13 juni. 
RTM Modelspoordag bij de Stichting RTM, G.C. Schellingerweg 2
3253 MD Ouddorp ZH (De Punt West bij het begin van de Brouwersdam). 
10.00 – 17.00. Stands en modelbanen. 
Info: www.rtm-ouddorp.nl. 

13& 14 juni. 
Sommerfest in Koblenz.

In het DB Museum Koblenz-Lützel 
onder het motto „50 Jahre Baureihe 
103“ en „Ost triff t West“. Beide 
dagen vanaf 10.00.
Info: www.dbmuseumkoblenz.de. 
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MODEL SPOORAGENDA

04 juli ,29 augustus ,03 oktober ,07 november en 12 december 
Modelspoorbeurs Houten (€ 7,-- p.p.). 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.

5 & 6 september. 
Terug naar Toen. 
Grote manifestatie bij de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij. 
Info: www.stoomtrein.org. 

19 september. 
„Huider Expres“; pendeltreinen van de Stoomstichting Nederland tussen      
Alkmaar en HeerHugowaard i.v.m. het 15-jarig bestaan van de bekende 
modelspoorwinkel. 
Info: www.stoomstichting.nl. 

23 t/m 25 oktober. 
Eurospoor in de Jaarbeurs te Utrecht. 
Info: www.eurospoor.nl. 

14 november. 
Treinenbeurs. Ontmoetingscentrum De Vredenhorst, Zuidwoldigerweg 32, 
7908 AD Hoogeveen. 10.00 – 15.00. 
Info: www.smcdestoomfl uit.nl. 

19 & 20 december. 
Modelspoor Evenement. Hanzehal Zutphen, Fanny Blankers Koenweg 44, 
7203 AA  Zutphen. 10.00 – 16.00. Volwassenen € 6,--, kinderen tot 12 jaar gratis. 

Info: www.modelspoorbeurszutphen.nl.

2016 - 2016 - 2016 - 2016 - 2016 - 2016 - 2016 - 2016 - 2016 - 2016 - 2016

9 & 10 januari.  
Nederlandse Modelspoor Dagen. De Broodfabriek (voorheen Darling Market), 
Volmerlaan 12, 2288 GD  Rijswijk. 
Info: www.modelspoordagen.nl.
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Onze clubbanen

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

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

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

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

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

bestuurd wordt met de computer.

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

Helderse Modelspoorclub

Landbouwstraat 21

1787 AK Julianadorp

JUNI 2015

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


