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VAN DE VOORZITTER 

Beste clubleden,

Op 27 februari  jongstleden ontvingen wij het 
droeve bericht dat Lena Klabbers, clublid van het 
eerste uur, na een kortstondig ziekbed, is overleden. 
Wij wensen Marcel veel sterkte toe in de 
komende tijd.

Hopelijk gaat het goed met uw gezondheid in deze 
rare corona-tijd.

We kijken allemaal uit naar de heropening van de 
club. Behalve de treinhobby die ons bindt, missen we toch wel  het onderling 
contact met elkaar. Als we het  demissionair  kabinet  moeten geloven, zou 
de club in juli toch wel  feestelijk geopend kunnen worden. Het is nog even 
afwachten, maar de heropening is in zicht. 

Graag wil ik uw aandacht vestigen op de rubriek “wist U dat..” ; we hebben uw 
medewerking nodig voor diverse onderhoudswerkzaamheden in en rond het 
clubgebouw.

Na de opening van de club gaan we uitvoering geven aan al die voornemens;  
familiedag, ruilbeurs, cursus solderen,  excursies, de  jaarlijkse 
ledenvergadering en niet te vergeten, de viering van het 30-jarig 
bestaan van onze club.
 We krijgen het nog druk in de laatste 
maanden van 2021, dus kom op met die 
injectie!!

Vriendelijke groet
Jan Paesschen  
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MIJN EERSTE TREINBAAN

Beste clubleden graag wil ik een nieuw onderdeel voor het clubblad invoeren 
over het onderdeel mijn eerste treintje zodat het clubblad weer wat aan vulling 
krijgt, en de redactie niet zonder copy zit. 
Ik wil hier de aftrap geven over mijn eerste treintje. Ik zal een jaar of zes zijn 
geweest zover ik mijn kan herinneren dat ik bij een verjaardag een speelgoed 
trein kreeg van mijn Peetoom en tante. Dat was een enorm duur cadeau in onze 
ogen, want in die tijd hadden wij niet veel aan speelgoed om mee te spelen. 

Wij speelden veel buiten, ons speelgoed bestond het meeste uit hout en plastic 
blokken en bambino bouwstenen. Hele dure autootjes zoals dinky toys konden 
mijnouders niet betalen. Nederland was weer aan het opbouwen van de oorlog 
veel grote gezinnen en kleine behuizing. Ik had het geluk dat ik op de zolder 
sliep, zodat ik wat meer ruimte had. Man wat was ik trots op mijn speelgoed 
trein van blik je moest hem wel opwinden zodat hij wel een paar rondjes op de 
metalen rails kon rijden . In die tijd kreeg je bij de boodschappen wat plastic 
speeltjes, bomen dieren en mensen cadeau. Wat voor mijn weer een 
aanvulling was voor mijn treintje. Jong geleerd is oud gedaan ,de liefde is ook 
nooit over gegaan. Ik heb zelfs ook ruim dertig jaren bij en voor de Ns gewerkt 
zodat ik  het ook van deze zijde heb gezien. Mijn eerste treintje heb ik nog 
steeds en voeg ik de foto toe. Wie volgt mij en is de volgende? 

Willem Ruijsestein.
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Ton Kolster   

Mede spoorliefhebbers

Vorig jaar is bij mijn dochter Ashley de ziekte MS (Multiple Sclerose) 
geconstateerd.  Een vervelende ziekte die het eigen
immuum systeem aanvalt waardoor er steeds meer uitval van lichamelijke 
functies plaats vind.  In welk tempo zal de tijd leren.  
                                                            
In Nederland is het beleid vooralsnog gericht op afremmen van de ziekte.  In 
het buitenland ( oa Zweden, Mexico, Rusland) 
wordt de behandeling via zgn “stamceltherapie”toegepast . Deze behandeling 
stopt MS 

Hier zijn echter hoge kosten aan verbonden die niet in Nederland door de 
ziektekosten verzekering vergoed worden. 
In Rusland zijn de kosten voor alleen de behandeling zo’n 50.000 euro 
In Zweden bedraagt die zelfs rond de 100.000 euro.

Hierdoor zijn we een crowdfundingsactie gestart om dit bedrag bij elkaar te 
verkrijgen en Ashley ( een jonge meid van 28 jaar)     
haar leven terug te geven.

Op de website : www.eenmeidmeteenmissie.nl is een mooie documentaire van 
12 minuten, een blog, 
verdere info en een link om eventueel te doneren terug te vinden.  

Ik hoop dat jullie de moeite willen nemen om de website even te bezoeken.  
Alvast bedankt !              

Met vriendelijke groet, Kind regards, 

Ton Kolster
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vervolg Ton Kolster  
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 Treinbaan van Jan Paesschen  

Voor de besturing heb ik gekozen voor het freeware programma Koploper, een 
bewuste keuze want met vragen kon ik altijd terecht bij de mannen van de 
N-baan. Veel werk, wat niet zichtbaar is, was het bedraden van de bezetmelders 
en wissels, maar ja ik had ten slotte vele vrije dagen voor de nieuwe hobby. 
Om de treinenloop en de instellingen van het programma tijdens het rijden te 
zien heb ik twee gelijke monitoren bij de kringloopwinkel Rataplan op de kop 
getikt. Tevens drie webcams aangesloten op de baan, om de treinenloop te 
monitoren.

De onderplaten voor de rivier en meertje aangebracht.
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vervolg Treinbaan van Jan Paesschen  
Spoedig ontstond er behoefte om de vele aangeschafte treinen te parkeren, 
de oplossing bestond uit een onderstation welke via een klimspiraal met 
de baan verbonden werd.

Het werd een onderstation met een keerlus (keerlusmodule van Rosoft)
Ja, en toen maakte Jan toch een grote beginnersfout, want als de trein met 
wagonnetjes eenmaal in de keerlus is geweest dan kan de trein nooit meer de 
keerlus in !!(ja achteruit wel, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.)
Inmiddels had Jan wat ervaring opgedaan op de club met de littfi nski klim-
spiraal in de märklin-baan, dus na wat zagen en lijmen ontstond een tweede 
keerlus via een klimspiraal.
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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
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vervolg Treinbaan van Jan Paesschen  

Niet alle elektronica paste op de plank, 
veel bezetmelders- en wisselaansturingen
 zijn met zo kort mogelijke  bedrading, gepositioneerd in de buurt van de 
bezetmelders c.q. wissels.
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vervolg Treinbaan van Jan Paesschen    

De baan heeft nu 29 wissels, 2 kruiswissels, 19 seinen en 4 dwergseinen, en 80 
bezetmeldpunten. De slagbomen worden met servo’s bediend. De seinen wor-
den via het programma koploper aangestuurd, zo zie je aan het seinbeeld vooraf 
welke route de trein gaat volgen, echt gaaf!

Het bovenstation is t.o.v. het originele ontwerp uitgebreider van opzet.
 

De bomen van de cursus hebben hun plekje gevonden.
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vervolg Treinbaan van Jan Paesschen  

Het kasteel mocht niet ontbreken.

Er is nog wat gelijkenis 
met het originele ontwerp.

Groetjes Jan.
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Hans Jacobs

Al bijna twee jaar ben ik lid van de HMSC. Ik ben begonnen als verkoper bij 
de club. Na mijn verhuizing van Frankrijk naar Schagen had ik geen zijn meer 
om een nieuwe baan te bouwen. Ik begon dus mijn treinen te verkopen. 
Veel interesse was er niet. Ik kon bij Duizer in Den Helder mijn treinen wel 
achterlaten. Dat vond ik toch te gek en ging op zoek naar mensen die 
modeltreinen als hobby hadden. Zo kwam ik terecht bij HMSC in Julianadorp. 
Ik kon wel wat verkopen, maar niet alles. De sfeer bij die club vond ik zo leuk 
dat ik lid ben geworden en elke week een trein kon laten rijden. 
De hobby kwam weer helemaal boven. De club had een digitale baan, dus 
moest ik alle locomotieven digitaliseren. De club gaf hierbij heel veel steun en 
adviezen. Ik was vanuit Frankrijk naar een huurhuis in Schagen gegaan. 
Een defi nitieve woning konden we dus op ons gemak gaan zoeken. Elke week 
kon ik wel een trein laten rijden in de Landbouwstraat en genieten van de 
koffi  e in het clubgebouw. 

Ondertussen waren we wel op zoek naar een koopwoning. Daar kon ik dan 
mijn baan opbouwen. Voorjaar 2020 vonden we een prachtig hoekhuis in een 
rustige buurt van Schagen. Na de verhuizing kon ik aan mijn baan beginnen. 
De regering startte echter een Corona-crisis waardoor ik niets kon aanschaff en. 
Het enige wat ik kon doen was het ontwerpen van een baan. Vanuit de club 
werden er twee programma's aangereikt waarmee ik een baan kan ontwerpen 
naar mijn wensen en passen in de zolderkamer. Door de Corona-crisis kan 
ik echter niets kopen om de baan te bouwen. Ik weet wel dat ik digitaal kan 
bestellen, maar ik wil het materiaal beoordelen als ik het in mijn handen heb. 
Mogelijk heeft de winkel wel materiaal wat beter is voor het doeleind waarvoor 
ik het wil aanschaff en. Bij een digitale bestelling mis ik ook de adviezen van 
uit de club (en natuurlijk ook de koffi  e uit de Landbouwstraat). Het enige wat 
ik wel kan doen is de benodigde rails en wissels aanschaff en. Daarmee ben ik 
bijna klaar. Mijn oude rails moet ik natuurlijk wel schoonmaken. 
Ik heb daarvoor een wagon met een borstel aangeschaft en een wagon met een 
stofzuiger erin (merk LUX). Meteen miste ik het advies vanuit de club. Deze 
wagons hebben een andere hoogte van de koppelingen. 
Ik kan ze dus niet achter een locomotief van mij hangen. 
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vervolg Hans Jacobs

Ik moet dus wachten tot de regering alle coronamaatregelen opheft. Ik kan 
dan eindelijk koffi  e komen drinken in de Landbouwstraat en luisteren naar de 
adviezen over het aanpassen van de hoogte van de koppelingen. Ik zal dan mijn 
TEE-trein meenemen om te showen en te laten rijden.

Hans

FOTO ARCHIEF
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Treinbaan Gerrit Bontekoe

Ik heb een logeerkamer die haast nooit gebruikt wordt, ik mag hem gebruiken 
om een nieuwe trein tafel te maken. Tot nu toe zat ik met een baan op zolder 
maar daar heb ik een schuin dak dus was het haast niet mogelijk om achter de 
tafel te komen om rails schoon te maken en om een lok weer op de baan te 
krijgen. 
Nu ben ik nadat de zolderbaan is afgebroken met een nieuwe baan begonnen. 
Het voordeel is wel dat de eerdere fouten niet opnieuw gemaakt hoeven te 
worden dus is de baan iets hoger en heb ik de baan op zwenk wielen gezet zo-
dat ik er rondom bij kan door de tafel te verrijden. 

Ondertussen heb ik een nieuwe baan gemaakt met een groot station en 2 
schaduw/opstel sporen. 

Doordat ik rondom kan lopen heb ik een breder midden stuk gemaakt en 
blijven de zijkanten open, dus alleen de voorkant wordt afgewerkt. Ik werk ook 
weer met koploper en heb ondertussen de fouten eruit gehaald zodat ook de 
lichtste wagonnetjes op de baan blijven. Ondertussen rijden er 9 combinaties en 
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vervolg Treinbaan Gerrit Bontekoe

ben ik begonnen met wat landschaps bergen te maken. Ook heb ik 2 
beeldschermen om alles te controleren, net als op de club. Ik heb 3 lagen met 

rails en er zullen verschillende bergen gerealiseerd worden. Als er weer wat 
voorderingen zijn zal ik het jullie laten weten. Houd de zondagen in de gaten 

want ik post heel vaak de voorderingen van de baan.
Groetjes van een blije N er
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Kievitstraat 22
1781 ZE Den Helder

Tel.  0223 621008
Fax.  0223 627153
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Treinbaan Jan Kleine

Hallo allemaal,

Na mijn eerste stukje geschreven te hebben voor het laatste clubblad van 2020 
over mijn Kerstboom project zal ik nu het een en ander vertellen, over mijzelf 
en over mijn Märklin treinbaan.
Als kind speelde ik al af en toe met de Märklin trein van mijn oudere broer, hij 
deed er niet zo veel mee. Hij had een ovaaltje met een paar handwissels .
Omdat hij 8 jaar ouder is dan ik, had andere interesses gekregen. Toen ik een 
jaar of 11 was kreeg ik eerst racebaan. Vond ik leuk hoor maar ik vond de trein 
toch leuker dus een jaar later kreeg ik mijn eigen Märklin beginset. 

En die samen met de treinrails van mijn broer kon ik al een leuk baantje 
maken. In de zomer ging ik bollenpellen (toen waren ze nog niet zo streng qua 
leeftijd) en van een gedeelte van mijn verdiende centen, een uitbreidingsset 
gekocht. 
Ik zou wel meer willen maar moest eerst sparen, toen nog de zilvervloot. 
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vervolg Treinbaan Jan Kleine

Een jaar later een mooie nieuwe stoomlok een BR 01. 
Op een piepkleine zolder waar je alleen maar kon kruipen heb ik, na het 
overtuigen van mijn ouders, een stuk van ruim 1 bij 2 meter kunnen krijgen 
zodat ik een plaat met vaste rails kon maken i.p.v. steeds een tapijt baan die ik 
iedere keer moet opbreken. Er was geen stroom op zolder dus iedere keer een 
verlengsnoer naar beneden maar dat was geen belemmering voor mij. 
Daar heb ik een tijd, volgens het Märklin plan (basis set+ uitbreidingssets), een 
“leuk” ovaal gemaakt, helemaal analoog natuurlijk. Wel met elektrisch 
bedienbare wissels en leuke verlichting in de huisjes en zelf gemaakt 
lantaarnpaaltjes.
Ondertussen word je weer wat ouder en ga je naar de middelbare school dan 
krijg andere interesses en omdat er op zolder geen uitbreidingsmogelijkheden 
waren lag alles stil. 
Jaren later toen ik met een toenmalige vriend samenwoonde kwam de trein 
weer tevoorschijn. Daar op een logeerkamertje ook weer op de grond, en het 
begon weer te kriebelen. Tijdens een vakantie in België kwamen we ook een 
dag in Duistland, Monschau, toen we ineens voor een etalage stonden van een 
speelgoedwinkel met Märklin digitale startsets. Dus wij naar binnen en daar 
heb ik mijn eerste digitale trein gekocht. Omdat mijn voorkeur uitgaat naar 
stoomloks heb ik de Diesel uit deze set meteen omgeruild voor BR 18
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Ik weet niet meer hoe het is gekomen, maar rond deze tijd ben ik benaderd of 
ik interesse in een modelspoorclub, en dat leek mij wel wat. Ik ben dus vanaf 
dag 1 al lid van de club. En was toen ook al snel bestuurslid.
Ik kan me nog goed herinneren dat we ook een open dag hadden op Keesschip 
en dat ik daar als één van de eerst met een digitale trein reed.(ik heb hier nog 
ergens foto’s van maar kan ze op het moment niet vinden)

Maar door het verbreken van die relatie, het verhuizen van de kapsalon van de 
Kroonstraat naar de Plantsoenstraat waarin ik nu nog zit, en gebrek aan 
geschikte ruimte, was mijn actie op modelspoor gebied weer op een laag pitje.  
Door jaren heen wel veel verzameld. Op een dag kwam een klant naar mij toe 
met de vraag of ik de Märklin-baan van haar overleden man wilde overnemen. 
Een aantal mooie locomotieven, veel rails, wat leuke gebouwtjes en nog meer 
scenery, dus weer meer spullen erbij. 
Maar ik had nog steeds geen geschikte ruimte.
Op de zolder van de kapsalon was wel een mooie grote ruimte maar deze was 
totaal niet geïsoleerd. Ik kon zelfs door de kieren naar buiten kijken, het 
lekte gelukkig niet! Een aantal jaren later heb ik het dak van de kapsalon laten 
vernieuwen en van binnen laten aftimmeren dus nu had ik eindelijk een mooie 
ruimte!!

vervolg Treinbaan Jan Kleine
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vervolg Treinbaan Jan Kleine

Sinds die tijd ben ik ook weer actiever in de club. Ondanks mijn lange 
afwezigheid waren er nog veel bekende gezichten maar ook een heel aantal 
nieuwe. Een paar jaar geleden hebben ze me ook weten te strikken voor een 
bestuursfunctie en doe ik met veel plezier het penningmeesterschap. Als het 
even kan probeer ik iedere woensdagavond aanwezig te zijn. 
Helaas is door de corona de club alweer een tijd gesloten wat heel jammer is. 
Zelfs juist dat we dit jaar 30 jaar bestaan. Ik mis iedereen enorm, de gezellige 
gesprekken rond de koffi  etafel en het samen knutselen aan de baan. Laten we 
hopen dat we elkaar weer snel kunnen ontmoeten.

Een volgende keer zal ik wat uitgebreider in gaan op de bouw van mijn 
Märklin digitaal-baan.

Groeten en hopelijk tot snel.
Jan Kleine
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VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

Ik heb vorig jaar voor de kerst een wintertreinbaan in N-spoor gemaakt voor 
Villa Star woninginrichting in winkelcentrum de schooten in Den Helder.

Nu heeft de Bikestore uit Julianadorp aan ons gevraagd of wij van de club een 
winterbaan kunnen maken voor de etalage in de winkel.

Daarom zoeken wij 2 of 3 vrijwilligers van de HO tak die dat graag zouden 
willen doen.
Verdere info bij onze voorzitter Jan.



28



29

Treinbaan van Gerrit Barten

We gaan weer verder met het verslag van de bouw van mijn treinbaan.
De laatste afl evering ging over het depot loods nu ben ik begonnen met de 
bergen achter de loods.

Eerst gaas en toen 
keukenrol met 
verdunde houtlijm en 
dat maar bouwen.

Het begint nu ergens 
op te lijken.
In het volgend 
clubblad gaan we 
verder.

Groetjes Gerrit Barten. 
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OMBOUWEN BR17

Lang geleden had in op de beurs in houten de minitrix BR17 gekocht.
Deze was analoog ik heb deze omgebouwd naar dcc.

De aandrijving van deze loc zit in de 
tender en er is niet zoveel ruimte.
De verlichting zit voorop met een wit 
lampje deze heb ik vervangen door een  
geel  ledje.
Om bij alles te komen moest de hele 
loc uit elkaar.

Om de tender gereed te maken 
voor een dcc decoder (lokpilot 
v4 nano) moest er een plaatje 
tussen de motor en de decoder 
komen (deksel van de kipsate 
van de AH).

Na dat het plastic goed past kan de 
decoder er op geplaatst worden en 
gesoldeerd.
Nu nog de witte draad van de decoder 
(front licht) naar voren.
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vervolg OMBOUWEN BR17

Het ledje past precies in de fi tting die omhoog staat.
Nu weer alles in elkaar zetten, in dit verhaaltje is dat 1 regeltje in het echt 
duurt het wel even vooral voordat de stangen en de wielen weer goed zitten 
(de grote wielen draaiden niet mee maar de loc reed wel).
Na een paar uurtjes priegelen en prutsen is het toch gelukt.

Groetjes Gerrit Barten. 
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WIST U DAT

De website nog niet klaar is, maar wordt wel steeds word 
geüpdatet.

www.heldersemodelspoorclub.nl

- Wij een vrijwilliger zoeken  die de voorkant van het gebouw in de kleur Ral 
6009 gaat schilderen.

- Dat, dankzij de inzet van Cees, de elektrische installatie weer voor vijf jaar, 
gecertifi ceerd is.

- Het waterverbruik het afgelopen jaar maar 3 m3 was.

- Wij een vrijwilliger zoeken voor het onderhoud van de voortuin en knippen 
van de heg.

- Dat de banen op gezette tijden worden schoongereden door Dirk Otto en 
Pierre.

- Dat al het bier helaas over de datum is!

- Wij een vrijwilliger zoeken die de bar 
kan waarnemen als Pierre of Dirk verhin-
derd zijn.

- Wij een vrijwilliger zoeken voor het 
repareren van de goot.

- We met smacht uitkijken naar juli.
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MODEL SPOORAGENDA

(MODEL)SPOORAGENDA

Dit jaar is de jaarlijkse Speilwarenmesse in Neuren-
berg om begrijpelijke redenen niet doorgegaan. 
Ondanks dat hebben de fabrikanten veel interessante noviteiten uitgebracht, 
dan wel aangekondigd.  In de bekende treinenbladen wordt daar uitgebreid 
aandacht aan besteed. Er is in ieder geval weer veel om van te watertanden.
Voor wat betreft de evenementen zijn er weinig activiteiten aan het front. 
Na raadpleging van de periodieken was alleen onderstaand summiere lijstje 
te produceren, waarbij zij opgemerkt dat er geen enkele garantie is dat er 
überhaupt iets van doorgaat. Voorlopig zal de belevenis van onze hobby thuis 
moeten plaatsvinden. We blijven hopen op betere tijden.
De gegevens voor deze agenda zijn verkregen uit open bronnen, zoals 
(model-) spoortijdschriften, folders, internet etc. Er kunnen geen rechten of 
verplichtingen aan worden ontleend. De onderstaande lijst is op  17 maart 
voor het laatst bijgewerkt.

        Ivan Krijns
AGENDA

05 april. Op tweede paasdag, maandag 5 april 2021, wordt in Rabotheater 
de Meenthe, Stationsplein 1, 8330 AH Steenwijk voor de zevende keer  van 
10:00 – 17:00 het Miniatuur & Modelbouwspektakel georganiseerd. Het ge-
hele complex wordt gevuld met alles op het gebied van miniatuur en 
modelbouw. Alle takken van de modelbouw zijn op het evenement aanwezig. 
Daarnaast is er een grote modellenmarkt met auto- trein en 
landbouwminiaturen. Ook zijn er landbouw- en legodiorama’s. Er zijn vele 
demo’ s met boten treinen en trucks. Er is een stand met helikopters, 
vliegtuigen, fl ightsimulator en nog veel meer. Ruim 3500 vierkante meter 
miniatuur- en modelbouwplezier.



35

MODEL SPOORAGENDA

De komende editie wordt wederom veel aandacht aan de kinderactiviteiten 
besteed. Zo is er weer een legospeelplaats en leren kinderen op diverse plekken 
vliegen met radiografi sch bestuurde helikopters en vliegtuigen. 
Het miniatuurspektakel is een dagje uit voor het hele gezin.
Toegang: € 7,50, voor kinderen onder de 4 jaar (onder begeleiding) is de toe-
gang gratis. Parkeren is gratis. 
Info: http://www.miniatuurorganisatie.nl/portfolio-page/miniatuur-en-model-
bouwspektakel-steenwijk/

03 april. Modelspoorbeurs Houten (€ 8,-- p.p.). 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.

01 mei. Modelspoorbeurs Houten (€ 8,-- p.p.). 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.

26 juni. Modelspoorbeurs Houten (€ 8,-- p.p.). 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.

28 augustus. Modelspoorbeurs Houten (€ 8,-- p.p.). 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.

09 oktober. Modelspoorbeurs Houten (€ 8,-- p.p.). 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.

06 & 07 november. Modelspoorbeurs Houten en “Houten Digitaal” in samen-
werking met HCCM. 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.

11 december. Modelspoorbeurs Houten en  NVM/Modelbouwdag. (€ 8,-- 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

APRIL 2021

Het volgende nummer zal begin juli 2021 
verschijnen, de redactie ziet uw bijdrage graag 
uiterlijk 01 juli 2021 tegemoet.


