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VAN DE VOORZITTER 

Beste clubleden,

We hadden zoveel  plannen, reis naar  Hamburg, 
excursies, ruilbeurs, familiedag en open dag, helaas 
werden al die plannen weggevaagd door het 
coronavirus.  
Op het moment van schrijven is het eind november en 
heeft het bestuur besloten de club niet te 
heropenen,  het aantal besmettingen in onze regio is 
veel te hoog en door de veranderde  regelgeving van RIVM is het niet meer 
mogelijk de club open te stellen . Mondkapje, desinfecteren, meldingsplicht 
en ,5 meter afstand zijn geen probleem, maar volgens de nieuwe routekaart 
moeten bij samenkomsten iedere deelnemer  een vaste zitplaats hebben zonder 
roulatie en dat is natuurlijk niet mogelijk op onze club. Er zit niets anders op 
dan geduldig te wachten op een vaccinatie. 

 Maar gelukkig hebben wij een gezamenlijke hobby!  Ik las laatst een 
artikel over “het hebben van een hobby”; het werkt ontspannend, je activeert 
je hersenen, je bent heel aandachtig bezig zonder gestrest te zijn, uitstekende 
eigenschappen om deze corona tijd door te komen!
Een andere positieve ontwikkeling is de WhatsApp groep “HMSC loc 1653”, 
aangemaakt door Arthur Weber. De laatste weken worden er  in de WhatsApp 
groep elke zondagmiddag leuke foto’s, fi lmpjes van onze thuisbanen getoond,  
bijzonder informatief en interessant, dus heb je een telefoon die WhatsApp 
ondersteund ,  geef je telefoonnummer door aan Arthur! 

De achterzijde van het gebouw is 
gerenoveerd, nadat de gemeente het oerwoud 
had verwijderd heeft een aannemer de ver-
rotte platen verwijderd en vervangen door 
watervast multiplex. De elektrische installatie 
heeft ook de vijfjaarlijkse keuring doorstaan.

Wij wensen U fi jne feestdagen toe en hopelijk 
kunnen wij elkaar, voorjaar 2021, in goede gezondheid ontmoeten.
Vriendelijke groet
Jan Paesschen
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TON KOLSTER

Mijn naam is Ton Kolster 60 jaar inmiddels en ben wat je noemt een 
herintreder. In mijn jeugd een baantje van Marklin gehad jaren 70.  
Vervolgens uit huis, samenwonen, alles in dozen meegenomen. getrouwd  4 
kinderen. in begin 2008 in ons inmiddels 3e huis met nu een grote zolder de 
draad weer opgepakt. Internet en markplaats bestond inmiddels en de centjes 
waren ook wat meer aanwezig dus binnen een paar jaar een redelijk grote ana-
loge baan opgebouwd met 6 verschillende blokken 
( 3 x rail en 3 x bovenleiding). Maar ja het oog viel steeds meer op de digitale 
spullen en hoe gedetailleerd  alles is. 

De analoge baan staat al enkele jaren stil op zolder ( te bereiken via een vliso 
trap dus ook niet echt handig). Nu er eindelijk slaapkamers beschikbaar gaan 
komen op korte termijn ( de kindjes worden groot) kan ik eindelijk begin-
nen met mijn digitale baan, heb al in de afgelopen jaren het e.e.a aangeschaft 
( recentelijk de NS 1300 van Artitec en de NS 1100 van Piko want ik kon mij 
niet meer inhouden   ) en met de beperkte middelen lees Mobilestation 1, toch 
al rondjes kunnen rijden en geluidjes gehoord waar ik toch wel enthousiast van 
wordt. 
Veel al gelezen over het digitaal rijden maar het is nog een aardige brij voor 
mij. Het duizelt af en toe wel eens van alle afkortingen en "vaktaal" maar zal 
het mijzelf toch eigen moeten maken. Ik hoop bij de club in ieder geval veel 
antwoorden te vinden om mijn nu nog gebrek aan digitale kennis bij te 
spijkeren.   

Ik heb mij tot doel gesteld om het station van Den Helder zoals het in de jaren 
70 was met op vrijdagmiddag altijd de "marine trein"na te bouwen. Momenteel 
veel informatie e.d aan het verzamelen.

Groeten Ton Kolster
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 TREINBAAN VAN JAN PAESSCHEN   

De treinbaan St. Barbara.
In afwachting van wederom een nieuwe reorganisatie, bood mijn toenmalige 
werkgever mij de mogelijkheid om met een regeling te vertrekken (sociaal 
beleidskader, SBK). De beslissing om te stoppen met werken was niet zo 
moeilijk, en vanaf dat moment zat ik thuis. Aangezien mijn vrouw werkte, 
was ik vroeg op. Elke dag had ik het rijk alleen. Wat nu! Geïnspireerd door de 
website van Gerrit Barten kwam ik in contact met de digitale wereld van de 
treinbaan. Veel gelezen over de treinhobby op internet, maar van al die 
meningen word je niet zoveel wijzer, op een gegeven moment zie je door de 
bomen het bos niet meer.  Eerst maar de zolder opgeruimd en daarna de 
verhuisdozen met de vergeten treinhobby uit 1980 tevoorschijn gehaald.

Het eerste ontwerp was zo plat als een dubbeltje en veel te groot voor op 
zolder.
Om veel beginners fouten uit te sluiten (gelezen op vele internetsites) heb ik bij 
de fi rma Noch, het boek Model Landscaping Guidebook "St. Barbara" 
aangeschaft; het compacte ontwerp sprak mij zeer aan. De basis voor het ont-
werp is een raamwerk op wielen waardoor er later makkelijk aan alle kanten 
gewerkt kan worden, ook aan de onderkant!!(voor de bedrading). 
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vervolg TREINBAAN VAN JAN PAESSCHEN   

Met een computerprogramma het baanontwerp gemaakt en vervolgens 1 op 1 

uitgeprint en daarna de vele A4-tjes aan elkaar geplakt. Met het radeermesje 
van moeders de tekening overgebracht op zacht hout. Nauwgezet de 
aanwijzingen in het boek met betrekking tot het hellingpercentage opgevolgd 
en met wat  ondersteuningshoutjes her en der, werd het ontwerp al snel 
zichtbaar.
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 vervolg TREINBAAN VAN JAN PAESSCHEN

De bruggen uitlijnen en plaatsen was wel een secuur werkje. 
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 vervolg TREINBAAN VAN JAN PAESSCHEN

De onderplaten voor de rivier en meertje aangebracht.

Vervolg van Jan zijn baan in het volgende clubblad.
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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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KERSTBAAN

In mijn enthousiasme had ik Anja Weller belooft, eigenaar van VillaStar
 woninginrichting winkel in winkelcentrum de Schooten belooft om een 
kerstbaan voor in de etalage te maken.
Half november ben ik aan de slag gegaan het kon een baantje worden van 150 
bij 50 cm.

Dit zou de layout 
worden met nog een 
tandrad baantje naar 
boven.

Dit is het dan met de 
pendelautomaat en de 
multimaus en voeding voor de 
verlichting.De buitenring word 
digitaal en de binneste analoog 
voor de tandrad baan.

Nu is het tijd om de bergen te 
maken. Na advies van Henk 
van de N-baan heb ik de ber-
gen gamaakt.
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vervolg KERSTBAAN

De bergen zijn klaar en 
nu de elektra voor alle 
verlichting.

Met boekbindders heb 
ik alle kabels bij elkaar 
gekregen.

Op de foto hier beneden zie je 
alle ledjes voor de huisjes en 
station

Nu gaan we spelen met de sneeuw, dat had ik nog nooit gedaan maar geluk-
kig hebben we internet en kan je een hoop lezen.
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vervolg KERSTBAAN

Dit is gedaan met 
sneeuwpasta van Noch, 
verder heb ik als sneeuw 
die van Woodland Soft 
Flake snow gebruikt.

Zo ziet het eruit (nu nog zonder bomen) op de volgende bladzijde zie wat fotos 
met de sneeuw en de verlichting.
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vervolg KERSTBAAN
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ONDEROUD ACHTERZIJDE CLUBGEBOUW

Afgelopen vrijdag, nadat Otto en ik de heg hadden gesnoeid, raakten we in 
gesprek met een buurman, hij vertelde dat hij het oerwoud-onkruid aan de 
achterzijde van de speeltuin had verwijderd. Omdat het om een grote 
hoeveelheid afval ging, heeft hij de gemeente gebeld en gevraagd of het afval 
opgehaald kon worden, en zo geschiedde. Van Marcel Klabbers kreeg ik eens 
te horen dat de bomen aan de achterzijde van het cubgebouw zijn verwijderd 
door de gemeente. Kortom we hebben een heel aardige gemeente die graag de 
bewoners ten dienste is. Nou het zit waarschijnlijk toch anders in elkaar.

 Op de site van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 
www.hhnk.nl, in de legger Wateren 2020 staat vermeld dat het talud van de 
waterloop, het “gewoon droog onderhoud” uitgevoerd moet worden door de 
aanliggende eigenaar. Wij huren als vereniging de grond van de gemeente, 
de gemeente is eigenaar van de grond, en dus onderhoudsplichtig. Dus ik zal 
volgende week aan de gemeente vragen of zij het talud aan de waterkant willen 
onderhouden.
 

Wordt vervolgd.. groetjes Jan
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PROJECT KERSTBOOM

Met kerst wil ik nog wel eens een beetje doordraven met treintjes in de 
kapsalon.
Verleden jaar had ik een aardig 
kerstdorp gemaakt met een treintje dat 
heen en weer kon rijden onder de 
spiegels langs, heel veel klanten 
vonden dit erg leuk.

Ik wilde dit automatisch laten rijden 
maar dat lukte niet helemaal. Van alles 
geprobeerd, dus dan maar af en toe 
met de hand.
Dus dit jaar gaan we dat nog eens 
proberen, nieuwe ronde nieuwe kansen.

Nu heb ik er dit jaar ook een nieuw project bij….

Een trein diorama in de kerstboom. Ik zag zoiets voorbijkomen op Pinterest en 
dat vond ik helemaal fantastisch. Normaal wacht ik netjes tot dat Sinterklaas 
het land uit is maar zoals je dit jaar al meer ziet, in deze Corona-tijd, is de kerst 
wat eerder in de salon.
Maar hoe moet je beginnen? Ik heb gelukkig een redelijk grote kunstboom dus 
de twee onderste lagen de takken erin gehangen, dan een juiste plaat vinden, 
kijken welke bogen kunnen?



22

Kievitstraat 22
1781 ZE Den Helder

Tel.  0223 621008
Fax.  0223 627153
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vervolg PROJECT KERSTBOOM

Omdat het dus een leuke grote boom is kon 
ik het niet laten om een tweede laag erin te 
maken. 
Ik heb nog een hele lading oude Marklïn meta-
alrails liggen die heb ik dus gebruikt. Omdat ik 
ook met kleine (analoge)treinen rijd kan ik ook 
krappe bochten gebruiken.
Het is nog wel een beetje lastig om alles goed 
stabiel te houden.

En hier het resultaat
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vervolg PROJECT KERSTBOOM
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Hans Jacobs

In dit huidige “corona”-tijdperk blijft er veel tijd over om liggende klusjes af 
te maken. Diverse klussen heb ik afgemaakt  en veel op mijn bureau liggende 
papieren zijn opgeruimd. Tussen de liggende papieren kwam ik een 
kladblaadje tegen waarop geschreven stond: “stukje voor het clubblad van 
HMSC schrijven”. Dit was minstens een jaar oud en nog steeds had ik geen 
stukje geschreven. Nu, in deze tijd waar ik nergens naar toe mag, is er 
voldoende tijd om een stukje te schrijven.

 Als eerste zal ik mij voorstellen. Ik ben opgegroeid in Den Helder, 
wonende in de Molenstraat (voor de jutters: “slager Jacobs”). Na de lagere 
school ben ik naar het Lyceum gegaan, waar ik in '63 geslaagd ben voor het 
eindexamen. Door het grote gezin kon ik niet verder studeren. De rector van 
het Lyceum heeft echter mijn sollicitatiebrief voor het ECN (toen nog RCN) 
geschreven. Bij het sollicitatiegesprek moest ik wel toezeggen dat ik mijn 
dienstplicht zou vervullen. (gedaan bij de landmacht). Na de dienstplicht ben 
ik getrouwd en verhuisde ik naar St.Maartensvlotbrug. Daar nam ik als hobby 
modelspoor op. Een grote baan op zolder was prachtig rijden. Na bijna 15 jaar 
verhuisde ik naar Enschede, waar ik gedetacheerd werd op de Universiteit 
Twente. Veel tijd voor de hobby war er toen niet. Het werk bestond uit tech-
nisch begeleiden van de studenten. Dit kostte veel avonduren. Na 5 jaar werd ik 
teruggehaald naar Petten en ging ik wonen in Heerhugowaard. Een eenvoudige 
baan op de (grote) zolder was alles voor de treinenhobby. Alleen de besturing 
werd uitgebreid. Met een frequentie-gestuurde voeding en een bijpassend fi lter 
in de locomotief kon je meerdere treinen op één baan laten rijden. Dit vond ik 
leuker dan een baan bouwen met alle mogelijke aankleding.

 Na mijn pensioennering ben ik verhuisd naar midden-Frankrijk, de 
Auvergne. We gingen wonen in een verbouwde boerderij met een groot 
woongedeelte. Mijn idee was een spoorbaan op de hooizolder te bouwen. 
Echter met één hectare tuin en 700 m² bos heb je nergens meer tijd voor. 
De treinen bleven dus in de doos.
 Na het overlijden van mijn dochter zijn we teruggegaan naar 
Nederland. Een mooi huurhuis in Schagen werd onze nieuwe woning. Ik dacht 
te stoppen met de treinenhobby en bracht mijn spullen naar Duyzer. Ik moest 
bijna betalen om de treinen daar te laten staan. 
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WIST U DAT

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

www.heldersemodelspoorclub.nl

Via een omweg kwam ik in contact met HMSC en daar probeerde ik mijn 
treinen te verkopen. Voor een deel lukte dat ook wel. Maar de sfeer op de 
club vond ik heel leuk. Met het restant ben ik daar gaan rijden. Langzaam aan 
schafte ik weer nieuwe wagons en locomotieven aan. Elke week ga ik dus 
vanuit Schagen naar Julianadorp. Iedere keer met een andere trein. Het contact 
met de andere leden vind ik prachtig, zelfs als ik niet aan rijden toe kom.

 Na een ruim jaar lid te zijn en iedere week te rijden, weet ik nog steeds 
niet of ik thuis een eigen baan ga opbouwen. Ik blijf dus gewoon rijdend lid en 
als mijn enthousiasme over is geef ik de treinen aan de club.

          
Hans Jacobs

Hans Jacobs
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MODEL SPOORAGENDA

(MODEL)SPOORAGENDA

Na lange tijd weer een agenda. Alhoewel de activit-
eiten door de heersende omstandigheden toch enigszins 
beperkt zijn, hebben we toch wat informatie. Ten tijde van het opstellen van 
deze agenda stonden er geen beurzen meer op de rol voor 2020. “Houten digi-
taal” is verplaatst naar 27 februari 2021. Voor toegangsbewijzen is de volgende 
procedure van kracht:

1. Bestelling entreekaarten treinenbeurs
Zonder account kunt u geen ticket bestellen!!
Om kaarten te bestellen voor de treinenbeurs dient u de volgende stappen 
te volgen;
U gaat naar de site van Hobma Modelbouw: www.hobmamodelbouw.nl.
Eerst dient u een account aan maken; zie bovenin, inloggen of een account 
registreren
Na invullen van NAW gegevens kunt u in de linker kolom naar 
Entree Modelspoorbeurs.
(als het blokje boven de kaarten op A-Z staat, staan de tickets oplopend op tijd)
Selecteer de door u gewenste tijd
Volg de webshop.
Selecteer de betaalwijze
Zodra de betaling binnen en verwerkt is, ziet u bij “uw bestellingen” 
op de website bestelling verzonden.
Onder uw bestellingen kunt u dan uw bestelling met de 4 cijferige toegang-
scode vinden.
U dient deze uit te printen door op de regel van de bestelling verzonden te klik-
ken en dan af te drukken of een foto van deze pagina op uw telefoon .
Bij binnenkomst van de beurs dient u d.m.v. één van deze twee mogelijkheden 
uw toegangsbewijs te laten zien.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hobma Modelbouw, tele-
foonnummer 0481 -353288.      
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MODEL SPOORAGENDA

2. Vervolgens een interessant item: de omroep MAX organiseert een 
modeltreinbouwcompetitie! Alhoewel de bijgaande wervingsfoto een BR 232 
vertoont waar op de neus overduidelijk  alle details nog moeten worden 
aangebracht, en dit dus weinig vertrouwen geeft in de kennis van de 
organisatoren met de materie, kan toch worden gesproken van een bijzonder 
initiatief.

Omroep MAX gaat in het najaar van 2021 op zoek naar de beste 
modeltreinbouwer van Nederland in het nieuwe NPO 1-programma 
De Grote Kleine Treinen Competitie.
In het programma strijden 6 modeltreinbouwers met hun teams tegen elkaar. 
Elke afl evering moet er -aan de hand van een thema- binnen enkele dagen een 
compleet nieuwe wereld gecreëerd worden. De tijdsdruk, het samenwerken en 
het in elkaar schuiven van de verschillende onderdelen van de modelspoorbaan 
maken het elke afl evering weer spannend: doen de lichtjes het, werken de 
technische onderdelen en blijft de trein rijden? Wie combineert creativiteit het 
beste met techniek?
The Great Model Railway Challenge
De Grote Kleine Treinen Competitie is de Nederlandse variant van het suc-
cesvolle Britse format The Great Model Railway Challenge op Channel 5. Met 
al 2 seizoenen en vele kijkers is het inmiddels een succesvol en geliefd pro-
gramma op de Britse televisie. Jong en oud zijn wekelijks gecharmeerd van de 
miniatuurwerelden die de deelnemers met veel precisie opbouwen.
Modeltreinbouwer gezocht!
Bent of kent u een modeltreinbouwer? Lijkt het u leuk om in competitiever-
band de strijd met elkaar aan te gaan over wie de mooiste wereld te creëren? 
Dan kunt U zich via de volgende site aanmelden:
 https://www.maxvandaag.nl/sessies/paginas/oproep/max-zoekt-de-beste-
modeltreinbouwer-van-nederland/
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MODEL SPOORAGENDA

3. De Stoomtram Hoorn Medemblik (SHM) heeft voor het winterseizoen 
een Corona-proof uitstapje:

Winter Wonderland Express
Sinterklaaseditie:        Iedere zaterdag & zondag van 15-29 november
Kersteditie         :        Iedere zaterdag & zondag van 12-20 december / 
   dagelijks 26-30 december
Winter Wonderland Express is de gloednieuwe Tijdreis van de 
Museumstoomtram Hoorn-Medemblik. Coronaproof en in de gezelligste tijd 
van het jaar. Een onvergetelijke reisbelevenis in de weekenden vanaf 15
 november tot en met de Kerstvakantie. Voor het eerst maken we daarbij de 
hele rit van Hoorn naar Medemblik v.v.
Nadat we je welkom hebben geheten op Winterstation Hoorn begint de 
stoomtramrit. Afhankelijk van de reisdatum komen we onderweg Sinterklaas 
of de Kerstman tegen, die ons proberen bij te houden met hun ‘Pakjestram’. Ze 
moeten namelijk op tijd zijn voor de verrassing in Medemblik…
Na aankomst begint de Medemblik Experience: een cadeaupuzzeltocht door de 
sfeervolle binnenstad of er is gelegenheid te helpen in de Bakkerij van 
Sinterklaas en de Kerstman (in museum De Oude Bakkerij – toegang met 
korting via onze webshop). Als Sint of de Kerstman op tijd zijn, kunnen de 
jongste bezoekers daarna naar de Pakjeskamer op station Medemblik hun ca-
deautje ophalen.
De stoker gooit intussen nog wat kolen op het vuur. Dankzij de stoom uit de 
locomotief is het heerlijk warm in de tram, die vervolgens de duisternis tege-
moet rijdt richting Hoorn, waar de stoomtram weer aankomt op ons gezellige 
verlichte Winterstation in Hoorn. Het sfeertje is compleet. Alleen de sneeuw 
kunnen we niet beloven…
De stoomtram vertrekt om 13.30 uit Hoorn, maar zorg dat je ruim op tijd 
aanwezig bent. Terugkeer van de stoomtram in Hoorn is gepland rond 17.00 
uur. Reserveren is noodzakelijk.

4. Dat is alles voor deze keer. Rest mij U allen fi jne feestdagen toe te 
wensen en een goed begin van het nieuwe jaar. Het ga U allen goed, blijf ge-
zond en tot ziens in betere tijden.
         Ivan Krijns.
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Onze clubbanen

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

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

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

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

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

bestuurd wordt met de computer.

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

Helderse Modelspoorclub

Landbouwstraat 21

1787 AK Julianadorp

MAART 2021

Het volgende nummer zal begin juli 2018 
verschijnen, de redactie ziet uw bijdrage graag 
uiterlijk 01 juli 2018 tegemoet.


