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VAN DE VOORZITTER 

Van de voorzitter

Inmiddels hebben we de jaarlijkse open dag achter de rug en 
deze was zeer succesvol. Dankzij een stukje in de Helderse 
Courant over “krasse knarren en hun liefde voor model-
treinen” mochten we ongeveer tweehonderd bezoekers 
verwelkomen. Verder waren er die dag weinig storingen op 
het modelspoor, iets waar men in het echt nog wat van zou 
kunnen leren. Mede door goede voorbereiding en inzet van al 
onze leden een geslaagde dag en misschien is met deze ervar-
ing antwoord gegeven op de discussie of het houden van een 
open dag in deze tijd nog wel zinvol is.

Inmiddels is Uw voorzitter verhuisd en dat betekende dat ook zijn eigen modelspoor-
baan afgebroken en ingepakt moest worden. Pas dan wordt duidelijk hoeveel je in 
de loop der jaren verzameld hebt, laat staan de hoeveelheid kapitaal die in de hobby 
gestoken is. Ik besef nu ook hoe plezierig het is dat onze club een vaste én eigen 
ruimte heeft en we niet na elke clubavond alles moeten inruimen en dat we ook niet 
het risico lopen dat we ineens moeten uitkijken naar een andere locatie.

Het bestuur is verder begonnen met voorbereidingen voor het nieuwe jaar en dat 
betekent ook dat er een begroting gemaakt moet worden en dat ook de budgetten 
voor de verschillende banen zullen worden vastgesteld. Ook wordt gewerkt aan 
de viering van ons 25-jarig jubileum en het is nu zeker dat we met een bus zullen 
afreizen naar Miniworld Rotterdam. Verdere informatie hierover zal nog volgen.

Het streven is nog voor de feestdagen het 
clubblad van december klaar te hebben maar 
in elk geval wenst het bestuur U fi jne 
feestdagen toe en een gezond en 
inspirerend nieuw jaar!

Hans van den Ham
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 NBAAN    

De N baan.
 
De open dag was voor de N baan ook een drukke dag, want er was zeer veel 
belangstelling voor de besturing van de baan met de computer.
Er waren veel vragen en opmerkingen.
Ook bleken er veel meer N baan liefhebbers onder het publiek te zitten.
Animo om lid te worden was er eigenlijk niet.Tevens was er ook zeer veel 
belangstelling voor de verlichting van de huisjes die door de computer werden 
bestuurd en een zeer afwisselend beeld gaven.

In de zeer nabije toekomst gaan we het achterste deel van de baan dicht 
maken, het wachten is op nog wat onderdelen voor de autobaan.
Aan de bovenzijde van de baan zit ook verlichting die, in de hoek bij de bar, 
nog afgemaakt moet worden en ook dat zal binnenkort gebeuren.
Op de voorgrond word momenteel een locomotievenloods en een kolen depot 
geplaatst. We denken nu na over scenery bovenleiding
 
Namens de N baan
 
Marcel 
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WORKSHOP    

Cursus electronica voor beginners
 
Ook op modelbanen komt er steeds meer electronica om de hoek kijken, maar 
niet iedereen heeft dat in zijn vingers, redenwaarom de mogelijkheid word 
bekeken om in clubverband een cursus te organiseren.
De cursus word gegeven door Jan Paesschen en is bedoeld voor leden die 
weinig of geen kennis hebben van electronica.

U kunt zich opgeven bij Marcel
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Duitsland - Zwitserland baan

Wat veranderingen aan de Duitsland - Zwitserlandbaan.

We zijn bezig om de onbewaakte overweg in de verbinding tussen Duitsland 
en Nederland van een knipperlichtinstallatie te voorzien, het werkt als proef 
al wel, maar de afstand tussen de zender en ontvanger is nog te kort, zodat de 
trein de overweg nog niet voorbij is als de knipperlichten al uit gaan.
Martin z’n denktank is volop bezig om een oplossing te zoeken.  
Komt er vast wel.
Aan het einde van het station van Duitsland, net voordat de trein de bergen 
ingaat, was een klein stukje spoor om een paar rijtuigen neer te zetten, i.v.m. 
rugklachten is daar een opstelmogelijkheid voor mij gemaakt, zodat
ik niet iedere keer onder de tafel hoeft door te kruipen, heerlijk.  Er is een 
aansluiting voor de muis, een wisselschakelaar en een rijstroomschakelaar 
aangebracht.  Bij het bergbaantje zijn we bezig om de treinen om de beurt te 
laten vertrekken, ook hier is het overschakelen van rijrichting en wisselstand 
de moeilijkheid, martin heeft  nog een regenachtige zondagmiddag nodig voor 
de oplossing, maar die komt ook wel.
Tot zover onze veranderingen, 
 
gr. Martin en Arie
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Den Helder - Zwitserse Alpen 

Verslag van de banen Den Helder – Zwitserse Alpen

Vreemde jongens, die Zwitsers. Ze komen van Wieringen. Martin en Arie 
zijn de erfenis van Cor aan het re-organiseren wat nagenoeg voltooid is. 
En er zijn opstel sporen bijgemaakt. Ronald is ook nog bezig met de 
ontbrekende bovenleiding in Zwitserland nadat hij reeds Den Helder 
grensstation en trambaan van bovenleiding heeft voorzien.

Dirk verricht hand en span diensten voor de gehele baan en is onze 
magazijn meester en hulpje van de voorzitter. Zij zorgen ervoor dat we te 
drinken en eten hebben, dat mag toch ook wel eens vermeld worden. 
Leen heeft de vuurtoren het “Helderse licht” gegeven en een draaiende 
molen gemaakt plus de bediening op het bedieningstableau van Den 
Helder. Ook hebben we een nieuw opzetspoor gemaakt bij het schaduw 
station. Dit i.v.m. het moeilijker opzetten door de bovenleiding die is 
aangebracht.
Jarenlang zijn we onder de baan bezig geweest en leek het alsof er weinig 
gebeurde, maar dat werk zie je niet. Nu zijn we een paar jaar boven op 
de baan bezig. Het laatste project was het aankleden van het grenssta-
tion en omgeving. Heel veel hekwerk hebben we gemaakt van cocktail 
prikkers en horrengaas. Bomen zijn geplant, gras en groen aangebracht, 
ondergrondse parkeer garage gemaakt, rotonde aangelegd, wegmarkering 
aangebracht, mensen en dieren geplaatst.
Het vorige project was Den Helder aangekleed maken. Ook hier is veel 
hekwerk en wegmarkering aangebracht. Het stadspark rondom de muz-
iektent met veel toeschouwers voorzien. Een dierenparkje voor het station 
gemaakt en een smikkel caravan voor een hapje en een drankje. Verder 
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  Vervolg Den Helder - Zwitserse Alpen 

hebben we nog een kabel breuk nagebootst. In het grote park hebben we twee 
voetgangersbruggen gemaakt. 
Dat we eer van al onze inzet hebben gehad hebben we wel gehoord op de 
goed bezochte open dag en dat maakt onze hobby zo leuk !

Willem Ruijsestein
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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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Hoe het allemaal begon

Hoe het allemaal begon

Terwijl we aan het werk waren in het clubgebouw konden we vloerbedekking 
krijgen dat in een kantoor op de Rijkswerf lag.We wilden met een paar man 
genoeg vloerbedekking mee nemen om het clubgebouw in zijn geheel mee te 
bedekken.Maar die vlieger ging niet op, de opzichter vertelde dat we alles of 
niets konden krijgen. De keus was snel gemaakt, dan maar alles.

Wat een beetje tegenviel was dat het om 3 lokalen ging, eigenlijk veels te 
veel.Maar we besloten om het toch maar te doen, beter te veel dan niets.
Met een aantal mensen begonnen we om alle koff erbakken vol te laden.
Dat was een grote hoeveelheid, veel te veel voor de club, maar een aantal 
leden nam gelukkig een gedeelte mee naar huis. Ondergetekende heeft 3 
zolders ermee kunnen beleggen, de laatste vloertegels zijn bij een recente 
verhuizing naar de vuilstort gebracht nadat ze jaren lang dienst hadden 
gedaan.

De marine had een laboratorium waarin asbest moest worden verwijderd.
Wij mochten het plafond er gratis uithalen, hetgeen we ook hebben gedaan. 
Maar ook hier was het veel te veel voor de club.
Eerst hebben we de goede platen er uit gezocht, schoon gemaakt en 
geschilderd.  Dit hebben wij ook gedaan met het ijzeren frame.Nadat er onder 
het oude dak, dat er nog steeds zit, een aantal kabelgoten waren geplaatst, die 
voorzien werden van de nodige kabel, konden we beginnen met het ijzeren 
frame te monteren en de plafond platen te plaatsen.
Daar boven op hadden we een aantal reserve platen geplaatst die ons nog 
jarenlang veel goede diensten hebben bewezen.
Intussen was de bar al aardig gevorderd en konden we ook de verkoop van 
koffi  e, thee, bier en broodjes ter hand nemen.Een aantal leden nestelde zich 
in de bar en gaven ons van hieruit  goede aanwijzingen hoe het volgens hen 
moest gaan. Daar hebben we dan ook ons voordeel mee gedaan.

volgende keer weer verder
 
Marcel
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 Zwitserse Spoorwegen

Zwitserse Spoorwegen,
 
De geschiedenis van de Rhatische baan.
 
In 1853 ontdekte de Duitse arts de heilzame werking van de lucht op de 
longen van zieke mensen. In 1867 kwam een nederlandse arts met zijn zieke 
vrouw naar Davos in de hoop op verbetering.
Later stichtte hij het eerste sanatorium en nam de Zwitserse nationaliteit aan.
Zijn naam was Jan Willem Holsboer en hij leefde van 1834 tot1898.
Davos was in die tijd zeer moeilijk te bereiken en Holsboer werd de stu-
wende kracht om een spoorlijn naar Davos te maken.In de naaste omgev-
ing waren er al een aantal kleine maatschappijen en in 1894 ontstond door 
samenwerking de Rhatische Baan De baan bevindt zich hoofdzakelijk in het 
kanton(provincie) Graubunden maar heeft ook wat uitlopers naar andere delen 
van Zwitserland en Italie.De totale netlengte bedraagt 384 kilometer en heeft 
geen tandrad 
aandrijving en heeft zowel een gelijkstroom als een wisselstroom gedeelte.
De laatste jaren is men bezig met het ontwikkelen van trienstellen die op 
beide stroomsoorten kunnen rijden.In 2010 is men begonnen met de uitle-
vering van 15 treinstellen van het type ABe 8/12 genaamd “Allegra” Deze 
treinstellen hebben allemaal namen en het eerste treinstel heeft de naam “Jan 
Willem Holsboer”

Tot zover in kort bestek de geschiedenis van de Rhatische Baan.
 
Marcel
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FOTO’S OPEN DAG
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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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Vervolg FOTO’S OPEN DAG 
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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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FOTO’S NBaan
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Kievitstraat 22
1781 ZE Den Helder

Tel.  0223 621008
Fax.  0223 627153
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  FOTO’S Amerikaanse Smalspoorbaan



24

      

   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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WIST U DAT

er vanwege het aanstaande jubileum geen kerst- of 
nieuwjaar borrel zal worden gehouden

de club donderdag 24 december én donderdag 31 
december gesloten blijft

dat de parkeervaardigheid van sommige leden te 
wensen overlaat

dat de leden te weinig worst eten en deze nu niet meer 
worden verkocht

dat, door de concurrentiestrijd tussen de supermarkten 
van Deen en Vomar, de inkoopprijzen van Amstelbier 
gunstig blijven

het bestuur inmiddels weer op volle sterkte is
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MODEL SPOORAGENDA

(MODEL)SPOORAGENDA

We zitten weer midden in het modelspoorseizoen, 
wat ook wel te zien is aan de komende evenementen. 
We denken dan aan de Nederlandse Modelspoordagen, de beurs in Neuren-
berg, Rail 2016 en On Traxs. Kortom, weer genoeg te beleven in onze hobby 
in het nieuwe jaar. De gegevens voor deze agenda zijn verkregen uit open 
bronnen, zoals (model-) spoortijdschriften, folders etc. 
Er kunnen geen rechten of verplichtingen aan worden ontleend. 
De onderstaande lijst is op  04 december voor het laatst bijgewerkt.

        Ivan Krijns

AGENDA

9 & 10 januari.  
Nederlandse Modelspoor Dagen. De Broodfabriek (voorheen Darling 
Market), Volmerlaan 12, 2288 GD  Rijswijk. 10.00 – 17.00. 
Volwassenen € 10,-- (met te kopieéren bon uit de Rail Magazine september 
2015 € 2,-- korting). 
Info: www.modelspoordagen.nl. 

23 januari. 
Treinenbeurs Party zalencentrum ‚t Haske, Vegelinsweg 20, 8501 BA  Joure. 
10.00 – 15.00. Volwassenen € 2,80; kinderen t/m 11 jaar € 1,30. 
Info: www.eurospoor.nl/koog.html 

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

23 januari. 
Treinenbeurs Party zalencentrum ‚t Haske, Vegelinsweg 20, 8501 BA  Joure. 
10.00 – 15.00. Volwassenen € 2,80; kinderen t/m 11 jaar € 1,30. 
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U.S.A Baan
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MODEL SPOORAGENDA

Info: www.eurospoor.nl/joure.html 

27 januari t/m 01 februari. 
Speelgoedbeurs in Neurenberg. Rond deze periode komen de meeste grote 
modelspoorfabrikanten  met hun nouveautés voor dit jaar.

07 februari. 
1. Viering van het 25 jarig bestaan van onze club met een bezoek aan Mini-
world Rotterdam en een diner voor  leden en partners, die zich hiervoor 
hebben opgegeven.

2. Treinenbeurs Buurthuis De Vuister, Molenwerf 44, 1541 WR Koog aan de 
Zaan. 10.00 – 15.00. Volwassenen € 2,80; kinderen t/m 11 jaar € 1,30. 
Info: www.eurospoor.nl/koog.html

19 t/m 21 februari. 
Rail 2016 in Expo Center Houten (bekend van de treinenbeurzen). 
Info: www.modelspoorbeurs.nl 

27 februari. 
Treinenbeurs Party zalencentrum ‚t Haske, Vegelinsweg 20, 8501 BA  Joure. 
10.00 – 15.00. Volwassenen € 2,80; kinderen t/m 11 jaar € 1,30. 
Info: www.eurospoor.nl/joure.html 

06 maart. 
Treinenbeurs Buurthuis De Vuister, Molenwerf 44, 1541 WR Koog aan de 
Zaan. 10.00 – 15.00. Volwassenen € 2,80; kinderen t/m 11 jaar € 1,30. 
Info: www.eurospoor.nl/koog.html

11 t/m 13 maart. 
On Traxs in het Spoorwegmuseum Utrecht. 
Info: www.spoorwegmuseum.nl 

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

2 & 3 april. 
Modelspoorevenement Nieuw Vennep.Van Zanten Hal, IJweg 1415, 2152 NB  
Nieuw Vennep. 
Info: www.eurospoor.nl.

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

27 t/m 29 mei. 
Dordt in Stoom. Jaarlijkse manifestatie met stoomlocomobielen, -treinen, 
-schepenen andere stoomwerktuigen. 
Tevens een grote modelbouwtentoonstelling.
Info: www.dordtinstoom.nl. 

02 juli / 27 augustus / 08 oktober / 05 november
Modelspoorbeurs Houten (€ 7,-- p.p.). 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.

10 december. 
Modelspoorbeurs Houten (€ 7,-- p.p.). Tevens “Houten Digitaal”, waarbij 
diverse modulebanen, workshops en veel stands met verkoop van digitale 
toebehoren. 
Info: www.modelspoorbeurs.nl
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Foto’s U.S.A. Baan
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Onze clubbanen

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

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

Amerikaanse Smalspoor 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 2016

Het volgende nummer zal begin maart 2016 
verschijnen, de redactie ziet uw bijdrage graag 
uiterlijk 17 februari 2016 tegemoet.


