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Van de voorzitter

Op het moment dat ik het voorwoord schrijf voor 
alweer de tweede uitgave van dit jaar bereikte mij het 
bericht van het overlijden van Cor Rathmann. Verderop 
in het blad wil ik daar even bij stil staan.

Inmiddels hebben we de jaarlijkse algehele 
ledenvergadering, welke werd gehouden op 19 maart, 
achter ons. Van de vereniging waren 23 leden en 4 
bestuursleden aanwezig. Het jaarverslag en ook het 
fi nanciële verslag werden unaniem goed gekeurd. 
Naast de gebruikelijke uitgaven zal opnieuw veel geld gereserveerd moeten 
worden voor onderhoud van het gebouw. Toch stelde het bestuur voor, gezien 
de nog gezonde fi nanciële situatie, de contributie vooralsnog niet te verhogen. 
Verhoging van enkele barprijzen is noodzakelijk gezien stijgende 
inkoopsprijzen. Mochten echter baten en lasten te veel uit balans raken dan 
zal een tweede ledenvergadering bijeen geroepen worden om maatregelen te 
bespreken.

De jaarlijkse schoonmaak dag staat gepland voor zaterdag 28 juni en de open 
dag voor zaterdag 18 oktober en iedereen kan deze data nu vastleggen in zijn 
agenda. Hopelijk is het ook een stimulans om verder te werken aan banen in 
opbouw en verandering.

Hans van den Ham
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COR   

Cor Rathmann

Op 27 april 2014 
overleed op 80-jarige leefti-
jd, na een kort ziekbed, Cor 
Rathmann. Vanaf het begin 
was hij zeer nauw 
betrokken bij de Helderse 
Modelspoorclub en één 
van de meest trouwe leden 
die zich ook, naast het 
beoefenen van de 
modelspoor hobby, inzette 
voor het belang van de 
gehele club. 
Cor was gefascineerd door Zwitserland en Zwitserse treinen zowel in het echt 
als ook in schaal HO, getuige de fraaie Alpen baan die mede door zijn toedoen 
is opgebouwd. Bijna altijd als hij de club bezocht had hij thuis al op een 
papiertje opgeschreven welke werkzaamheden die dag verricht moesten 
worden. Doorslijpen van rails en solderen waren bij hem favoriet maar hij reed 
ook graag met een mooie verzameling treinen. Naast een besturingsapparaat 
was voor de bediening van de baan de zogenoemde “bak van Cor” onmisbaar 
zowel vanwege het rijplezier als ook vanwege de vele frustratie die bijna altijd 
cumuleerde rond de open dagen. 
In Cor verliezen we een toegewijd maar ook markant clublid !

Hans van den Ham, voorzitter
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VAN HET BESTUUR    

Aansprakelijkheid leden en bestuur HMSC

Naar aanleiding van een vraag gesteld tijdens de algehele ledenvergadering 
over aansprakelijkheid heb ik mij verdiept in dit heikel punt. 
Bij het aanvaarden van een bestuurlijke functie vragen weinig mensen zich af, 
en ook ik destijds, wat eventuele juridische consequenties  kunnen zijn. Omdat 
onze vereniging opgericht is bij notariële akte en ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel zijn wij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. 
Bestuur maar ook leden zijn in principe niet aansprakelijk voor verplichtingen 
van de vereniging, ook niet na ontbinding en faillissement. De vereniging is 
schuldenaar of schuldeiser, niet het lid of bestuurslid en is dus ook niet met 
privé-vermogen aansprakelijk voor verplichtingen. 
Zoals altijd zijn er uitzondering op de regel en in deze situatie moet er dan 
aantoonbaar sprake zijn van wanbestuur. Voor alle duidelijkheid echter ligt de 
hoogste macht bij de ledenvergadering. Het lijkt mij een goede zaak ook over 
dit soort zaken, indien gewenst, in ons clubblad te schrijven want het hoeft niet 
altijd alleen maar te gaan over onze gemeenschappelijke hobby.

Hans van den Ham, voorzitter
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HOE HET BEGON2

Hoe het allemaal begon(deel 2)

De vorige keer schreef ik dat er een nieuwe plek in het verschiet lag,op de oude 
rijkswerf waren er lege zolders te huur.Dat leek ons wel en gingen er achteraan, 
maar toen we de voorwaarden hoorden zijn we er maar vanaf gestapt We waren 
weer terug bij af Op het KEES Schip mochten we aan de bovenkant een vaste 
baan bouwen,maar dat was geen optie voor ons ook omdat het schip voor ie-
dereen toegangelijk was.We besloten om een module baan te bouwen  en om er 
voor te zorgen dat de maatvoering voor iedereen hetzelfde was hadden wij het 
een en ander op papier gezet zodat er bij voorbeeld overal de zelfde strooisel 
gebruikt zou worden.Helaas kon een van de leden niet wachten op de afspraken 
die nog gemaakt moesten worden en was reeds begonnen met een module te 
bouwen best wel mooi maar hij verschilde van de rest.
Wat de module zelf betrof had Kees de Beurs het voortouw genomen en een 
soort bouwpakket ontworpen en dat was geweldig.Er zaten verstelbare poten 
onder zodat we op elke ondergrond een stabiele baan neer zetten.Maar mede 
hierdoor waren ze wat aan de zware kant.Veel leden begonnen aan een module 
maar haakte na verloop af en schonken hun module aan de club zodat steeds 
minder leden moesten werken met steeds meer modulles.Toch hebben wij er 
heel lang  mee gedaan en gingen er mee naar pleinfeesten,visserij dagen en 
stonden we in school 7.Ook waren wij te gast inde Rietschoten.Hier was er nog 
een lid die met zijn zware module een bloempot op de grond smeet,hij keek 
een keer achterom ,haalde zijn schouders op en ging door(hij is nu nog lid)
Volgende keer verder

Marcel
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MINIATUR WUNDERLAND   vervolg MINIATUR WUNDERLAND

Er is veel te zien

Een van de stadsdelen van Hamburg heet Speicherstadt. Het is het grootste uit 
bakstenen opgetrokken  en aaneengesloten pakhuizencomplex gebouwd tus-
sen 1885 en 1910. Op de tweede, derde en vierde verdieping van een van deze 
gebouwen vinden we de grootste modelspoorbaan ter wereld namelijk 
Miniatur Wunderland. Voor ons opmerkelijk is dat in het gebouw ernaast de 
“Joop van den Ende Academy”is gevestigd. Momenteel is er 1.300 vierkante 
meter bebouwd maar er liggen nog plannen voor 1.000 vierkante meter erbij. 

Er zijn een aantal wereldthema’s 
waarvan ik de indruk heb dat bij het 
begin van de bouw 
modelspoor het belangrijkste was 
maar later veel meer ook andere 
aspecten zoals fraaie scenery bouw, 
heel veel, waarschijnlijk Faller, 
carsystems en nog meer Led v
erlichting (335.000 stuks). Sluitstuk 
van al die ontwikkeling is 
Knuffi  ngen Airport met meer dan honderd starts en landingen per dag en 
ontwikkelingskosten van € 3,5 miljoen. Ik heb er, overigens met mijn echtge-
note, ruim 6 uur rondgelopen en zij had een “blik achter de coulissen” gere-
serveerd, 15 euro per persoon extra. 

Tijdens deze rondleiding krijg je een goede indruk hoeveel meter rails aan het 
oog onttrokken is, hoeveel rijdend materieel opgesteld staat om met name de 
locomotieven te laten afkoelen (!), hoeveel brandmelders geplaatst zijn om 
toch calamiteiten onmiddellijk te signaleren, hoeveel camara’s geplaatst zijn 
om ook vanuit de centrale regelkamer alles goed te kunnen bewaken. Ook 
werd duidelijk, alhoewel ik dit niet had verwacht, hoe moeilijk het is om 
sommige plaatsen op de verschillende banen te bereiken en dat de 
medewerkers dus ook over jongleer talent moeten beschikken. Ik heb dus ook 
geen bejaarde medewerkers (100 fulltime en 200 parttime banen) kunnen ont-
dekken. Een van de bijzonderheden achter de schermen is de manier waarop 
de rijdende auto’s wor-
den opgeladen. 
Ze rijden, uiteraard 
computer gestuurd, 
naar hun oplaatpunt 
en twee beweegbare 
koperen plaatjes maken 
via een vernuftig 
systeem contact met 
beide buitenspiegels die 
als plus en min pool 
fungeren voor de 
batterij. Ik hoop dat het 
op een van de foto’s 
goed te zien is. 
Dat het wagenpark 
helemaal elektrisch is, is uit oogpunt van milieu, zeer te waarderen.
De oorspronkelijke “Modelleisenbahn Wunderland” is inmiddels uitgegroeid 
tot een echt “Miniatur Wunderland” en alhoewel ik geen aandelen heb voor 
iedereen, ook niet modelspoor liefhebbers, van harte aan te bevelen.

Hans
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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

ZWITSERSE LOCOMOTIEVEN

In de jaren 1920 had men al de behoefte aan sterkere loc’s om het steeds zwaar-
dere verkeer over de Gotthard baan te transporteren.De stoomloc’s hadden 
er steeds meer moeite mee en men besloot om het in de electrische tractie te 
zoeken.Er werd eerst een proefl oc gebouwd die men uitvoerig ging testen.Dit 
was de Ce 6/8 1.

Na een langere tijd testen waren er zoveel veranderingen nodig,dat men besloot 
een nieuw ontwerp te maken. 
Dit werd uiteindelijk de beroemde krokodil.(Ce 6/8 2)
Hiervan zijn er verschillende versies gemaakt (o.a de Ce 6/8 3, de Be 6/8 2 en 
de Be6/8 3) In totaal zijn er 63 krokodillen gemaakt in de jaren 1920-1926.
Tussen 1967 en 1977 zijn zij uitgerangeerd en werden vervangen door sterkere 
locomotieven

Marcel
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 WERKZAAMHEDEN GROOTSPOOR

Al in een vroeg stadium stonden er borden bij de overweg bij de Molenvaart in 
Anna Paulowna, met de mededeling erop dat er in het weekend van 19 en 20 
april de overweg was afgesloten en dat er geen treinverkeer was.
Nieuwsgierig dat ik was, want er stonden inmiddels al zo'n vier kranen van 
VolkerRail die de klus moesten gaan klaren. Zaterdag na mijn werk zag ik in 
Schagen een hele lange trein voorbij gaan met allemaal ballast erop, richting 
Anna Paulowna.Toen ik Anna Paulowna binnen reed zag ik meteen de lange 
trein staan en ze waren volop aan het werk op het spoor. Na het eten zijn Don 
en ik naar het spoor gegaan en 
zagen dat er 1 spoor vernieuwd 
was bij het perron (spoor 2) en 
bij navraag bleek dat ze het oude 
ballast gingen vervangen voor 
nieuw.vanaf de overweg aan de 
Molenvaart tot aan de overweg 
van de Grasweg is de ballast 
vervangen. Een "kettinghor" deed 
de klus. De "kettinghor"deed zijn 
werk en naast deze indrukwekkende machine stond een V100 met 32 volge-
laden lagebord wagons met nieuwe ballast. Tja, dat is toch even anders ballast 
aanbrengen dan op je modelbaan. De machinisten van de kranen zijn goed op 
elkaar ingespeeld want ze rijden behoorlijk hard over het spoor om de ballast 
vanuit de wagons op en langs het spoor aan te brengen.
Dit geheel gaf een behoorlijk geluid, waardoor het veel publiek trok die even 
kwamen kijken wat er gebeurde aan het spoor.
Don en ik gingen naar de overweg toe op de Grasweg en daar zagen wij in de 
verte ook een bijzondere loc aankomen. Vlak voor de overweg stond deze stil 
en het is een SPP 110 SW speciaal voor de ballast vast te leggen.
Maandag morgen waren de werkzaamheden klaar en lag het spoor er weer bij 
alsof er niets gebeurd was. Reizigers werden tijdens de werkzaamheden ver-
voerd per bus naar Den Helder of Schagen. Don en ik hebben genoten van de 
werkzaamheden en in het bijzonder van de speciale machines.

Ronald Varekamp 
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TREINLIEFHEBBER

Een echte treinenliefhebber.

Als U een echte treinenliefhebber bent, wilt U thuis natuurlijk zoveel mogelijk de cul-
tuur van de spoorwegen imiteren.
Hier volgen enige richtlijnen en aanbevelingen.

Plaats verschillende soorten stoelen in Uw kamer. Zet sommige zo neer dat U geen 
uitzicht heeft. Gooi eerst diverse maaltijden over de bekleding. Leer U gasten aan om 
met de schoenen op de bekleding te zitten.

Zorg voor de gezelligheid dat U minder stoelen heeft dan gasten.

Als U gasten verwacht, houdt de deuren dicht en zeg via de intercom dat de deur 
weigert.

Haal alle beschutting uit Uw tuin, zodat het goed doortocht op Uw stoepje en laat Uw 
gasten daar lang wachten voordat U opendoet.

Doof zo nu en dan alle verlichting en zeg dat U een stroomstoring heeft.

Schenk alleen koffi  e die gezet is met het gebruikte koffi  ezakje van de buren.

Breek de straten op rond Uw huis.

Zodra een gast een leuk gesprek heeft, geeft U iedereen een mobiele telefoon en laat ze 
hun schoonmoeder bellen.

Richt een stiltehoekje in en zet hier Uw luidruchtigste gasten.

Zorg dat er naast Uw huis geheid wordt, zo kunt U mooi de trillingen en het lawaai 
imiteren.

Als U gasten verwacht, zeg hen af omdat U of de plafonds aan het vervangen bent of 
de vloertegels aan het verleggen.

Vraag graffi  tispuiters Uw huis een beurt te geven.

Laat Uw gasten hun fi ets in de gang neer te zetten.

Vertel nooit het juiste adres en noem zeker geen tijden.

Laat Uw website slechts beperkt operationeel zijn.
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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

 vervolg TREINLIEFHEBBER

Controleer Uw gasten niet als het er veel zijn. Ga dan in een luie stoel zitten en laat de boel de 
boel.

Vervang al Uw stoppen door zekeringen van 4 Amp. Dan gebeurt er tenminste nog iets.

Maak Uw huis en de ramen nooit schoon.

Zeg dat U rookvrij bent en laat de gasten in de keuken roken.

Nodig op zondag Uw voetbalvrienden uit en repareer de schade op maandag.

Probeer met een stalen gezicht te verklaren dat Uw ronde koffi  ekopjes ineens vierkant 
zijn geworden.

Als het vriest kunt U geen gasten ontvangen want er ligt ijs op het plafond en er ligt 
sneeuw tussen de kieren van de voordeur.

Als Uw computer in slaapt, ja dan ontvangt U uiteraard geen gasten.

Zorg zomers voor een goede temperatuur door de ramen zo klein mogelijk te maken en 
niet te openen. Airco is natuurlijk defect of niet aanwezig.

Als U eventueel een cateraar in huurt, zorg dan dat deze geen enkele horecaopleiding 
heeft, anders betaalt U te veel. 

Plaats een kotje in de hoek van de gang, noem dit WC en spoel het door met slootwater. 
Eén emmer per avond.

Als U 2 cm sneeuw verwacht of een bries van meer dan 3 Beaufort of als de 
temperatuur boven de 22 graden stijgt , zegt U Uw feestje af.

U bent zeer verbaasd dat U zo weinig gasten ontvangt. Of was dat misschien de 
bedoeling.
Dan heeft U tenminste tijd om met Uw model treinen te rijden. Wel de kamerplanten 
verwijderen, want een blad van een clivia is dodelijk voor een N-locomotief.

Mocht U enige mate van rancune bespeuren, dan is dat niet terecht. Afgelopen jaar ben 
ik 26 maal naar Rotterdam gereisd en de NS heeft mij toch maar 12 keer zonder ver-
traging daarheen gebracht. Waarvoor hulde; nog even en we halen de 84.5 %.! 
Mijn overgrootvader had een gezegde: zo punctueel als het spoorboekje. De arme man 
is al jaren dood.
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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 !

vervolg THE DOG HOUSE

Geachte voorzitter,

Tijdens de laatste jaarvergadering werden drie punten naar voren gebracht, die 
mij aan het denken zetten. Deze punten waren het feit dat de energierekening 
zo hoog werd, het feit dat er weinig kopij voor het clubblad werd ingebracht en 
een verzoek van sommige leden om meer informatie en kennis uitwisseling.
Ik wil hier graag op reageren en begin gelijk maar met informatie en kennis 
uitwisseling. Ik wil beginnen met iets waar veel leden problemen mee hebben 
en dat is electriciteit. U zult zien dat electriciteit niet zo moeilijk is als som-
mige bekneisde clubleden ons willen doen geloven.

Inleiding tot de electriciteit.
Wat is electriciteit en waar komt het vandaan.
Electriciteit zit in de muur. In dikke muren zit sterkstroom en in dunne muren 
zwakstroom. Om het er uit te krijgen zitten er soms gaatjes in de muur, vaak 
twee bij elkaar. Dat is heel slim, want als er een verstopt is, kan je nog altijd het 
andere gaatje gebruiken. Bovendien kunnen er dan schemerlampen met twee 
lampenkapjes op branden.
De gaatjes kan je beter dicht houden want anders krijg, zoals de vakman zegt: 
lekstroom.
Dit geeft rommel in de kamer, het kan niet echt kwaad, maar ruzie met de 
vrouw is beter te vermijden, want ze heeft zo hoofdpijn.
In de handel zijn apparaatjes verkrijgbaar om de gaatjes af te sluiten. Ze heten 
stekers totwandcontactdoos, in de volksmond heten zij stekkers, waarschijnlijk 
genoemd naar de Duitse uitvinder Schtecker.
In de meterkast, aangelegd door een “vakman”, dan vindt daar zoveel lekkage 
plaats dat men zelfs stoppen nodig heeft om dit op te vangen. Een stop vervan-
gen is een hele klus, het wordt uitgedrukt in het aantal vaders ( frans : père) dat 
je nodig hebt om de lekkage tegen te houden. Bij een 10 AM pere stop dus 10 
vaders. Moeders kunnen dit niet. 
Nu U weet dat de electriciteit in de muur zit is het ook duidelijk dat de 
schakelaars in de muur zitten en niet bv in de vloer of het plafond. Aan de 
hoogte van de schakelaars kunt U zien hoe hoog de electriciteit staat.
Er is U waarschijnlijk nu al meer duidelijk dan jaren school U hebben proberen 
uit te leggen.
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Kievitstraat 22
1781 ZE Den Helder

Tel.  0223 621008
Fax.  0223 627153

LOCOMOTIEF V 36

Gelijkstroom en wisselstroom.
Als U een gat in de muur maakt en U komt gelijk stroom tegen, dan is dit geli-
jkstroom. Dit is Uw stroom. Aan de andere kant van een tussenmuur met 
Uw buren is er gelijkstroom van Uw buurman. Dit is zijn stroom. 
Halverwege de muur, meestal in de spouw, wisselt het, dit is nou wisselstroom.
Als U crimineel bent, kunt U door een gat in de muur te maken, gebruik maken 
van de stroom van Uw buren, dit heet aftakken, als Uw buurvrouw een 
takkenwijf is of leasen als ze er aantrekkelijk uitziet. De buren kunnen het-
zelfde doen bij hun buren en zo kan dus een heel rijtje huizen gratis stroom 
hebben. Alleen de hoekhuizen zijn de pineut, daarom zijn deze ook duurder in 
de aankoop. Ons clubhuis is vrijstaand en aftappen bij de buren is voor ons niet 
mogelijk.

Bedrading.
Omdat stroom niet goed kan zien zijn er draden aangebracht om ze beetje in 
de goede richting te geleiden. In Eindhoven hebben ze in 1920 een standaard 
regeling opgesteld voor de kleurcodering. Dit gebeurde door een fi etsenmaker, 
die later emigreerde naar Duitsland, vandaar dat de eenheid van een condensa-
tor nog steeds Fahrrad heet. 
Terug naar de draden. U moet maar eens kijken als er een electrische buis open 
ligt. De vakman die daar bij is zal U waarschuwen de draden niet aan te raken, 
omdat er spanning opstaat. Wat hij bedoelt is dat er stroom is en dat is 
spannend. Stroom, spanning en electriciteit zijn precies hetzelfde en de vakman 
zal de begrippen door elkaar gebruiken om U in verwarring te brengen. 
Dit heet bescherming van eigen vak. U kunt dit rapporteren aan de mede-zeg-
genschaps raad van de treinenclub.
Terug naar de draden. Er zijn verschillende kleuren. Ik zal dit uitleggen aan een 
voorbeeld: U heeft een broodrooster. Dit moet U aansluiten aan de bruine draad 
voor goudkleurige geroosterde boterhammen. Als U het aansluit op de zwarte 
draad krijgt U verbrande toast. De specialist kan door een goede menging de 
bruinheid van de toast beinvloeden. Vroeger waren er ook rode draden, voor 
het vlees, maar sinds de invoering van de magnetron zie je deze kleur steeds 
minder.
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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 

VERBOUWINGEN

In een nieuw huis zie je uit het plafond een blauwe en een zwarte draad komen. 
Het blauw is voor overdag( een blauwe hemel) en het zwart uiteraard voor ’s 
nachts, als het donker moet zijn.
Een wasmachine sluit je aan met een gele, blauwe en bruine draad. Blauw is 
de aansluiting voor de gemengde bonte was. Geel voor licht verontreinigde en 
bruin voor zwaar verontreinigde onderwas.
Tegenwoordig zie je steeds meer groen/gele draden. Dit is de groene stroom. 
Groene stroom is normale stroom (gele draad) overgoten met een milieu keur 
(groene draad) en daarom duurder.

Hoge en lage spanning.
Om het een beetje moeilijker te maken, gebruik ik nu ook het woord spanning.
Hoogspanning vindt je hoog, dat kan je zien aan de hoogspannings masten in 
Nederland.
Laag bij de grond vindt je laagspanning. In het clubgebouw kan je dit goed 
zien bij de N-baan. Deze is speciaal laag gebouwd om de spanning= electric-
iteit = energie rekening laag te houden. Middelbare spanning wordt gebruikt 
door de Marklin, Nederlandse, Duitse en Zwitserse baan. Dat de spanning bij 
de nederlandse baan vaak oploopt komt door andere oorzaken. De LGB baan is 
een hoge spannings lijn en kost klauwen met geld.
De Amerikanen is een geval apart. We weten dat zij energie slurpers zijn. Als 
men ze hoort spreken over een Big Boy met een Caboose met supercharger en 
booster dan kun je je wel voorstellen dat ze veel meer gebruiken dan de andere 
banen. Zelfs de knipperlichten bij de schaars geklede dames kunnen niet uitge-
schakeld worden en branden dag en nacht! Bovendien hebben ze een 
draaischijf en die heeft draaistroom nodig. Die is niet te betalen.
Dus voorzitter, als je klachten hebt over de hoge energie rekening: je weet waar 
je moet zijn.

Soorten rails.
Waarom verschillende spoorbreedten? Stroom moet van de ene spoorrails naar 
de andere bv bij een wissel. Dit kost moeite, hoe groter de afstand hoe meer 
energie gebruikt wordt. Meer wissels is dus duur. Bovendien werken wissels 
alleen op wisselstroom, daarom heten ze wissels en niet gelijks.
Wederom is de N-baan, door zijn geringe spoorbreedte, het goedkoopste.
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vervolg VERBOUWINGEN

Een apart geval zijn de sporen met het drie rail-systeem.
Als we kijken naar het woord elec TRI ci TEIT zien we daar het woord TRI, 
dit is Grieks voor drie, er zijn dus drie rails op een spoor mogelijk, maar dat is 
beperkt in TEIT (tijd). Vandaar dat de Marklin baan minder rijdt.

Zelf controle.
Iedereen die iets geleerd heeft, wil dit in de praktijk brengen en anderen impo-
neren. Bij de bouw van een baan willen we, als we eindelijk weten hoe we een 
lampje kunnen laten branden, dan ook gelijk zo veel mogelijk lampjes laten 
branden. We zien dus ingewikkelde schakelpanelen en veel electrische append-
ages op de baan. Het is goed een controle uit te voeren.
De simplistische controle methode:
Zet een locomotief op de rails, zet de trafo geheel open.
Ga onder de baan liggen en knip een willekeurige draad door. Als de trein blijft 
rijden is de betrokken draad geheel overbodig en kan verwijderd worden. Als 
de locomotief stopt heeft U een essentiele draad doorgeknipt. Herstel dit. Doe 
dit nu met alle draden en U zult zien dat het leven een stuk eenvoudiger wordt. 

Dit kunt U ook thuis doen.
Doe het plafondlicht aan.
Trek een willekeurige stekker uit een stopcontact. Blijft het plafondlicht bran-
den dan draagt de stekker niet bij aan de primaire levensfuncties en U kunt de 
stekker en het apparaat wat er aan zit, verwijderen. Ook nu zal het leven een 
stuk simpeler worden.

Wel, beste voorzitter, ik heb nu drie zaken besproken. Ik heb U uitgelegd waar-
om de energierekening zo hoog is en wat er aan gedaan kan worden. Ik heb de 
leden kennisbijgebracht en al doende nog kopij aangeleverd voor het clubblad. 
Mag ik nu weer gewoon aan mijn baan gaan werken.
BR.

PS. In mijn volgende verhaal zal ik U een sprookje vertellen; Hoe een stoom-
lokje digitaal werd. Een zielig sprookje, ik waarschuw U vast.



28 29

Adres: Baljuwstraat 17G
            1785 SB Den Helder

WIST U DAT

de jaarlijkse ledenvergadering door 27 leden werd 
bezocht

de contributie dit jaar vooralsnog niet verhoogd is

de barprijzen van enkele artikelen wel verhoogd zijn

sommige leden voortaan elke avond worst willen

naast ratten in het verleden nu ook mollen ons terrein 
hebben gevonden
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MODEL SPOORAGENDA MODEL SPOORAGENDA

Dit jaar bestaan de spoorwegen in Nederland 175 
jaar. Op 20 september 1839 reed de eerste trein met 
genodigden tussen Amsterdam en Haarlem, getrokken 
door de locomotieven “Arend” en “Snelheid”. Vanaf 

24 september was de spoorweg toegankelijk voor het gewone volk. Er gaan 
geruchten, dat er dit jaar in september in Amersfoort mogelijk nog iets te 
verwachten is om deze verjaardag te vieren, maar meer dan geruchten zijn het 
niet. We wachten dus maar af.
Behalve het spoorwegjubileum is het tevens 150 jaar geleden dat de eerste 
tram in Den Haag verscheen. Er is inmiddels een jubileumboek verschenen 
(“Lijnenspel” door Maurits van den Toorn, uitg: HTM) en er zal een optocht 
van trams komen. 
De gegevens voor deze agenda zijn verkregen uit open bronnen, zoals 
(model-) spoortijdschriften, folders etc. Er kunnen geen rechten of verplicht-
ingen aan worden ontleend. De onderstaande lijst is op  08 mei voor het laatst 
bijgewerkt.
        Ivan Krijns
AGENDA

28 juni. Schoonmaakdag op onze club. 09.00 – 12.00. Uiteraard zijn alle 
leden welkom!

02 juli t/m 06 oktober. In verband met de 175ste verjaardag van de spoor-
wegen stelt het Spoorwegmuseum een belangrijke spoorwegpionier uit de 
begintijd van de spoorwegen centraal in een tentoonstelling: Frederik Willem 
Conrad . Hij is geboren in 1800, overleden in 1870 en was betrokken bij aller-
lei projecten van Rijkswaterstaat. Maar belangrijker nog, hij was de wegbere-
ider van de eerste spoorlijn in Nederland, ontwerper van talloze spoorbruggen 
en bouwer van de stations langs die spoorlijn. Hij was hoog aangeschreven in 
binnen- en buitenland, maar zijn rol is in de Nederlandse geschiedenis enig-
szins onderbelicht gebleven. De tentoonstelling ‘Frederik Willem Conrad, 
spoorwegpionier’ geeft een overzicht van het leven en werk van een veelzijdig 
man. 
Info: www.spoorwegmuseum.nl. 

05 juli.  1. Modelspoorbeurs Houten (€ 7,-- p.p.). 
       Info: www.modelspoorbeurs.nl.
  2. Optocht historishe trams in Den Haag, vanaf de 
      Eisenhowerlaan via Scheveningen naar het Kerkplein. 
      Zie ook: www.htm.nl. 

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

14 september. Treinenbeurs. Buurthuis de Vuister, Molenwerf 44, 1541 WR  
Koog a/d Zaan. 10.00 – 15.00. Volwassenen € 2,80; kinderen t/m/ 12 jaar € 
1,30. Info: www.eurospoor.nl/koog.html. 

20 september. Treinenbeurs. Party Zalencentrum ‚t Haske, Vegelinsweg 20, 
8501 BA Joure. 10.00 – 15.00. Volwassenen € 2,80; kinderen t/m/ 12 jaar € 
1,30. Info: www.eurospoor.nl/joure.html. 

20 & 21 september. Modeltreinevenement N-Spoor. St. Gudula Kerk, Markt 
2, 7241 AA, Lochem. 10.00 – 17.00. Toegang € 5,--. 
Info: www.n-spoorstore.nl. 

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

04 & 05 oktober. Schmalspur Expo.Industrieel Smalspoor Museum, Griendts-
veenstraat 140, 7887 TK  Erica (Drenthe). Meer dan 20 smalspoormodelbanen 
en beurs. Rondritten met smalspoormaterieel. Zaterdag 10.00 – 18.00; zondag 
10.00 – 17.00. Volwassenen € 10,--; kinderen tot 12 jaar € 5,--. 
Info: www.smalspoorcentrum.nl. 

18 oktober. Open Dag op onze club van 10.00 tot 16.00. Leden worden ver-
zocht om 09.00 aanwezig te zijn.

18 & 19 oktober. 7e Grote Modelspoor Expo 2014. Brabanthal, Leuven, Bel-
gië. Info: www.modelspoorexpo.com.
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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 2014

Het volgende nummer zal begin Juni 2014 
verschijnen, de redactie ziet uw bijdrage graag 
uiterlijk 7 mei 2014 tegemoet.


