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De Helderse Modelspoorclub is op-
gericht op 7 februari 1991 te Den 
Helder en is ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel te Alkmaar 
onder nummer 40637088.

J. Paesschen 0223 642228

G.Bontekoe 0629259013

 

R. Varekamp   0223 533720

J.Kleine   0652416795

G.Barten    0223757671

redactie@heldersemodelspoorclub.nl

Clubgebouw H.M.S.C.

Landbouwstraat 21

1787 AK Julianadorp

N-

L22INGB0000339609 t.n.v. 

Helderse Modelspoorclub

Woensdagmiddag  1300 - 1600

Woensdagavond  1900 - 2200

Donderdagavond 1900 - 2200

Niets uit deze uitgave mag worden 
overgenomen, vermenigvuldigd of 
gekopieerd zonder uitdrukkelijke
schri elijke toestemming van 
het bestuur van de H.M.S.C. 
De H.M.S.C. stelt zich niet 
aansprakelijk voor eventuele
onjuistheden die in deze uitgave 
zouden kunnen voorkomen.

INHOUDSOPGAVE
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Van de voorzitter,

Nooit gehoord van superfoliage, schorspasta of 
zeeschuim van Anita? 

De meeste leden niet, maar na de fantastische 
bomencursus gegeven door Ronald Varekamp 
weten we er nu  alles van. Hoe je met de juiste 
materialen mooie bomen en struiken kan maken 
is bij alle deelnemers  verbluff end goed gelukt.  
Ronald bedankt.!!  

De jaarlijkse ledenvergadering van 6 februari jl.  is inmiddels achter de rug, het 
jaar- en het fi nanciële- verslag werden goedgekeurd. 

 Gerrit Barten werd gekozen in het bestuur, als opvolger van onze Willem,   
welkom Gerrit, naast het werk van websitebeheerder krijg je nu ook de taak 
Public Relations erbij. 

Het verslag van de jaarvergadering staat  op de website.

Noteer ook in uw planning; 

-de jaarlijkse schoonmaak staat gepland op 22 juni, uiteraard wordt 
voor de inwendige mens goed gezorgd, 

-de open dag is  gepland op 26 oktober (leden 9.00u aanwezig,     pub-
liek welkom 10u-13.00u).

-Arthur Weber wil in de maand    
september op een rij-zondag 
de     Friese modelbaan Club in          
Leeuwarden bezoeken, geef tijdig 
aan als U belangstelling heeft.

Jan Paesschen, voorzitter.
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Verslag jaarvergadering 6 februari 2019

Aanwezig:  Bestuursleden 4, 24 leden en 1 juniorlid.                    
                    

1. Om 20.05 opent de Jan Paesschen (voorzitter) de vergadering en heet 
een ieder welkom. Alle aanwezigen tekenen de presentielijst.  Twee  
leden afwezig met afbericht. 

2.  Jaarverslag
De voorzitter leest het jaarverslag door en merkt daarbij de 
hoogtepunten van het afgelopen jaar op. Tevens merkt hij op dat 
de gemeente ons de vraag heeft gesteld van wie het clubgebouw 
is, hierover zal door de gemeente vast en zeker nog vragen gesteld 
worden. De voorzitter en het bestuur zal hiervan de leden op de 
hoogte stellen. Ook komt het jaarverslag in de komende editie van het 
clubblad te staan.

3.  Financieel jaarverslag

Jan Kleine (penningmeester) geeft toelichting en verteld dat het jaar 
2018 positief is afgesloten. Ondanks de grote uitgaven als nieuwe 
sloten en renovatie van de achterzijde van het clubgebouw.  Alle 
banen zijn binnen hun budgetten gebleven. Ook voor 2019 blijft 
dit gehandhaafd. De twee Marklinbanen zijn samengevoegd tot één 
budget (totaal nu € 250,00). De barinkomsten zijn licht gedaald t.o.v. 
2017. Op basis van de cijfers staan we er als club zeer gezond voor en 
het eigen vermogen is gegroeid. Verder deelt de penningmeester mee, 
dat het lidmaatschap voor 50-km leden naar € 25,00 wordt getrokken, 
i.p.v. de € 22,50. Er liggen twee exemplaren van het fi nancieel 
jaarverslag ter inzage bij de bar. Het is niet toegestaan de exemplaren 
mee te nemen naar huis. 

Het ledenaantal is gelijk gebleven. 
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4.  Verslag kascontrolecommissie
Willem Smit en Cees de Beurs hebben de cijfers bestudeerd en vragen 
gesteld aan de penningmeester. Willem doet verslag, dat hij samen met 
Cees het verslag  heeft doorgenomen. Willem (ook namens Cees) geeft 
de penningmeester een dikke pluim en “dat de club blij mag zijn met 
zo’n goede penningmeester”. Alles is akkoord bevonden. Verslag is 
hierna ingeleverd en ondertekend.

5.  Nieuwe kascontrolecommissie
Willem Smit blijft en Hans van den Ham vormen de nieuwe 
kascontrolecommissie. Leen Molema is reserve. 

6.  Mededelingen bestuur
Voorzitter: De donateursbijdrage zal verhoogd worden naar € 15,00 per 
jaar. Dit was € 12,50. Reden is dat er ook een clubblad verstuurd moet 
worden en de verzendkosten zijn hoger geworden. Ontvangst gasten 
en nieuwe leden, stel je open op en ontvang deze vriendelijk. Nieuwe 
leden zijn altijd welkom en vertel over de hobby en wat wij doen als 
club. Ook is het de bedoeling om een ploeg samen te stellen voor de 
werkzaamheden buiten. Gerrit Bontekoe (vicevoorzitter) zal een ploeg 
samenstellen. Van Arthur Weber hebben wij vernomen dat er weinig 
belangstelling is om andere clubs te bezoeken. Arthur vraagt ook aan 
de aanwezige leden of dit klopt? De leden hebben zeker belangstelling 
klinkt bij een ieder. Echter de communicatie moet anders. Voortaan 
zal de secretaris een mail rondsturen en bij de bar hangt altijd een 
intekenlijst. Ook het vervoer hoeft geen probleem te zijn, meld dit bij 
Arthur en hij lost het op. Je kan vaak altijd met iemand meerijden. 
Voorzitter: De werkzaamheden bij de banen leidt vaak tot overlast voor 
andere leden die willen rijden. Dit moet zeer beperkt worden. Stelregel 
is dat elke eerste woensdag en donderdag van de maand rijdagen  zijn 
en wordt er niet gebouwd. Daarna moeten de leden die bouwen wel de 
gelegenheid krijgen om hun klus af te maken. Wederzijds begrip ligt 
hieraan ten grondslag. De vluchtweg (nooduitgang) voor in het gebouw 
dient tijdens de aanwezigheid van leden  vrij gehouden te worden en de 
voordeur moet open (van het slot). 
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Dat in geval van calamiteiten het gebouw z.s.m. verlaten kan worden. 
Over twee jaar bestaat de club 30 jaar. Voor dit jubileum zal er geld 
gereserveerd worden om weer een mooi uitje te organiseren. Nog een 
kleine opmerking inzake het verhogen van de donateursbijdrage, dit 
heeft puur te maken met het opsturen van het clubblad, dat geldt ook 
voor leden die het blad opgestuurd willen hebben. Hans van de Ham 
vraagt nog of donateurs ook een blad krijgen. Alleen als deze persoon 
op de club  komt is het antwoord van de penningmeester. Naar Hans 
zijn inzien moet alle donateurs een blad krijgen, waarvoor betaal je 
anders een bijdrage? Daar heeft Hans wel en punt. Voortaan gaan we 
iedere donateur een blad toereiken. Ook wordt aan leden gevraagd als 
er iemand in de buurt woont het clubblad daar in de bus te doen.

7. Kandidaten bestuursfunctie

Cees de Beurs en Gerrit Barten hebben zich opgegeven voor een functie 
in het bestuur. Verder hebben zich geen kandidaten aangemeld. 

8. Rondvraag

Pierre van Geijt vraag of er bij het komende uitje voor 2021 een eigen 
bijdrage gevraagd wordt om de kosten te drukken. Voorzitter legt uit, 
dat wellicht voor partners die mee willen wel een bijdrage gevraagd 
wordt. Hans van den Ham merkt op dat de ledenlijst weg is bij de bar. 
Voorzitter verteld dat als een ieder de AVG toestemmingsformulier 
getekend heeft de lijst er weer kan komen te hangen. Ook vraagt Hans 
wie de LGB baan beheert. Voorzitter stelt voor wie de baan wil beheren. 
Hans steekt zijn vinger omhoog en de jongste leden van onze club 
roepen in koor dat zij dat ook willen. Baanwoordvoerder wordt Hans en 
dat is gelijk geregeld. Hans merkt verder nog op over de opmerking, in 
het begin van de vergadering, inzake de gemeente dat er wel degelijk 
een overeenkomst is van ons gebouw. De voorzitter is blij dat te horen 
en Hans zal samen met de voorzitter dit verder bespreken. Herman 
Drechsler vraagt over de budgetten van de banen. Voorheen hingen er 
lijsten met daarop de budgetten en hoeveel er nog beschikbaar was. De 
penningmeester zal dit verzorgen. Wil Heijdeman vraagt hoeveel er 
beschikbaar is per baan en als er wat over is of je dat kan opsparen. 
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De penningmeester legt uit dat dit niet het geval is. Per jaar is er 
een nieuw budget, is er over dan vervalt het. Is het nodig om meer 
te besteden dan het budget, dan beslist het bestuur  of het doorgang 
vindt. Gerard Janssen vraagt of de banen ook in de zomer open gesteld 
kunnen worden. Als voorbeeld geeft hij de club in Broek op Langedijk 
aan. Voorzitter antwoord dat een lid altijd vrij mag zijn om introducés 
mee te nemen. Maar het blijft een besloten club. Bob Roetering vraagt 
wat de bedoeling is van de gemeente. De voorzitter kan hierop nog 
geen antwoord geven, omdat de gemeente niet heeft aangeven wat de 
bedoeling is van hun vraag. Afspraak wordt gemaakt.

9. Stemmen nieuw bestuurslid

Ronald Varekamp (secretaris) deelt de stembriefjes uit.

10. Mededelen nieuw  bestuurslid

De stembriefjes zijn ingeleverd. 26 leden hebben hun stem uitgebracht 
(behalve  1  juniorlid), en de kandidaten). De uitslag is dat Cees de 
Beurs 11 stemmen heeft gekregen en Gerrit Barten 15 stemmen. Dat 
betekent dat Gerrit Barten in het bestuur gaat plaatsnemen. Als laatste 
deelt de secretaris de toestemmingsformulieren AVG uit, zodat de 
aanwezigen deze kunnen ondertekenen.

11. Om 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt een ieder uit 
voor een drankje.
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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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Ik ben Gerrit Barten en al een aantal Jaren lid 
van de club en een groot voorstander van het 
met de computer rijden van de modelbaan.

Ik heb vroeger de MAVO gedaan en ben ik 
augustus 1981 in dienst gegaan als matroos 
Wapen technische dienst bij de marine.Ik 
ben in 1992 getrouwd met Nelleke en wij 
hebben 1 zoon Mike van 24 jaar die ook nu 
werkzaam is bij de Marine. Ik ben in juli 
2016 met FLO (Functioneel Leeftijds Ont-
slag) gegaan en ga als dit clubblad uitkomt weer beginnen bij de Marine  alleen 
nu als burger en ga iets doen met wapens van de nieuwe patrouilleschepen.

Heel vroeger toen ik nog bij mijn ouders woonde is de hobby voor de model 
trein ontstaan, ik had daar niet zo veel ruimte op zolder dus werd het toen al 
N-spoor.

Toen ik ging samenwonen met Nelleke is de hobby even in de ijskast gegaan ik 
heb zelfs al mijn spullen aan mijn zwager gegeven die wel aan de hobby wou 
beginnen met de hint als hij ooit stopt wil ik het wel terug en zo geschiedde.
Begin jaren 2000 begon mijn zoon over de model trein en alle spullen die op 
zolder staan zodoende ben ik weer begonnen samen met mijn zoon.Vlak voor 
mijn wereldreis met de marine in 2006 heb ik alles aangesloten (analoog) zodat 
mijn vrouw en zoon de baan konden afmaken met de scenery.

Helaas kwam ik door hart problemen eerder terug van deze wereldreis en was 
een tijdje ziek thuis toen ben ik mijn gaan verdiepen in de digitale wereld en 
modelspoor.

Ik kocht via marktplaat een multimaus en ging mijn eerste loc ombouwen en 
dit ging goed,toen had ik de smaak te pakken en had mooie praatjes over het 
programma koploper en het laten rijden van de Loc’s via de computer.
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Ik hakte de knoop door zonder overleg met Nel en Mike en ging de oude ana-
loge baan in zijn geheel slopen en deze lag ook in stukken op de overloop toen 
Nel thuis kwam en ging de nieuwe digitale baan maken.

Via via had ik van de club gehoord en ik had nogal wat vragen over het digital-
iseren van loc’s en ben een keer met Nel gaan kijken op een open dag en ben 
toen lid geworden van de club.Ondertussen is de eerste digitale baan ook al 
weer afgebroken, daar mijn zoon het huis heeft verlaten, ik ben verhuisd van de 
kleine kamer naar de grote kamer en daar nu een grote N-baan aan het maken. 
Zie foto.

Ik vind de club nog steeds  meer dan leuk en ben dan er ook geregeld op de 
knutselmiddag en avonden. Ik heb me aardig in koploper verdiept en kan er nu 
best wel redelijk mee overweg al gebruik ik nog steeds maar ongeveer de helft 
van wat het programma allemaal kan.

Ik hoop dat ik een positieve rol kan spelen in het bestuur en gaan er iets moois 
van maken, ik blijf voorlopig nog het clublad en de website maken en als ie-
mand daar opmerkingen of suggesties voor heeft sta ik daar altijd voor open.

Ik ga jullie zien. 

Gerrit.
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In het verre verleden werd er al door het bestuur over gesproken om voor 
onze leden cursussen te organiseren die uiteraard iets te maken hebben 
met onze modelspoor hobby. Enige maanden geleden werd de daad bij het 
woord gevoegd en kon ingeschreven worden op een cursus led, een cursus 
bomen maken  een cursus solderen. Volkomen onverwacht en dus volkomen 
onvoorbereid werden 5 leden op een woensdagmiddag door de cursusleider 
aan de tafel bij de koffi  ecorner uitgenodigd om een led cursus te volgen. Geen 
politieke praat aan tafel, zoals meestal hier, maar les over elektronica rond het 
thema led. Voor diegene die het niet weten staat de afkorting led, geschreven 
met kleine letters, voor light-emitting diode. In de dagelijkse praktijk gebruiken 
we vele afkortingen waarvan we eigenlijk de echte benaming niet kennen! 
Gelukkig begon de cursus niet met theoretisch geneuzel opgeschreven in een 
syllabus of cursusboek maar kreeg elke cursist een plastic zakje met daarin 
oefenmateriaal passend bij een praktische cursus. Het leek even net Sinterklaas 
want ik zag allemaal blije gezichten, zeker toen werd gezegd dat het allemaal 
ook gratis is en behouden mocht worden! Alle Action winkels in Den Helder 
en omstreken waren door de cursusleider en Han Koppe afgestroopt om 
voldoende “Select Plus digitale multimeters” te verzamelen voor de prijs van   
€ 3,99 per stuk (dit kan alleen bij deze winkelketen). Ook zaten in het pakket 
een 9V batterij, enkele weerstanden van 1000 en 2000 ohm, een condensator, 
een gelijkrichter, 5 snoeren in vrolijke kleuren en een aantal leds van 1,8 en 3 
mm in eveneens verschillende kleuren.

Allereerst volgde uitleg over het gebruik van de multimeter waarmee je 
spanning of stroom en weerstanden kunt meten. Nadrukkelijk werd verteld dat 
je niet een van de meetkabels in je hand moet houden als je de andere thuis 
in het stopcontact steekt waar 240 Volt op staat. De stroomsterkte die wij in 
onze hobby tegenkomen kan overigens iedereen wel verdragen ofschoon je 
toch altijd schrikt en reageert wanneer je de digitale spanning van onze banen 
voelt. Er volgde uitleg over de meegeleverde weerstanden en de waarde werd 
ook in de praktijk gemeten. Vervolgens werden op allerlei manieren circuitjes 
gemaakt met echte brandende leds. Een led mag overigens nooit zonder meer 
op een spanningsbron worden aangesloten. Er dient altijd een stroombegrenzer 
aanwezig te zijn, zoals een transistor of een eenvoudige weerstand. Over de led 
zal een spanning vallen, afhankelijk van het type led zo’n 1,9 V voor rode leds 
tot wel 3,5 V bij witte en blauwe leds. 
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Ik heb zelf een groene led zonder weerstand aangesloten op een spanningsbron 
en dat zorgde voor een euforisch moment namelijk een fl its en een knal met 
exploderen van de led. De standaard stroom door een led is 20 mA continu. 
Met de wet van Ohm kan overigens de stroom begrenzende weerstand worden 
berekend: de voedingsspanning min de werkspanning van de led gedeeld door 
de stroomsterkte is de voorschakelweerstand.

Als voorbeeld 9V – 3V (witte led) gedeeld door 0,02 (20 mA) is 300 Ohm.

Toch is weer enige theoretische uitleg  noodzakelijk maar in de cursus gaat 
het vooral om “meten is weten” en veel zelf doen. Inmiddels heb ik led 
verlichting ingebouwd in 5 Märklin wagens en daardoor zelf al geslaagd voor 
de soldeercursus en een rood ledje ingebouwd als sluitlicht in een goederen 
wagonnetje. 

Ik sluit af met dank uit te spreken aan en te onthullen wie de cursus gaf 
namelijk onze voorzitter Jan Paesschen.

Hans van den Ham
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ezoek aan de Spoorgroep Zwitserland Regio Noordwest Nederland

Op 26 januari 2019 brachten een 4-tal leden bezoek aan de Zwitserse baan 
in het Winkelcentrum Broekerveiling. Na de koffi  e en het uitreiken van ons        
tegeltje van de HMSC loc 1653 met ons logo (collectors item Siem) werden 
wij meegenomen langs hun baan. Ze zijn daar, op de bovenste verdieping, in 
een zeer ruim en riant onderkomen waar hun modulebaan alle ruimte krijgt. 
Vol enthousiasme vertelden Frans en Siem alle bijzonderheden waarbij ons   
opviel dat het landschap zo goed combineerde met de modelspoorbanen. 

Ze rijden op H0 en H0m spoor terwijl er ook de Faller autobaan zijn diensten 
doet. Onderweg moet je overstappen van de BLS naar de MOB maatschappij. 
De besturing gaat via een App (dus gewoon via je telefoon) en de laatste hand-
matige delen worden ook naar de 21e eeuw getild. Jan Kleine en Ron Varekamp 
kunnen alles vertellen over de hier toegepaste techniek. De achtergrond van 
de modulen is door hen zelf gefotografeerd in Zwitserland op de plek van de 
spoorlijn en overgebracht op canvas doek van 10 meter lengte waardoor de 
juiste berg achter het juiste station of huis staat. Leuk detail: jaarlijks komt een 
Zwitserse vrouw die woont in Château D`oex een bezoek brengen aan de baan 
in Broek op Langedijk. Zij zit dan in model te kijken naar hetgeen ze de rest 
van het jaar vanuit haar keukenraam ziet. Kijk voor meer bijzonderheden op de 
website van www.spoorgroepzwitserland.nl/regio-nw. 
Deze regiogroep heeft 25 leden waarvan 14 actief. Landelijk zijn er ongeveer 
150 leden. De contributie is hier € 10,- per maand en wekelijks komt men op 
zaterdag bij elkaar aangezien ze zijn gehouden aan de openingstijden van het 
winkelcentrum. 
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Verdere inkomsten zijn de donaties uit de rondleidingen van Frans die dagelijks 
(vooral zomers) worden gehouden. Als tegenprestatie voor het winkelcentrum 
is er tweemaal per jaar een, gratis toegankelijke,  opendag. Exploitatie: de baan 
is, net als bij ons, van de groep en het rollend materieel van de leden. Nog wat 
Zwitserse tips: in Brig is er een modelbaan in de kelder van een hotel en ook 
in Château D`oex is bij de kaasmakerij op zolder een modelbaan. Dan natuur-
lijk het antwoord op de vraag: Hoe kom je als modelspoorclub terecht in een 
winkelcentrum ?? Het antwoord is vanzelfsprekend. In 2011 stonden ze in het 
winkelcentrum met een demobaan en na afl oop werd gevraagd voor de opslag 
hiervan voor 2 maanden. Dat kon, en daarna zijn ze nooit meer weggegaan. 
Na afl oop en nog een consumptie gingen we weer vol ideeën terug naar Julia-
nadorp. Ben ik nog wat vergeten, vast wel. Was je er niet bij, ga dan eens naar 
hun open dagen en kijk hiervoor op hun web-site. Dan kan je zelf de Golden 
Pass Line door het Zwitserse landschap zien rijden.

Denkt U, ….. was ik er maar bij geweest ….., meldt u dan aan voor een vol-
gende activiteit via WhatsApp bij: 0653904592.
Via de WhatsApp groep HMSC wordt u geïnformeerd over van alles en nog 
wat.
Tot SpoorS    Arthur 
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Zoals beloofd hier het vervolg op mijn artikel over de Z21.

Door omstandigheden een jaar niet kunnen werken aan mijn maquette, maar in 
december 2018 de draad weer opgepakt. Het zat me niet lekker dat ik de bestu-
ring van de wissels niet goed kreeg.
Ik vind het nog steeds ongeloofl ijk dat je bij aankoop van de Roco Z21 en Di-
gikeys componenten voor heel veel geld zo weinig documentatie ontvangt. En 
de Nederlandse fora over het onderwerp lopen over van technische hoogstand-
jes maar de heren zijn te goed om simpele, waarschijnlijke stomme vragen te 
beantwoorden (“Zoek dan een andere hobby, als je het niet snapt”.)
Dus hebben mijn vrouw en ik onze gezamenlijke intelligentie in de strijd 
geworpen en zijn er eens een weekje voor gaan zitten. (Ik heb een slimme 
vrouw).
Door trial en error zijn we een eind gekomen en ik werd gered door een Engels 
fi lmpje op internet waarin een stotterde man uitlegde hoe hij in 5 minuten de 
Z21 installeerde. Door het beeld steeds stil te zetten kwam ik er achter wat ik 
fout deed.  Steeds als ik een wissel in de wisseldecoder invoerde moest ook 
daarna alle andere wissels één voor één bevestigen en verdraaid het werkte.
Dan maar gelijk doorgestoomd en ook de bezetmelders van Digikeijs aangeslo-
ten. Ook hier verwarring in de gebruiksaanwijzing, Je moet gewoon niets doen 
en pas aan de instelling van de bezetmelder gaan rommelen als je meerdere 
bezetmelders hebt.
Ook deze werkend gekregen.
Op de eerste foto zie je het scherm van de tablet met daarop schematisch de 
baan. Totaal 16 wissels (de groene symbolen) kan je zien en je kan de stand 
van de wissel zien.
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Kievitstraat 22
1781 ZE Den Helder

Tel.  0223 621008
Fax.  0223 627153
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Bij wissel 4 ongeveer rechts in het midden heb ik een ander symbool gekozen, 
daar zie je de baan onderbroken bij de niet doorgaande wisselstand.
De rechthoeken zijn de bezetmelders. Als die oranje is, is het baanvak bezet.
De foto is genomen toen ik nog volop bezig met instellen.
De wisselsymbolen links zijn nog veel te groot en sommige zijn verkeerd 
georiënteerd. Ook de vierkanten van de bezetmelders moeten kleiner en moeten 
de baanvak aanduiding nog krijgen.
Op de tweede foto het bewijs van de goede werking van de bezetmelders.
Op spoor 1 (bezetmelder #1:1)  staat de BR 39. Op spoor 2 (#1:2) staat de 
Rail4Chem, Spoor 3 is niet bezet want symbool #1:3 is niet oranje, op spoor 4 
de BR 01 en ook spoor 5 en 6 zijn bezet.

Linksboven staat een symbool 
klaar om ergens neergezet te 
worden en daar kan ik ook de 
tekst van het baanvak invoeren.
De komende tijd zal ik de zaak 
moeten gaan verfi jnen. Een 
mooie achtergrond voor het 
baanontwerp, de symbolen         
allemaal uitlijnen en dezelfde 
grootte maken.
Daarna de seinen gaan 
installeren.
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Ondertussen nog wat simpel werk gedaan, een kermis, grotendeels van afval       
materiaal, gemaakt. Zie foto, De draai- en zweefmolen draaien inderdaad. En ja 
voorzitter, de draaimolen draait nog steeds achteruit.

BR.
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Zaterdag 16 februari was de laatste groep aan de beurt om de workshop van 
Ronald te volgen van hoe wij mooie bomen en struiken kunnen maken voor 
onze modelbanen.

Ronald had het mooi voorbereid met al plankjes met 1 struik er op en wij 
gingen er 2 a 3 naast maken, dit doen we met staalwol. We knippen eerst een 
stukje af en knijpen het onderste eindje naar elkaar toe en met een drupje hete 
lijm uit het lijmpistool  plakken dit vast op het plankje.

Daarna gaan we het uit elkaar pluizen zodat er een mooi klein struikje ontstaat. 
We gaan hem ook nog even bijknippen.

Nadat Ronald onze creaties had goedgekeurd gingen we deze inspuiten 
met spuitlijm van Bison, na het inspuiten werden deze met grasvezels              
(4mm voor H0) met behulp van een keukenzeef bestrooid. We laten de strui-
kjes drogen en gingen we verder met de bomen.

We kregen ieder een mooi bosje koperdraad (40 stuks) mooi bij elkaar gebon-
den en deze mochten wij gaan splitsen en draaien.  

Een ieder was daar heel gedreven 
mee in de weer in. Toen dat klaar 
was gingen we eerst een dik stukje 
koper onder de boomstam sol-
deren om een standaard te krijgen 
voor de nieuwe boom. Dit had 
nog wel wat voet in de aarde maar                    
uiteindelijk is het iedereen gelukt. 
Daarna gingen we de rest van de ko-
peren boom solderen om het geheel  

stevig te maken daarna gaan we de gesoldeerde koperboom beschilderen met 
Anita Schorspasta (het lijkt nu op een boom in de winter).

Deze pasta moet een tijd drogen maar Ronald had voor iedereen zo’n stam 
thuis gemaakt zodat wij meteen verder konden.
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Nu moesten er nog bladeren 
in de nieuwe boom. Dit 
doen we met een lijmpistool 
en met Anita zeemos. Hier   
knippen we stukjes vanaf en 
lijmen we vast aan de takken 
van de boom.

Dit lijmen is wel een  gedul-
dig werkje en hier blijkt 
dat een goed   lijmpistool 

toch wel een stuk handiger werkt (die van de Action blijft maar lekken) maar     
Ronald had er één van Dremel en die werkt toch een stuk prettiger.

Na het plakken van het zeemos gaan we de boom en struiken een mooie bruine 
kleur geven. Dit doen we met een spraypaint (Amsterdam Acryl), hier kan je 
echt alle kleuren gebruiken die je maar leuk vind. Ook dit moet even drogen. 
Met behulp van een verf-föhn kan dit proces versnellen.

We knippen van karton een vierkant met 
een gleuf erin. Dit doen we om de stam 
en spuiten dan de zeemos en boom geli-
jkmatig in met spuitlijm (Bison en UHU 
lijm blijkt het beste te werken).  Zorg dat 
je van te voren het strooisel (bijv. van 
Noch loaf middelgroen en lichtgroen) 
klaar heb staan met de zeef. Nadat de 
boom was ingespoten met de zeef eerst 
het middelgroene loaf rustig over de 
boom aanbrengen. Daarna nogmaals       
lichtjes de boom inspuiten en vervolgens 
met  het lichtgroene loaf erover strooien 
(geeft jonge blaadjes eff ect en een mooie 
kleurschakering).

De boom is nu gereed.
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De struiken spuiten we nu in met lijmspray en ook deze bestrooien we op 
dezelfde wijze als de boom de kunst blijft om niet teveel erop te strooien.     
Om nog een extra eff ect te krijgen op een struik kan je deze nogmaals lichtjes 
inspuiten met lijm en dan nog met een gekleurde loaf erover te gaan. Hierdoor 
krijg je mooie rode of gele bloemen erin. 

 Al met al een hele gezellige middag knutselen onder de leiding van Ronald. 
Een ieder van onze groep was zeer enthousiast en het resultaat was er ook naar, 
we zijn er uit waarom bomen die je compleet koopt wel duur zijn maar als je 
ziet wat een tijd er in gaat zitten voor een boom en een paar struiken snap ik 
dat nu wel.

Ronald harstikke bedankt voor het werk dat je er in heb gestoken om ons ken-
nis te laten maken hoe jij bijna alle bomen op de club gemaakt hebt en dat kun-
nen we nu zelf ook.

Bedankt  Gerrit
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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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Deel 2: De Mallet locomotief.

1. Anatole Mallet.

Jules T. Anatole Mallet (23 mei 1837 – 10 oktober 1919) was een Zwitserse 
werktuigbouwkundig ingenieur, die als eerste het systeem van meervoudige 
expansie (“compound system”) voor stoomlocomotieven ontwikkelde en 
tot uitvoering bracht. Het systeem werd gepatenteerd in 1874 en in 1876                 
introduceerde hij een serie van kleine, 2 cylinder, 0-4-2T tenderlocomotieven 
voor de “Bayonne-Anglet-Biarritz (B.A.B) Spoorweg” in Frankrijk.

Compound tenderloc van de B.A.B. Spoorweg.

Hierna ontwikkelde hij een geleed systeem voor meervoudige expansie met een 
vast frame aan de achterzijde van de locomotief, waarin zich twee hogedruk 
cylinders bevonden en een draaibaar drijfstel aan de voorzijde met daarin twee 
lagedruk cylinders. Dit systeem werd bekend als de Mallet locomotief en werd 
gepatenteerd in 1885.
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Minder bekend is dat hetzelfde systeem tegelijkertijd, maar volledig onaf-
hankelijk van Mallet, in 1881 door Fritz Rimrott werd uitgevonden. Hij was 
een Duitse werktuigbouwkundig ingenieur, die leefde van 20 september 1848 
tot 14 september 1923, en was werkzaam in diverse spoordirecties van de 
Pruisische Staatsspoorwegen (o.a. Berlijn 1904 – 1906 en Gdansk 1908 – 
1920). Alhoewel in de vroege literatuur sporadisch over de Rimrott-Mallet    
locomotief wordt gesproken is hij snel in de vergetelheid geraakt en is de      
benaming “Mallet locomotief” algemeen gebruikelijk geworden.

2. Constructie.

De Mallet locomotief heeft, zoals gezegd, twee drijfstellen. De achterste zit 
vast geïntegreerd in het frame van de loc en bevat twee hogedruk (HD) cyl-
inders. Hierop bevindt zich het machinistenhuis (de cabine) en hierop rust de 
achterzijde van de ketel. Het voorste drijfstel is (aan zijn achterzijde) door mid-
del van een scharnier draaiend verbonden aan het vaste frame en bevat twee 
lagedruk (LD) cylinders. De voorzijde van de ketel rust hierop door middel van 
glijbanen aan beide zijden van het drijfstel, die als glijlager fungeren. Dit drijf-
stel kan zijdelings uitzwenken, zoals de navolgende fi guren verduidelijken.

Fig. 1: Het “Mallet principe”: Het achterste drijfstel (links in de fi guur) zit 
vast aan het frame van de loc en het voorste (rechts) is hieraan verbonden 
d.m.v. een scharnier en kan derhalve zijdeling uitzwenken.
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Fig. 2: Zijaanzicht waarin te zien is dat de cabine en achterzijde van de ketel 
op het achterste (vaste) drijfstel steunen en de voorzijde, d.m.v. een glijlager op 
het voorste (draaibare) drijfstel rust, dat op zijn beurt met een scharnier aan 
het achterste drijfstel is verbonden.

De glijbanen van het glijlager waren enigszins hellend naar binnen uitgevoerd, 
waardoor bij zijdelingse uitwijking een naar binnen gerichte kracht ontstond, 
die het drijfstel weer in zijn oorspronkelijke middenstand hielp terugkeren. 
Ondanks deze z.g. terugstelinrichting neigde het beweegbare drijfstel tot 
slingeren, hetgeen de maximum snelheid van Mallet locomotieven enigszins 
beperkte.

De aandrijving werkte met meervoudige expansie (“compound”), wat inhoudt 
dat hogedruk stoom van de ketel eerst arbeid verricht in HD cylinders. De 
stoom bevat hierna nog voldoende arbeidsvermogen om daarna in LD cylinders 
zijn restarbeid af te leveren. Om met lagedruk stoom toch voldoende kracht te 
leveren, moeten de LD cylinders een grotere diameter hebben dan de HD cylin-
ders (F=P x O), zoals te zien is in fi g. 1.

De hogedruk stoom gaat van de ketel door een hogedrukleiding naar de HD 
cylinder. Vandaar d.m.v. een vaste lagedrukleiding naar de LD cylinder. 
Tenslotte verlaat hij vanaf de LD cylinder, via de exhaust in de rookkast en de 
schoorsteen, de locomotief. De leidingen naar de cylinders in het draaibare dri-
jfstel en vandaar naar de schoorsteen moeten fl exibel zijn. In de tijd dat Mallet 
zijn locomotief ontwierp, kon men nog niet goed bedrijfszekere fl exibele hoge-
drukleidingen construeren. 
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Vandaar dat de HD cylinders zich in het vaste (achterste) deel van de loc bevin-
den en de LD cylinders in het beweegbare (voorste) deel.

In een later stadium werden ook locomotieven gebouwd volgens het Mallet 
principe, maar met enkelvoudige expansie (vier gelijkvormige cylinders die 
alle direct stoom uit de ketel ontvangen). Tevens hebben variaties plaatsgevon-
den in de locatie van de cylinders en de plaats van het vaste en beweegbare 
drijfstel. Deze locomotieven worden i.h.a. ook als Mallet locs aangemerkt, 
waarbij het principe van één vast en één beweegbaar drijfstel onverminderd 
bleef toegepast. Overigens zijn sommige puristen van mening dat de Mallet een 
“half gelede” locomotief is (“semi articulated”), aangezien maar één drijfstel 
beweegbaar is en niet beide. Wij zullen hen verder in hun mening laten.

3. Geschiedenis en ontwikkeling.

Tussen 1887 en 1961 zijn meer dan 5000 Mallet locs gebouwd, waarvan de 
meerderheid in Amerika. De lange afstanden daar en het toenemende (vooral 
goederen-)vervoer leidden tot de behoefte aan steeds sterkere locomotieven. 
Aangezien spoorwegmaterieel (en dus locomotieven) qua afmetingen, door 
het omgrenzingsprofi el, in hoogte en breedte begrensd zijn, moesten de ketels, 
en daarmee de locs, voor meer vermogen steeds langer worden. Aangezien de 
lengte, i.v.m. met de boogstralen van de rails, niet onbeperkt kan toenemen, 
kwamen gelede locomotieven, en vooral Mallets, in aanmerking.

Maar eerst terug naar het begin. Het tot stand komen van de eerste Mallet loc 
is grotendeels te danken aan Paul Decauville, die in de 60-er en 70-er jaren 
van de 19e eeuw een systeem van verplaatsbaar (“draagbaar”) spoor met een 
spoorwijdte van 60 cm ontwikkelde. Aanvankelijk met paarden als trekkracht, 
gevolgd door locomotieven die hij in zijn eigen werkplaats, nabij Parijs, bou-
wde. In 1885 bezocht hij een tentoonstelling in Antwerpen, waar Mallet een set 
tekeningen van een B’ B tenderloc (0-4-4-0T) exposeerde. Decauville werd zijn 
eerste klant en liet c.f. het ontwerp een locje (gewicht 11 ton) bouwen bij Ate-
liers Metallurgique in Tubize (België). 

Hier begon hij proefnemingen mee die zo succesvol waren, dat hij de 
wereldtentoonstelling van 1889 in Parijs aangreep om een demonstratie spoor-
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lijntje aan te leggen, die de bezoekers over een afstand van 3 kilometer van 
het Gare de la Concorde naar het tentoonstellingsterrein bij de Eiff eltoren ver-
voerde. In de zes maanden die de tentoonstelling duurde, werden meer dan 6 
miljoen passagiers probleemloos vervoerd (met een gemiddelde van 35.000  per 
dag).

F

ig. 3: Schets van de Mallet locomotieven die Decauville liet bouwen voor de 
Parijse wereldtentoonstelling van 1889.

Dit succes overtuigde veel lokale autoriteiten van de bruikbaarheid van 60 cm 
smalspoor voor lokale tramwegen en zo ontstonden er een aantal van die tram-
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wegen in Frankrijk, gebouwd door Decauville en opererend met Mallets. Van 
hieruit verspreidde het Mallet type zich verder in Europa en ook via de lokaal-
spoorwegen naar de hoofdspoorwegen. 

Het eerste land waar, na Frankrijk, Mallets op smalspoorwegen werden toege-
past was Zweden, dat de eerste twee van Decauville kocht en later zelf ging 
bouwen. Bijzonder is dat de oudste, bewaard gebleven, Mallet loc ter wereld in 
Zweden is gebouwd en daar thans nog rijdt bij een museumspoorweg.

Fig. 4: De oudste bewaardgebeleven Mallet loc ( “Lessebo”) ter wereld, ge-
bouwd in 1891, bij de Östra Södermanlands Järnväg in Zweden.

Het volgende land met Mallets werd Zwitserland, waar bij de Rhätische baan 
in 1891 de eerste twee in dienst werden gesteld. Zij waren gebouwd door Maf-
fei in München (Duitsland). Dit waren de eerste twee in Duitsland gebouwde 
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Mallets wat erin resulteerde dat Duitsland uiteindelijk de belangrijkste fab-
rikant en gebruiker van Mallets in West Europa zou worden. Oorspronkelijk 
werden de Mallets hier alleen op normaalspoorwegen toegepast, maar later 
verschenen ze ook op de Duitse smalspoorlijnen. Een bekend voorbeeld zijn de 
Harzer Schmalspurbahnen (HSB), waar ook nu nog Mallet locs operationeel 
zijn.

Fig. 5: Mallet loc 99 5902 van de HSB.

Het valt buiten het kader van dit artikeltje om de hele verdere ontwikkeling in 
Europa in detail te beschrijven. Één type verdient echter nog nader in ogen-
schouw te worden genomen en dat is de Gt 2 x 4/4 van de Beierse Staatsspoor-
wegen (later BR 96 van de DR). 

Voor de drie steile trajecten in Beieren (met een stijgingspercentage van 20 tot 
25 ‰) ontstond rond 1910 behoefte aan sterke locs voor goederentreinen. De 
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Firma Maff ei leverde vanaf 1913  15 exemplaren van dit type af. Bij hun in 
dienststelling waren zij de sterkste tenderlocomotieven van Europa. Door hun 
geringe aslast van 15,5 ton waren ze tevens geschikt voor lokaalspoorwegen 
met een zwakke bovenbouw. Zij zijn daar dan ook, vooral tijdens de eerste 
wereldoorlog (o.a. in de door Duitsland bezette gebieden aan het Westfront) 
veelvuldig ingezet.

Vanaf 1922 is een aanvullende tweede serie van 10 stuks gebouwd, met geringe 
aanpassingen die het vermogen en de actieradius vergrootten. Van het hele bes-
tand BR 96’s waren er na de tweede wereldoorlog 18 in Beieren inzetbaar, die 
in de jaren 1948 – 1949 werden afgevoerd. Één loc verbleef in de DDR, waar 
hij tot 1954 heeft dienst gedaan.

Fig. 6:D’Dh4v Mallet tenderloc 96 022 van de tweede serie.

Tot zover deze keer de beschouwingen over de Mallets in Europa. In een vol-
gende afl evering zullen we ingaan op het “Mekka van de Mallets”: Amerika.

Ivan Krijns       Wordt vervolgd.
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Kijk ook eens naar boven!

Een van de banen van onze modelspoor club is de LGB baan. Al vele jaren 
hangt deze met een slimme constructie aan het plafond en deels ook aan de 
wand. Af en toe rijdt er een trein en dan vooral in aanloop naar en tijdens een 
opendag. Ooit heb ik meegeholpen aan het mooier maken van de achtergrond 
van het kortste baan gedeelte waar ook nu een kiosk staat en wat door onze 
secretaris is voorzien van uiterst fraaie en zelf gemaakte bomen. Behalve 
dus af en toe rijden was de LGB baan zonder uitdagingen tot dat Willem 
Dekker had besloten zijn grote “Lekker Gezond Buiten” baan om fysieke 
redenen van de hand te doen. Hierdoor kwam materiaal beschikbaar om de 
baan verder aan te kleden en, mede als gevolg van het enthousiasme over de 
led cursus, een wagen te voorzien van led sluitverlichting en de twee grote 
D wagons van bij de Action gekochte led strips om deze fraai te verlichten. 
Om niet tegen op het plafond geplakte felle led strips aan te kijken werd 
besloten deze op de vloer te bevestigen waardoor een soort indirect sfeerlicht 
is ontstaan. Ter vervolmaking van het geheel werden de wagons voorzien van 
reizigers, toevallig wel bijna allemaal van het vrouwelijk geslacht, op weg 
naar een of andere huishoudbeurs in de Harz. Alle leds worden gevoed door 
een 9V batterij die geplaatst is in de sluitwagen en die is weer voorzien van 
een slim geplaatst aan en uit knopje. De stroomverbinding tussen de wagens 
lijkt op luchtslangen van het remsysteem. Uit puur enthousiasme worden 
ook de huizen voorzien van led verlichting en is hier en daar, uiteraard, de 
Duitse vlag uitgestoken. Dit alles is gerealiseerd door enkele clubleden die 
zich meestal met een andere schaalgrootte bezighouden en misschien een 
knipoog naar de toekomst wanneer schaal N en HO ook voor hun fysiek 
problematisch wordt.

Hans van den Ham
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er op de website een heleboel oude fotos van de club

de website te vinden is als
www.heldersemodelspoorclub.nl

de club een airfryer XXL heeft aangeschaft ter      ver-
vanging van de vieze frituurpan.

op rijavonden de airfryer gevuld wordt met hapjes!!

door de website we meer leden en vragen krijgen

een enthousiaste ploeg is samengesteld die de LGB-baan onder handen 
neemt

de cursus bomen maken een enorm succes was

de club een professionele laserprinter rijker is (inclusief patronen)

we een groot tv-scherm hebben voor het afspelen van trein gerelateerde 
onderwerpen

de treinen nu afgeregeld kunnen worden in het CV-hok

dat we nog geeen goede internet   
verbinding hebben

dat de soldeercursus nog een enorme    
uitdaging word voor de curssten.
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 2019 hebben we alweer twee belangrijke “spoorhap-
penings” gehad. Allereerst de Neurenberger Messe, Het 
nieuwe “lekkers” is in de diverse spoorwegbladen te be-
wonderen. Vervolgens is “Rail” in Houten gepasseerd, waar een aantal mooie 
banen te bewonderen waren. De rest van het jaar biedt weer genoeg evenemen-
ten om van onze hobby te genieten. De gegevens voor deze agenda zijn verkre-
gen uit open bronnen, zoals (model-) spoortijdschriften, folders, internet etc. Er 
kunnen geen rechten of verplichtingen aan worden ontleend. De onderstaande 
lijst is op  24 februari voor het laatst bijgewerkt.

Ivan Krijns

10 maart. Modelspoorbeurs. Buurthuis De Vuister, Molenwerf 44, Zaan-
stad-Westerkoog. 10.00- 15.00. € 3,-- p.p. 
Info: www.eurospoor.nl/lokale.html. 

15 – 17 maart. „On Traxs“. Modelspoor evenement in het Spoorwegmuseum. 
Utrecht. € 17,50 p.p; Museumkaarthouders gratis. 
Info: www.spoorwegmuseum.nl. 

23 maart. Modelspoorbeurs in de Jan Massinkhal te Nijmegen door dezelfde 
organisatie als de beurzen in Houten. 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.

30 & 31 maart. Alkmaarse Module Groep Het Waeghspoor, Modelbouwver-
eniging Waterland, Modelspoorclub Alkmaar en Westfriese Modelspoorclub 
houden voor de negende keer de Noord Hollandse Modelspoordagen..  Veel 
banen, ook van andere (gast-)clubs en modelspoorbeurs. 
Locatie: OSG Willem Bleau, Robonsbosweg 11, 1816 MK  Alkmaar. 1
0.00 – 16.00. € 5,-- per persoon. 
Info: www.noordhollandsemodelspoordagen.nl. 

04 t/m 07 april. Intermodellbau. Grote modelbouwtentoonstelling (niet alleen 
treinen). Messe Westfalenhallen Dortmund. Donderdag t/m zaterdag 09.00 – 
18.00; zondag 09.00 – 17.--. € 14,-- p.p (€ 12,-- bij online bestelling). Info: 
www.intermodellbau.de. 
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20 april. 1. Modelspoorbeurs. Party zalencentrum ‚t Haske, Vegelinsweg 
20, Joure. 10.00 – 15.00. € 3,-- p.p. 

 Info: www.facebook.com/treinbeursjoure. 

 2. Open Trix Express Clubdag. Cultureel & Vergader Centrum 
H.F. Witte, Henry Dunantplein 4, 3731 CL  De Bilt. € 5,-- p.p. 
Info: http://home.kpn.nl.gesku011/ 

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

25 mei. Stoomstichting Nederland: DeHoogovenexpress. Na een buitendienst-
stelling van 12 jaar en een revisie die 9 jaar in beslag nam zal op deze datum 
de 23 023 haar eerste trip weer maken van Rotterdam  naar Tata Steel (de 
„Hoogovens“) in Beverwijk. 
Info: www.stoomstichting.nl (onder „evenementen“).

30 mei. 1. Hemelvaartsdag: club normaal geopend.

   2. Nationale Stoomtreindag. Uitgebreide dienstregeling bij 
  diverse museumbanen.

22 juni. Jaarlijkse schoonmaakdag op onze club. 09.00 – 15.00. Aan de harde 
werkers zullen broodjes en soep worden verstrekt.

29 juni. Modelspoorbeurs Houten (€ 7,-- p.p.). 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.

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

07 & 08 september. Veluwsche Stoomtrein Maatschappij: Terug naar Toen. 
Grote manifestatie met divesre stoomlocomotieven, goederen- en reizigerstrei-
nen (09.30 – 17.30) op de stamlijn Apeldoorn – Dieren. 
Info: www.stoomtrein.org (onder „evenementen“).

28 & 29 september. Smalspoor modelbouwdagen bij de Stoomtrein 
Katwijk – Leiden. 
Info: www.StoomtreinKatwijkLeiden.nl. 
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12 oktober. Modelspoorbeurs Houten (€ 7,-- p.p.). 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.

19 & 20 oktober. Modelspoor 2019 tentoonstelling. MDT Treinenclub. Han-
gaar 27, Parklaan 161, 2650 Edegem (België).10.00 -18.00. 
Info: www.mdttreinenclub.be. 

26 oktober.

 1. Open dag op onze club. Leden ten 09.00 aanwezig. Openstelling  
 voor publiek 10.00 – 15.00.

2. Modelspoorbeurs. Ontmoetingscentrum De Vredehorst, Zuidwoldi-
gerweg 32, Hoogeveen. 10.00 – 15.00.  € 3,-- p.p. 
Info: www.smcdestoomfl uit.nl. 

09 & 10 november. Modelspoorbeurs Houten en “Houten Digitaal”. 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.

05 december. Sinterklaas; club normaal geopend.

07 december. Modelspoorbeurs Houten en  NVM/Modelspoor. (€ 7,-- p.p.). 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.

25 & 26 december. Club gesloten i.v.m. Kerstmis.

2020 – 2020 – 2020 – 2020 – 2020 – 2020 – 2020 – 2020 – 2020 – 2020 – 

18 januari. 07 maart. 02 mei. 27 juni. 29 augustus. 10 oktober. 
07 & 08 november. 12 december. 

Modelspoorbeurs Houten en  NVM/Modelspoor. (€ 7,-- p.p.). 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.

November (datum n.o.t.g). Eurospoor. Jaarbeurs, Utrecht. 09.30 – 17.30. 
Info: www.eurospoor.nl.
 



44

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.

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

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

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

Een digitale N schaal baan welke nu in zijn geheel 

bestuurd wordt met de computer.

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


