
1

HELDERSE MODELSPOORCLUB 2015
SEPTEMBER

 www.heldersemodelspoorclub.nl

Renovatie Hal
Vervolg vanaf blz 10.

Zwitserse Spoorwegen  
Lees op blz 15.

Reilen Zeilen Modelspoorclub  
Lees op blz 17.

 Hoe het begon  
Vervolg op blz 21.

Light Emitted Diode
Vervolg vanaf blz 23.



2

COLOFON
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VAN DE VOORZITTER 

Van de voorzitter

Op 23 juli overleed na een kort maar heftig ziekbed ons 
clublid en vice-voorzitter Ger Strang. Verderop in dit 
clubblad zal hieraan aandacht worden besteed.

Op 6 juni werd weer de jaarlijkse schoonmaakdag 
gehouden. Gelukkig was het mooi weer en waren 11 
clubleden bereid hun steentje bij te dragen aan voor de 
club noodzakelijke niet hobby gebonden werkzaam-
heden. Helaas moet ik als voorzitter vaststellen dat het 
vrijwel elk jaar dezelfde leden zijn die zich ook op deze 
manier willen inzetten voor het wel en wee.

De geplande werkzaamheden werden zeer voortvarend ter hand genomen en 
tegen twaalf uur was alles klaar en kon genoten worden van een welverdiend 
kopje soep en heerlijke broodjes van de lokale slager en visboer.
Het opknappen van de hal is bijna klaar en alleen de radiator voor de 
verwarming moet nog gehangen worden. Inmiddels functioneert de stortbak 
met wateraansluiting en kan deze gebruikt worden door leden om kwasten, 
bakjes, etc. schoon te maken in plaats van dat dit gebeurt in de keuken achter 
de bar.

Ondanks het feit dat in het clubblad van juni aan de leden verzocht is hun 
contributie aan te passen zoals besloten 
in de algemene ledenvergadering van 
25 maart heeft dit toch tot op heden niet 
iedereen gedaan. Vandaar nogmaals het 
verzoek dit in orde te brengen en de 
verhoging vanaf 1 juli extra te voldoen.

Alhoewel het nog ver weg lijkt staat in 
principe 24 oktober een opendag gepland.

Hans van den Ham
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Ger Strang    

Ger Strang

Op 23 juli overleed op 62-jarige leeftijd Ger 
Strang. Eind mei, kort voordat hij met 
pensioen zou gaan, melde hij het bestuur dat bij 
hem alvleesklierkanker was vastgesteld en dat 
waarschijnlijk alleen palliatieve therapie nog 
enig soelaas kon bieden. Op verzoek van zijn 
vrouw en kinderen is er geen contact meer met 
hem geweest maar het ziekbed moet wel heftig 
en emotioneel zijn geweest omdat hij helaas 
binnen twee maanden, na het eerste bericht, al is 
overleden. De uitvaartplechtigheid vond plaats op 31 juli en de belangstelling 
was overweldigend  te noemen en getuigde ervan hoe geliefd en gewaardeerd 
hij werd door de vele relaties die hij onderhield.

 Ger was een enthousiast modelspoorhobbyist maar vervulde ook lange tijd 
binnen de club de functie van vice-voorzitter. Zijn favoriete merk was, zoals hij 
altijd zei, Marklin en niet Märklin uitgesproken met een umlaut. Hij was goed 
in het spuiten van locomotieven en wagons in nieuwe kleuren maar ook in het 
weatheren (verouderen) van bestaande modellen. 
Wanneer een trein klaar was bracht hij deze 
glunderend mee, liet hem een stukje rijden en 
maakte een fi lmpje met zijn mobiele telefoon. 
Ook was Ger een begenadigd scenery bouwer 
getuige onder andere ook het stukje wat hij als 
laatste voor de Märklin baan bouwde. 
Meestal was voor hem donderdagavond de 
clubavond en na al dan niet rijden nam hij plaats 
aan de clubtafel en begonnen de verhalen 
doorspekt met Haagse humor. Soms was lastig 
te bepalen of hij iets serieus meende of dat hij de 
spot dreef met zaken en personen. 
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Ger Strang    

Ger was altijd nadrukkelijk aanwezig ook dankzij zijn onmisbare mobiele 
telefoon. Menig clubavond bracht hij bellend door in het fi etsenhok of op 
het Marcel Klabberspad. Zoals hij ongetwijfeld veel te regelen had voor zijn 
werk deed hij ook veel voor de club, niet alleen als vice-voorzitter maar ook 
in materiële zin. De zogenaamde bouwbok werd door hem ontworpen en op 
zijn bedrijf gemaakt. Maar er viel, een typische uitdrukking van Ger, ook nogal 
eens iets van de vrachtwagen waarmee de club dan weer haar voordeel kon 
doen. Ook de kar van Ger was onmisbaar op de schoonmaakdagen maar ook 
menig lid heeft van deze faciliteit geprofi teerd. Vaste taak was het jaarlijks 
verdelgen van het onkruid maar ook het buiten frituren van de snacks bij 
kerst- of nieuwjaarsborrel.

Met zijn overlijden verliest de Helderse Modelspoorclub een prominent lid 
maar ook haar vice-voorzitter. Daarvoor zijn wij Ger heel veel dank 
verschuldigd!  Voor Simone, zijn vrouw, en Michelle en Richard, zijn kinderen, 
is het verlies nog vele malen groter want zij verliezen een echtgenoot en vader 
die nog zoveel plannen had voor de toekomst.

In dierbare herinnering

Hans van den Ham, voorzitter
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Van het bestuur

Van het bestuur

Door het overlijden van Ger Strang die binnen het bestuur de functie van 
vice-voorzitter beklede, is er een vacature ontstaan voor deze functie. 
De belangrijkste taak is het vervangen van de voorzitter en dus ook die taken 
vervullen die passen bij het voorzitterschap. Het bestuur heeft altijd bestaan uit 
5 leden zodat besluiten altijd genomen konden worden met meerderheid van 
stemmen als er niet al dan niet unaniem besluiten werden genomen. 
Nu het bestuur tijdelijk uit 4 leden bestaat kan er, vooral theoretisch 
gesproken, een probleem ontstaan. 
Volgens artikel 9 van de statuten benoemt de eerst volgende ledenvergadering 
een opvolger maar er kan ook besloten worden een extra ledenvergadering te 
houden met als belangrijkste agendapunt het invullen van bestaande vacature. 
Daarom roept het bestuur U allen op wie kan voorzien in de ontstane vacature. 
Overigens zoekt het bestuur ook nog steeds naar leden die bardiensten willen 
draaien en naar mederedacteuren voor ons clubblad.

Indien U zich geroepen voelt om ook op gevraagde wijze Uw bijdrage te 
leveren aan onze modelspoorclub verzoeken wij U zich te melden bij een van 
de bestuursleden.

Namens het bestuur,

Hans
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Renovatie Hal 

Voltooïng hal
 
In het vorige clubblad heeft u kunnen lezen dat de hal van ons clubgebouw 
grondig werd aangepakt. Nadat de nieuwe wasbak en kraan gemonteerd waren 
en alvast een gedeelte werd behangen, heeft Arno bij de deur de rest 
afgetimmerd.

Op een zondagmiddag hebben Hans en 
Ronald de rest van de hal en het toilet be-
hangen. Dat was nog een pittig klusje, want 
er gaat toch ongemerkt meer tijd inzitten 
dan dat je dat van te voren inschat.
Zeker als je bedenkt dat niet alle wanden 
recht of haaks staan, vraagt dit veel 
improvisatie en handigheid met mes en 
schaar. 

Nadat alles beplakt was heeft Hans
in de dagen erna het behang voorz-
ien van een witte latex laag. 
Hiermee is de hal voltooid. 
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  Vervolg Renovatie Hal

Wat een verschil als je dit vergelijkt met een aantal maanden geleden toen alles 
nog geel en blauw was. Alles is nu keurig wit en geeft veel meer licht met een 
ruimtelijk eff ect. Het bestuur gaat er ook vanuit dat na gebruik van de wasbak 
door de leden, deze weer netjes achtergelaten wordt.
 
Ronald

  

      ??????????.
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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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Hangjongeren

De club heeft tegenwoordig weer last van een aantal hangjongeren.
Deze jongen hangen veel rond het Marcel Klabberspad en maken daarbij veel 
herrie en blijven onze nieuwe deurbel testen.

Mocht u deze jongeren daar weer aantreff en wilt u dan dat melden in het 
clubhuis.

Ik hoop op u medeweking.
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 DE ZWITSERSE SPOORWEGEN

De Zwitserse spoorwegen.

Zwitserland heeft naast de grote S.B.B.nog vele spoorwegmaatschappijen, 
ongeveer 90 stuks. Een heleboel hiervan hebben weinig kilometers, maar door 
de vele bergen zijn ze voor de bevolking van groot belang.
Veel maatschappijenkunnen  bijna niet meer volhouden en fuseren met anderen 
of worden overgenomen.
De meesten zijn smalspoorbanen.
Een van de grootste smalspoorbanen is de Rhatische Bahn en die zit in het 
westen van Zwitserland in het kanton (provincie) Graubunden. Er zijn enkele 
uitlopers naar andere kantons en naar Italie. Met een spoorbaanlengte van 384 
kilometer is dit een van de grootste smalspoorbanen van Zwitserland.
De maatschappij heeft, in tegenstelling tot veel andere banen, geen                 
tandradaandrijving en werkt met keerlussen om hoogte te winnen.
De laatste jaren is veel geinvesteerd om de vaak zeer oude motorwagens en 
locomotieven te vervangen door nieuw en modern materieel.
Deze locomotieven en motorwagens worden in hoofdzaak in Zwitserland 
gemaakt Een van de nieuwste locomotieven is de Ge 4/4 111, hiervan heeft de 
maatschappij er 12 gekocht. De max. snelheid is 100 km en dat is voor een 
smalspoorlocomotief redelijk snel. Het gewicht is 62 ton.
Ook andere maatschappijen hebben dezelfde locomotieven besteld.

Marcel
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REILEN ZEILEN MODELSPOORCLUB

Het reilen en zeilen van een modelspoorclub

Sinds maart 1996 is ons domicilie gevestigd aan de Landbouwstraat in 
Julianadorp. Het hebben van een eigen clubgebouw heeft vele voordelen maar 
natuurlijk ook nadelen. Belangrijk voordeel is dat binnen de beschikbare 
ruimte en in overleg met de leden vaste banen gebouwd kunnen worden en 
deze zo in der loop van de jaren steeds meer vorm krijgen. 
Uiteindelijk beschikken we over 7 verschillende banen in 4 schaalgroottes. 
Was vroeger alleen maar alles analoog bestuurbaar, nu is, dankzij ook 
technische ontwikkelingen binnen de modelspoorhobby, alles digitaal 
bestuurbaar en kan, soms wat aarzelend voor sommige leden, ook computer 
gestuurd worden gereden. 
Wil je als hobbyclub uiteindelijk 
niet uitgebouwd raken zal je soms 
banen moeten slopen en iets heel 
anders weer opbouwen maar kun 
je ook allerlei nieuwe 
ontwikkelingen binnen bestaande 
banen realiseren. 

    
Helaas gaat alleen voor niets de zon 
op en kost het hebben van een clubge-
bouw geld. Toevallig konden we het 
gebouw kopen voor een symbolisch 
bedrag maar de grond wordt gepacht 
en geven we ook geld uit aan onder-
houd van het oude en tevens houten 
gebouw, zijn energielasten substan-
tieel (isolatie) en willen we ook 

           verzekerd zijn tegen onvoorziene  
           gebeurtenissen. 

  sloop N-baan

 Bouw nieuwe N-baan
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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 REILEN ZEILEN MODELSPOORCLUB 

Elke hobby kost geld en maken we binnen onze begroting geld vrij voor bouw 
en verbouw van banen. Om het ook gezellig te houden kan wekelijks onder het 
genot van koffi  e, thee of een ander drankje de wereld problematiek 
besproken worden maar ook uiteraard ook alles wat onze hobby gerelateerd is. 

De belangrijkste inkomsten 
bron van onze club is, en dat 
zal gelden voor vele, de con-
tributie. Doordat we geen sub-
sidie krijgen proberen we ook 
geld te  generen via donaties, 
advertenties in ons clubblad en 
vanuit de verkoop uit onze zo 
genoemde koffi  e-corner. 

Onlangs schreef iemand ons dat “het generale beeld van onze hobby is dat 
stoffi  ge grijze mannen met treintjes spelen” maar dat is natuurlijk niet zo. 
Harde werkelijkheid is wel dat, soms ook door ouderdom, leden ons ontvallen 
en dat instroom van jonge enthousiaste modelspoor liefhebbers minimaal is. 
Deze balans opmakend en fi losoferend over de toekomst maakt wel duidelijk 
en voelbaar dat het ledenaantal cruciaal is voor het voortbestaan van welke club 
dan ook omdat de contributie niet uiteindelijk exponentieel zal kunnen stijgen.

Hans

 Nieuwe Led verlichting N-baan
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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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vervolg  HOE HET BEGON

Hoe het allemaal begon.
 
Daar zaten we dan in ons clubgebouw, het zag er niet uit, maar we begonnen 
plannen te maken hoe we het wilde hebben. Dankzij Willem Dekker hadden 
we dat gebouw. Hij heeft de Dominee van de kerk net zolang bestookt dat hij 
uiteindelijk het gebouw voor 1 gulden aan ons verkocht Maar om te begin-
nen moest er heel wat gebeuren. Gelukkig waren een aantal leden bereid om 
de handen uit de mouwen te steken en kregen dan ook de steun van een aantal 
leden die alleen goede raad gaven (wat dat betreft is er in de loop der jaren niet 
veel veranderd)
Op de plek waar nu de toegang tot de bar is, stond een houten wand. Die moest 
weg, want er achter stond een bar die op de plek van de huidige bar wilden 
maken. Die wand hebben we voorzichtig gedemonteerd omdat we het hout 
goed konden gebruiken om een nieuwe bar te maken.
Dit heeft Cees v.d. Plaat, met wat af en toe wat hulp, gedaan,en die bar werkt 
nog steeds goed. Tegen de achterwand stonden een hele rij lage kasten en ook 
die moesten weg.Waar de kasten hadden gestaan was de vloer zeer slecht zodat 
we daar gelijk konden repareren. Dit was ook het geval op de plek waar de bar 
gestaan had.
Aan de zijkant,waar nu de wijnvelden staan, stond een oliekachel en ook 
die moest het veld ruimen evenals de preekstoel. Ook de electrische  instal-
latie was een puinhoop en moest totaal worden vervangen. Voor de meterkast 
moest een nieuwe komen,maar daar hadden we geen geld voor, hier werden 
we uit de nood geholpen door Kees de Beurs die een kast kocht, die uit eigen 
zak betaalde en vervolgens geen contributie betaalde tot de club de kast weer 
had afbetaald. Soms hadden we materiaal nodig maar was er geen geld en dan 
waren er weer mensen en bedrijven die te hulp sprongen. In die jaren waren er 
nog strenge winters en de mensen die er overdag werkten 
(meestal gepensioneerde)liepen in dikke winterkleding met dassen om en 
handschoenen aan, te werken.We hadden een tijd een warmte kanon te leen, dat 
werkte goed, af en toe stonden we er omheen om weer een beetje warm te wor-
den, maar aan de voorkant verbrande je zowat en aan de achterkant bevroor je 
bijna. Helaas had het bedrijf dat ding zelf weer nodig, zij hadden het ook koud.
De volgende keer weer verder

Marcel
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Kievitstraat 22
1781 ZE Den Helder

Tel.  0223 621008
Fax.  0223 627153
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Light-emitting diode (LED)

Wat is een Led (vervolg). 

In het vorige clubblad hadden we gelezen dat een LED stroom gestuurd is 
(meer stroom is meer licht)
Bij een LED hebben we niet te maken met een gloeidraad, maar met een spe-
ciale diode. De spanning over de diode blijft echter (nagenoeg) gelijk.

De fabrikant geeft dan ook een maximale waarde voor de LED-stroom op. 
Bij die waarde kunt u een redelijke levensduur van de LED verwachten . Bij 
LED's moeten we dus  een voorschakelweerstand toepassen, om de stroom 
door de LED te beperken. 
Gebruikt u géén voorschakelweerstand (of een weerstand met een te lage 
waarde), dan gaat de LED meteen naar de eeuwige elektronische jachtvelden, 
ofwel de LED raakt gegarandeerd defect!

De term 'voorschakelweerstand' zou tot verwarring kunnen leiden. U zou kun-
nen denken dat de weerstand vòòr de LED(s) moet worden gemonteert. Het 
maakt echter elektrisch gezien totaal niet uit aan welke kant van de LED u de 
voorschakelweerstand monteert. Het ligt er maar net aan wat gemakkelijker 
uitkomt in de locomotief.
U hoeft er alleen maar voor te zorgen dat u de LED in de doorlaatrichting 
aansluit (met de Anode aan de plus).
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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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Vervolg Light-emitting diode (LED)

 Minimale waarde van de voorschakelweerstand
 

Om er voor te zorgen dat de stroom door de LED 
niet te hoog kan worden, zal de 
voorschakelweerstand een bepaalde minimale 

waarde moeten hebben. Voor het berekenen van die minimale waarde van de 
voorschakelweerstand passen we de Wet van Ohm toe. 

Dat gaat volgens de formule: Rx = (U - ULed) / ILed. 
Hierbij is U de voeddingsspanning, ULed de stapspanning over de LED en ILed 
de stroom door de LED.

De ILed en ULed staan op de datasheet van de fabrikant van de LED.

Rekenvoorbeeld:

Voedingsspanning =  12 Volt
Stapspannings Led = 1,4 Volt
Max stroom Led = 10 Ma = 0,01 Ampere

De formule is dan  R =  ( U – Uled) / Iled  

R = ( 12 – 1,5)         R = 10,5    R = 1050 Ω.
            0,01      0,01                                                               
             
Voor de veiligheid kiezen we dan een weerstand van 1200 Ω.   

In het volgende clubblad gaan we weer verder met de LED.
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WIST U DAT

per 1 juli 2015 de contributie al verhoogd is naar € 12,50

dat gepast betalen van genoten consumpties leidt tot 
minder kasverschillen

dat nu weer eens gebleken is dat niet alle clubleden 
wijzigingen van adres, emailadres en/of telefoonnummer 
doorgeven

dat dit Uw eigen verantwoordelijkheid is en niet die van 
onze secretaris

de nieuwe draadloze deurbel geen speelgoed is voor 
rondhangende clubleden

dat er afgelopen twee maanden geen worsten meer zijn 
verkocht
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   De N-baan krijgt langzaam vorm
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MODEL SPOORAGENDA

 (MODEL)SPOORAGENDA

Voordat je het weet zijn we weer een kwartaal verder en is het weer tijd om de 
agenda bij te werken. Met de mooie zomer en de daaruit volgende, niet direct 
modelspoorgebonden, buitendeurse activiteiten en genoegens, werd uw 
opsteller verrast dat het alweer zover was en was hij dus veel te laat. Met 
excuses aan de redactie en de hoop uitsprekend dat zij deze blunder vloeiend 
kunnen opvangen, gaat schrijver dezes (tijdelijk) verder met het genieten van 
andere zaken dan het modelspoor. 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  13 augustus voor het laatst bijgewerkt.

        Ivan Krijns
AGENDA

Tot 20 september. 
Expositie „Speuren naar sporen van het Woldjerspoor“ in het 
Noord-Nederlands Trein & Tram Museum te Zuidbroek. 
Info: www.nnttm.nl. 

5 & 6 september. 
Terug naar Toen. Grote manifestatie bij de Veluwsche Stoomtrein 
Maatschappij. 
Info: www.stoomtrein.org. 

19 september. 
„Huider Expres“; pendeltreinen van de Stoomstichting Nederland tussen Alk-
maar en HeerHugowaard i.v.m. het 15-jarig bestaan van de bekende 
modelspoorwinkel. 
Info: www.stoomstichting.nl. 
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MODEL SPOORAGENDA

26 september. 
Modelspoorbeurs bij de Modelspoorlub Veluwezoom. De Cluse, Martinusweg 
29, 6914 AL  Herwen. € 3,-- p.p. (inclusief consumptie). 10.00 – 15.30. 
Info: www.mscv.nl. 

26 & 27 september.
 1. Smalspoormodelbouwdagen bij de Stoomtrein Katwijk Leiden 
 (de voormalige Stoomtrein Valkenburgse Meer), Jan Pellebargweg 1,  
 2235 SP  VAlkenburg ZH.10.30 – 16.00. Volwassenen € 9,--; kinderen 4  
 t/m 12 jaar € 7,--.  
 Info: www.stoomtreinkatwijkleiden.nl. 

 2. Euromodelbouw 2015. Limburg Hal, Genk, België. 
 Zaterdag 09.00 – 18.00. Zondag 09.00 – 17.00. 
 Info: www.euromodelbouw.be. 

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

10 & 11 oktober. 
Open dagen bij de SSN op hun depot Rotterdam Noord Goederen.
Info: www.stoomstichting.nl. 

23 t/m 25 oktober. 
Eurospoor in de Jaarbeurs te Utrecht. 
Info: www.eurospoor.nl. 

24 OKTOBER. 
OPEN DAG BIJ ONZE CLUB. 10.00 – 16.00.

07 november. 
Modelspoorbeurs Houten (€ 7,-- p.p.). 
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Info: www.modelspoorbeurs.nl.
14 november. 
Treinenbeurs. Ontmoetingscentrum De Vredenhorst, Zuidwoldigerweg 32, 
7908 AD Hoogeveen. 10.00 – 15.00. 
Info: www.smcdestoomfl uit.nl. 

11 november. 
Modelspoorbeurs. Ontmoetingscentrum De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32, 
7908 AD  Hoogeveen. 10.00 – 15.00. Info: www.smcdestoomfl uit.nl. 

12 december. 
Modelspoorbeurs Houten (€ 7,-- p.p.). 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.

19 & 20 december. 
Modelspoor Evenement. Hanzehal Zutphen, Fanny Blankers Koenweg 44, 
7203 AA  Zutphen. 10.00 – 16.00. Volwassenen € 6,--, kinderen tot 12 jaar 
gratis. 
Info: www.modelspoorbeurszutphen.nl. 

2016 – 2016 – 2016 – 2016 – 2016 – 2016 – 2016 – 2016 – 2016 – 2016 

9 & 10 januari.  
Nederlandse Modelspoor Dagen. De Broodfabriek (voorheen Darling Market), 
Volmerlaan 12, 2288 GD  Rijswijk. 
Info: www.modelspoordagen.nl.

16 januari, 26 maart, 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.
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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

DECEMBER 2015

Het volgende nummer zal begin december 2015 
verschijnen, de redactie ziet uw bijdrage graag 
uiterlijk 17 november 2015 tegemoet.


