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VAN DE VOORZITTER 

Van de voorzitter

Door toch wel het mooie weer van de laatste weken is 
Uw voorzitter vergeten tijdig copy aan te leveren voor 
ons clubblad. Om kosten te drukken en werk te 
besparen zal het blad in kleinere oplage gedrukt worden 
en voor leden met een bekend e-mail adres bij de 
redactie online worden verzonden. Hopelijk wordt het 
blad dan nog wel door deze leden gelezen. 

Het clubgebouw ondergaat komende tijd enkele veran-
deringen. Omdat de Märklinbanen in de toekomst met 
elkaar verbonden worden door middel van een brug wordt de werkruimte 
verplaatst naar waar nu de voorraad van de coff eecorner staat en gaat de voor-
raad naar de oude werkplaats. Op een woensdag middag is veel overtollig 
geacht materiaal afgevoerd naar de stort, waaronder ook de nimmer gebruikte 
“spuitcabine”, zodat letterlijk een schone start gemaakt kan worden met aan-
passing van de twee ruimten. Voordeel is dat kratten en trays met blikjes niet 
meer door het hele gebouw gesjouwd hoeven te worden en dat de beoogde 
voorraadruimte minder vaak toegankelijk hoeft te zijn. Wel moet dit een 
vluchtweg blijven naar buiten in geval van calamiteiten. Het werk om beide 
Märklinbanen met elkaar te verbinden zal niet eerder starten dan na de opendag 
gepland op 22 oktober.

Inmiddels is ook een nieuwe radiator geplaatst in het halletje van het 
clubgebouw en is hiermee het opknappen van 
deze ruimte afgerond. Om ook makkelijker 
de cv-installatie te kunnen bijvullen is in de 
aanvoerbuis van deze radiator een vulnippel 
geplaatst  en deze kan aangesloten worden op 
de waterkraan van de stortbak. 
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vervolg  VAN DE VOORZITTER    

Hopelijk wordt nog op korte termijn ook de voorkant van het gebouw van 
nieuwe, onderhoudsvrije, gevelbekleding voorzien.

Het bestuur denk nog steeds na over contante betalingen voor gebruikte 
consumpties in de coff eecorner.  Elke week moet de kas worden opgemaakt en 
het geld gestort op onze clubrekening. Niet altijd kloppen alle bedragen en dat 
geeft extra werk. Ook zijn er nog steeds leden die niet gepast betalen ondanks 
eerdere verzoeken. Het invoeren van stempelkaarten betekent dat iedereen deze 
eerst moet kopen en dat consumpties ook meteen worden afgeschreven. Tevens 
lijkt het praktischer om uniforme bedragen te hanteren voor koffi  e en thee en 
voor alle andere dranken. Elk bedacht systeem heeft voor- en nadelen maar 
mocht besloten worden tot invoer van stempelkaarten dan zal dat ook weer 
gewenning vragen.

Het bestuur heeft Uw mening gepeild over het openstellen van het clubgebouw 
voor modelspoor liefhebbers maar niet leden die een keer zouden willen rijden 
op een van onze banen. Maar 7 leden hebben op deze vraag per e-mail 
gereageerd en enkele hebben mondeling hun mening gegeven. Onduidelijk is 
gebleven of er voldoende leden zijn die ook fysiek op enkele zaterdagen 
aanwezig willen en kunnen zijn. Het bestuur zal zich hierover beraden.

Nu de scholen weer begonnen zijn kondigt zich de herfst aan maar voor vele 
pensioen gerechtigden  is dit ook een uitgelezen tijd om nog op vakantie te 
gaan. Hopelijk wordt het echter ook weer wat drukker op onze clubavonden.

Hans van den Ham, voorzitter
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VRIJWILLIGERS    

De club.
 
In het vorige clubblad heb ik een oproep gedaan om 1 a 2 keer per jaar mee te 
helpen om meer leden voor de club te krijgen, maar helaas heeft niemand zich 
gemeld.
Hierbij doe ik een herhaalde oproep,  het is echt noodzakelijk dat er leden bij 
komen.
Tevens doe ik een oproep om meer mensen achter de bar te krijgen,  het is niet 
eerlijk dat we daar 2 mensen voor op laten draaien.
 
Marcel

Uw voorzitter probeert nog een certifi caat te halen voor de Electrische Mu-
seumtramlijn Amsterdam
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 WERK IN UITVOERING

Afgelopen tijd heeft Marcel Klabbers al eens het idee geopperd om de 
Marklinbanen te koppelen, maar ja hoe doe je dat. Jan Paesschen zag dit ook 
als een uitdaging en ging ermee aan de slag. Maar hierover komt nog een 
reportage in de komende clubbladen.
Jan heeft een idee om een soort brug te maken die de ene baan met de andere 
verbindt. Echter de deur naar de werkplaats is een belemmering, omdat men 
daar toch regelmatig gereedschap of spullen moet pakken. Jan had toen het 
idee om de voorraadruimte om te wisselen met de werkplaats. Dat was een 
goed idee. En zo geschiedde het.
Huug en Willem werden aan het werk gezet om een nieuwe werkbank te maken 
en onder toeziend oog van de voorzitter werd deze vervaardigd. Inmiddels zijn 
alle gereedschappen en kasten omgewisseld.

Na de open dag (22 oktober) zal een begin worden gemaakt met de verbinding 
van de twee banen. 
 
Een andere klus die ook nog gedaan moest worden: Na de grondige renovatie 
van de hal, moest nog steeds de centrale verwarming opgehangen worden. Dit 
met de winter in aantocht is het toch wel prettig om daar ook warmte te heb-
ben. Hans heeft deze aangesloten (wat een handige voorzitter hebben wij toch). 
Hiermee is de renovatie voltooid van de hal. 
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  BAURIEHE 95

Onlangs reed op onze grootste Märklin baan een Baureihe 95,  een tenderloco-
motief  speciaal uitgegeven voor insider clubleden van Märklin. Bij de meest 
locomotieven wordt water en kolen meegevoerd in een achter de locomotief 
hangende tender. Als water en brandstof zelf op de locomotief worden meege-
voerd spreek je dus van een tenderlocomotief. De locomotief die als voorbeeld 
heeft gestaan voor deze uitgave in HO-schaal is gebouwd tussen 1922 – 1924 
voor de Deutschen Reichsbahn. 
Inzet was het zware goederen 
vervoer op steile trajecten. 
Uiteindelijk werden 45 
exemplaren gebouwd en was de 
maximum snelheid 65 km/h. 
Zoals het met zo vele 
stoomlocomotieven is gegaan 
werden de laatste exemplaren 
in 1957 buiten dienst gesteld 
en verschroot. Gelukkig bleven 
enkele machines behouden waarvan de 95 027 van het DB-museum  en deze 
locomotief rijdt voor speciale gelegenheden op de Rübelandbahn (spoorbaan 
gelegen in de Harz). 
Het uitbrengen van dit model met de as-indeling ‘1 E 1’ was voor mij reden om 
me eens te verdiepen in deze asindeling voor locomotieven. 
In de meeste Europese landen wordt het aantal aangedreven assen 
aangegeven met een hoofdletter, terwijl niet aangedreven assen een cijfer 
hebben. De meeste stoomlocomotieven hebben een enkelvoudig frame met 
daaronder drijfwielen, en een of meerdere assen met niet aangedreven loop-
wielen. Loopwielen worden gebruikt om het gewicht te verdelen of om de 
rijeigenschappen bij hogere snelheden te verbeteren. Meerdere loopwielen zijn 
vaak in een draaistel opgenomen, drijwielen meestal niet. Bij de Baureihe 95 is 
er dus een voorloopas en een achterloopas. Tevens zijn er 5 aangedreven assen, 
vandaar de vijfde letter van het alfabet als hoofdletter geschreven. Een 
rangeerlocomotief zal meestal maar 2 of 3 assen hebben, dus een asindeling B 
of C en geen loopassen. Tevens zijn het altijd tenderlocomotieven. 
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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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vervolg BAURIEHE 95

Een locomotief voor het goederenverkeer heeft ook meestal kleinere wielen en 
daarmee een grotere trekkracht dan locomotieven ontwikkeld  voor het 
personenvervoer. 
Er zijn altijd uitzonderingen op de regel. Een zogenaamde Mallet-locomotief is 
een locomotief waarbij een asgroep vast aan het frame verbonden is, maar ook 
een groep enigszins kan draaien ten opzichte van het frame. Ook deze locomo-
tieven werden gebruikt voor het zware goederenvervoer. Het model dat 
Märklin nu heeft uitgebracht is uitermate fraai wat betreft detaillering en 
voorzien van vele extra geluidsfuncties en een rookgarnituur. 
Het is overigens ook zo dat andere merken deze locomotief in de markt hebben 
gezet. Dat Uw voorzitter een Märklin fan is mag verondersteld worden, de aan-
schaf van dit model in HO was echter de aanleiding mij wat meer te verdiepen 
in wetenswaardigheden en deze met U als lezer te delen.

Hans van den Ham
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        modelbanen van HIP
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 HOBBY IN PRAKTIJK HIP

Op bezoek bij Hobby in Praktijk (HIP)

Afgelopen maanden ben ik een nieuwe modelbaan aan het bouwen en ik wil dit 
besturen met Itrain. Van de goede verhalen die ik gehoord heb van Arno wil ik 
dat ook eens proberen en zeker dat dit programma nog zelfs uitgebreider is dan 
menig ander 
treinbesturingsprogramma.
Vorig jaar oktober ben ik ook al een bij HIP 
geweest want daar was de fan-dag voor Itrain 
liefhebbers en kon je al je vragen stellen en 
werd er ook door de ontwerper en schrijver 
van het programma het e.e.a. verteld.

Nadat het spoor gelegd was, werd het tijd om 
de wissels aan te sturen. In mijn schaduwsta-
tion heb ik de Marklin magneetaandrijvingen 
die mijn wissels bedienen en op de zichtbare baan boven heb ik servo's die 
de wissels aansturen. Net als de magneetaandrijvingen worden ook de servo's 
aangestuurd d.m.v. decoders. Ik had al een aantal ESU decoders maar, telkens 
bleven er een paar servo's brommen. Via internet heb ik al vernomen dat dit 
vaker voorkomt. Nadeel hiervan is dat als de servo's blijven brommen, dat de 
decoders erg heet wordt.

Nu had ik het idee om decoders en servo's van Digikeijs aan te schaff en, net als 
bij onze N-baan. Ik heb een aantal sets besteld en alvorens deze te monteren 
wil ik ze gaan programmeren en een adres geven. Helaas lukte dan niet i.c.m. 
mijn Intellibox IR (IB). Op de club het maar eens op tafel gegooid en gelukkig 
Jan Paesschen schoot mij te hulp. Jan is bij mij thuis gekomen en met zijn loc-
muis kregen wij het adres in de decoder en konden wij via zijn locmuis ook de 
servo's instellen. Eénmaal op de IB lukte het maar half. Ik bleef maar proberen 
maar bij de andere decoders lukte het niet. 
Achteraf bleek een decoder defect te zijn. Deze worden zonder moeilijk te 
doen omgewisseld bij Digikeijs, hun service in deze is wel goed.
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vervolg HOBBY IN PRAKTIJK HIP

Gelukkig zit ik ook het op het 3-railforum (Marklinforum) en daar hoef je ook 
maar een vraag te deponeren en je hebt antwoord. Ik weet dat een clublid van 
HIP ook op het forum zit en hij is ook specialist van Itrain. Dan sla ik dus twee 
vliegen in één klap. Ik ben toen op een zaterdag met mijn servo's en decoders 
en de IB naar Werkendam gereden en Tom Engelfriet heeft mij alles keuring 
geleerd op mijn IB hoe ik het adres kan instellen en de servo's kan bedienen. 
Verder heeft hij mij nog een paar andere zaken laten zien hoe de IB werkt, dat 
is toch wel super als je weet hoe alles precies werkt dan hou je ook het plezier 
in je hobby.

Verder heb ik nog met een aantal 
andere leden van HIP gesproken. 
Eigenlijk is het geen club werd mij 
verteld. De eigenaars van de unit 
zijn treinenliefhebber, zij stellen de 
ruimte ter beschikking voor mensen 
die als hobby modeltreinen en 
modelbouw (boten en vliegtuigen) 
hebben. Zij kunnen hun kennis daar 
delen. Echter organiseren zij daar 

ook workshops. Dit varieert in cursus Koploper, Itrain of scenerybouwen etc. 
Ik ben er nu twee keer geweest en ik moet zeggen je wordt daar zeer vriendeli-
jk onthaalt en ze helpen je waar mogelijk is. Koffi  e is altijd gratis daar en na 
afl oop kan je wat in de fooienpot 
doen.

Leuke van dit is dat je veel 
mensen via het forum kent, maar 
nog nooit gezien hebt en nu per-
soonlijk eens kennis maakt. Mijn 
volgende stap is seinen plaatsen 
en ook bij de HIP zit een man die 
daar weer heel veel verstand van 
heeft en weet ook precies welke 
seinen waar moeten komen te 
staan.
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Vervolg HOBBY IN PRAKTIJK HIP 

Mijn ervaring is dat als je 
licht eens opsteekt bij een 
andere club je weer nieuwe 
ideeën krijgt en je kennis 
weer breder wordt. Daarom 
pleit ik ervoor om toch eens 
per jaar een andere club te 
bezoeken en ook hun eens 
uit te nodigen om bij ons een 
kijkje in de keuken te nemen.

Groeten Ronald

   modelbanen van HIP
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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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”RASENDER ROLAND”

“Rasender Roland”, nostalgie auf schienen

Op het eiland Rügen ligt een smal-
spoorbaan met een spoorwijdte van 
750 mm. Het eiland, gelegen in de 
Oostzee, behoort tot de deelstaat 
Mecklenburg-Verpommern. De 
spoorbaan werd aangelegd tussen 
1895 en 1899. Aan het begin van de 
twintigste eeuw was de baan 
feitelijk al achterhaald maar over-
leefde toch twee wereldoorlogen.

Aanvankelijk was het spoorwegtracé 97,3 kilometer lang maar door veranderde 
verkeersintensiteit en de naweeën van de oorlog werd de lengte teruggebracht 
tot 59,4 kilometer. De afgebroken trajecten zijn omgebouwd tot wandel- en 
fi etswegen, voor velen een van de redenen dit eiland te bezoeken en hier een 
sportieve vakantie door te brengen. Momenteel wordt 24,1 kilometer bereden 

met bijna 100 jaar oude stoomlo-
comotieven en wagons en vooral 
voor toeristische doeleinden. Een 
mooi uitstapje is om met de boot 
vanuit Binz naar Göhren te varen 
en daar de Rügensche Kleinbahn 
te nemen terug naar Binz. 
Niet alleen de auteur van dit 
stukje voor ons clubblad maar 
ook zeer vele toeristen genieten 
zichtbaar van een van de 

bekendste attracties van het mooie eiland Rügen. 
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Kievitstraat 22
1781 ZE Den Helder

Tel.  0223 621008
Fax.  0223 627153
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vervolg ”RASENDER ROLAND”

Zoals wij dat ook nog gelukkig in Nederland kennen wordt al het historische 
materieel onderhouden door vele enthousiaste vrijwilligers die daarmee een 
stukje cultureel erfgoed in stand houden. Misschien behoort de modelspoor-
hobby over vele jaren ook tot een stukje erfgoed en zijn er dan hopelijk nog 
genoeg enthousiaste leden om deze hobby voort te zetten. Op bijgaande foto 
een van de historische locomotieven waarmee gereden wordt. Alhoewel de 
bijnaam het tegengestelde doet vermoeden wordt er maar gereden met een 
maximumsnelheid van 30 km per uur. Het gebrek aan modern comfort en de 
vele rijgeluiden geeft echter de beleving dat de snelheid veel hoger ligt.

Hans van den Ham
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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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N-BAAN

De “N”baan.
 
Mede door de vakanties  gaat de voortgang niet zo snel, maar Kees is druk 
bezig, op een heel moeilijke plek, om het achterste deel af te maken.Er kan al-
leen maar door een persoon 
daar gewerkt worden.Helaas hebben we ook hier de fout gemaakt om eerst 
aan de voorgrond te werken  in plaats van eerst de achtergrond af te maken en 
daarna de pas de voorgrond.
Daardoor zijn er op de baan een aantal seinpalen gesneuveld.Maar daar komen 
we ook wel weer overheen.Op de achtergrond komt een verlichte galerij  waar-
door je de trein in de bergen ziet rijden.
Als iedereen terug is gaan we weer plannen maken voor de toekomst
 
Marcel
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WIST U DAT

De jaarlijkse open dag gepland staat voor zaterdag 22 
oktober

De openingstijd beperkter is dan andere jaren, namelijk  
van 11.00 tot 15.00 uur

Dat in de coff eecorner nog steeds niet gepast betaald 
wordt

Dat  door de leden de beschikbare parkeerplaatsen in de 
Landbouwstraat beter benut kunnen worden

Dat meer leden bereidheid moeten tonen het clubgebouw 
te openen en koffi  e/thee te zetten

Dat koffi  e, thee en (fris) dranken alleen genuttigd mogen 
worden in de koffi  e corner

Dat per automatische opdracht de contributie te betalen 
de voorkeur heeft

Dat U zelf met ingang van 1 januari 2017 het bedrag 
moet aanpassen naar 15 euro
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MODEL SPOORAGENDA

(MODEL)SPOORAGENDA

Weer een ruim aanbod van activiteiten, zowel op 
modelspoorgebied als in schaal 1 : 1. Met als één van 
de belangrijkste gebeurtenissen natuurlijk onze open dag op 22 oktober. En 
om het niet af te leren, het weekend erna Eurospoor in Utrecht. Kortom weer 
genoeg gelegenheid om ons op hobbygebied te vermaken. 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  28 augustus voor het laatst 
bijgewerkt.
        Ivan Krijns
AGENDA

april t/m oktober. 
Trammuseum Rotterdam geopend op elke eerste zatrerdag van de maand. 
11.00 – 17.00. Volwassenen € 2,--. Vanaf Rotterdam Centraal vertrekt 11.30, 13.30 en 
15.30 een historische tram naar het museum (retour € 2,-- p.p.). 
Info: www.trammuseumrotterdam.nl. 

03 & 04 september. 
„Terug naar Toen“. Jaarlijkse manifestatie bij de Velumsche Stoomtrein Maatschap-
pij op de lijn Apeldoorn – Dieren. 08.30 – 17.30. Dagkaarten: Volwassenen € 17,50; 
kinderen 4 t/m 11 jaar € 12,50; kinderen t/m 3 jaar gratis. 
Info: www.stoomtrein.org. 

10 & 11 september. 
Ter gelegenheid van de offi  ciële opening van het vernieuwde station Breda (op 
8 sep) vindt op 10 en 11 september, rond dit station, het evenement „BelcrumSpoort“ 
plaats. Dagelijks van 10.00 – 17.00. Er zijn diverse spoorse activiteiten, waaronder 
pendelritten tussen Breda en Roosendaal. Op zaterdag met de 65 018 en 01 1075 van 
de SSN en op zondag waarschijnlijk met het pas gerestaureerde „Hondekop-treinsel“ 
766 (retour € 15,-- p.p; bestellen op www.bndestem.nl/club). Verder zijn er diverse 
exposities en rijdt de HTM 8 „Ooieveaar“ (voor de leken: een door Backer & Rueb 
gebouwde „vierkante“stoomtramlocomoitef) met een rijtuig op een pendeltraject in de 
Speelhuislaan.
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MODEL SPOORAGENDA

17 september. 
Modelspoorbeurs. Partycentrum ‚t Haske, Vegelinsweg 20, Joure. 10.00 – 15.00. 
Info: www.eurospoor.nl. 

17 & 18 september. 
 1. Bello Festival bij de Stoomtram Hoorn Medemblik. Intensieve   
    dienstregeling tussen Hoorn en Medemblik en pendelritten tussen   
       Hoorn en Enkhuizen met (stoom-)materieel van de VSM. 
    Info: www.stoomtram.nl. 

 2. Manifestatie „Stoom“ in het Spoorwegmuseum. 
     Info: www.spoorwegmuseum.nl. 

 3. Manifestatie „Stadskanaal onder Stoom“ bij de STAR te Stadskanaal. 
     Info: www.stadskanaalrail.nl.

 4. N-Spoor Modeltreinbeurs. Café Restaurant Bousema, Zutphenseweg 35,  
     Lochem.  10.00 – 16.00.  
     Info: www.n-spoorstore.nl. 

24 september. 
Modelbouwdag 2016 (niet alleen treinen). Evenementenhal, Franklinweg 2, Gorin-
chem. 10.00 – 16.00. € 6,50 p.p. 
Info: www.modelbouwdag.nl. 

02 oktober. 
Modelspoorbeurs. De Vuister, Molenwerf r44, Koog aan de Zaan. 10.00 / 15.00. 
Info: www.eurospoor.nl. 

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

15 & 16 oktober. 
8e Grote Modelspoor Expo 2016. Brabanthal, Leuven, België. Zaterdag 10.00 – 
18.00; zondag 10.00 – 17.00.Volwassenen € 15,-- (inclusief drankbon), kinderen 
kleiner dan 155 cm (!) gratis. 
Info: www.modelspoorexpo.be. 

22 oktober. 

 1. Open dag bij onze Club; 11.00 – 15.00.
 2. Modelspoorbeurs. Partycentrum ‚t Haske, Vegelinsweg 20, Joure.   
         10.00 – 15.00. 
     Info: www.eurospoor.nl.

23 oktober.
 Najaarsstoomdag bij de Museum Buurt Spoorweg te Haaksbergen. 
Info: www.museumbuurtspoorweg.nl. 

28 t/m 30 oktober. 
Eurospoor in de Jaarbeurs, Jaarbeursplein 6, 3521 ALUtrecht. Vrijdag 10.00 – 18.00; 
zaterdag 09.30 – 17.30; zondag 09.30 – 17.00. Volwassenen € 17,50 (via internet € 
16,--); kinderen t/m 11 jaar 
 € 7,50 (via internet € 7,--).
 Info: www.eurospoor.nl. 

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

13 november. 
Modelspoorbeurs. De Vuister, Molenwerf r44, Koog aan de Zaan. 10.00 / 15.00. 
Info: www.eurospoor.nl.

20 november. 
Open Trix Expres Clubdag. Cultureel & Vergader Centrum H.F. Witte, Henry Du-
nantplein 4, 3731 CL  De Bilt. 1.00 – 16.00. Volwassenen € 5,--, kinderen tot 13 jaar 
gratis. 
Info: http://home.kpn.nl/gesku011/. 
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03 december. 
Modelspoorbeurs. Partycentrum ‚t Haske, Vegelinsweg 20, Joure. 10.00 – 15.00. 
info: www.eurospoor.nl.

10 december. 
Modelspoorbeurs Houten (€ 7,-- p.p.). Tevens “Houten Digitaal”, waarbij diverse 
modulebanen, workshops en veel stands met verkoop van digitale toebehoren. 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.

17 & 18 december. 
Modelspoorevenement. Hanzehal, Fanny Blamkers Koenweg 2, 7203 AA Zutphen. 
10.00 – 16.00. Volwassenen € 7,--; kinderen tot 12 jaar gratis. 
Info: www.modelspoorbeurszutphen.com. 

30 december. 
Modeltreinmarkt HO – N. Café Restaurant Bousema, Zutphenseweg 35, Lochem.  
10.00 – 16.00.  
Info: www.n-spoorstore.nl. 

2017 – 2017 – 2017 – 2017 – 2017 – 2017 – 2017 – 2017 – 2017 – 2017 

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

21 & 22 januari. 
Nederlandse Modelspoordagen.De Broodfabriek (voorheen Darling Market), Volmer-
laan 12, 2288 GD Rijswijk. 10.00 – 17.00. € 10,-- p.p. (2,-- korting met bon of kopie 
daarvan in Rail Magazine). 
Info: www.modelspoordagen.nl. 

17 t/m 19 februari. 
Rail 2017. Expo Houten(waar ook de bekende treinenbeurzen zijn), Meidoornkade 24, 
3992 AE  Houten.
Info: www.modelspoorbeurs.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 2016

Het volgende nummer zal begin december 2016 
verschijnen, de redactie ziet uw bijdrage graag 
uiterlijk 25 novemberi 2016 tegemoet.


