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Model Spoor Vereniging “De Hoekse Lijn” 

gevestigd rechts achterin de vertrekhal van STENA LINE 

Hoek van Holland 
COLOFON 

Club open: dinsdag en vrijdag van 19.30 – 21.45 uur 

elke 1e zaterdag v.d. maand 10.30 -15 uur 
Secretariaat MSV ‘DE HOEKSE LIJN’ 

p/a Stena Line BV 
Postbus 2 

3150 AA Hoek van Holland 
Bestuur : 
Voorzitter     Irmo Snoek   tel. 0626-426070 
Secretaris  Frank Haalmeijer (tijdelijk) tel. 0653-812285 
Penningmeester   Marco Balk   tel. 010-5926972 

Bankrekening: NL54 INGB 0005 6914 93 
t.n.v. MSV “De Hoekse Lijn” 

Hoek van Holland 

 Lidmaatschap (18 jr en ouder) € 96,- per jaar   (€ 8,- per maand) 

 Jeugdlidmaatschap (12 - 18 jr)   € 48,- per jaar   (€ 4,- per maand) 

 minimum donatie   € 15,- per jaar 

 Ingeschreven bij de K. v. K. te Rotterdam onder nummer 40345727. 
- Lid van de Nederlandse Modelspoor Federatie (NMF). 
- Website : www.dehoekselijn.nl 
- Email  : info@dehoekselijn.nl 

 Overname alleen met bronvermelding. 

 Redactie  : Jos Verburgt, Hans Jonker, Claudius Teijgeler 

 Druk  : Hans Jonker 

http://www.dehoekselijn.nl/
mailto:info@dehoekselijn.nl
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Bij de honderdste Modelpraat --- van de redactie 

 

Vlak voor het einde van de Hoekse Lijn als fatsoenlijke spoorlijn viert de MSV 

de Hoekse Lijn het feit dat de honderdste editie van haar en uw lijfblad, het 

inmiddels alom bekende modelspoorblad van het Westland en wijde 

omgeving, de Modelpraat, de redactielokalen en de drukpersen zal verlaten.  

Voorjaar 1986 schreef Frank Haalmeijer als kersverse eerste redacteur van 

ons clubblad al meteen dat hij nog een vacature in de redactie had. Er 

verandert weinig…. Ook na 100 edities en 30 jaar club lief en leed zijn er nog 

altijd vragen voor het invullen van diverse functies binnen onze vereniging en 

ook nog in de redactie. 

Tijdens de ledenvergadeing van juni 2015 is voorgesteld en met instemming 

geaccordeerd de redactie van het 50ste nummer weer zoveel mogelijk in 

functie te herstellen voor deze 100ste editie. Claudius Teijgeler neemt de 

plaats in van inmiddels niet meer aanwezige leden en wordt bij acclamatie 

door de overige redactieleden benoemt tot hoofdredacteur.  Jos Verburgt en 

Hans Jonker zullen hem terzijde staan. 

Het vijftigste nummer was een gewoon nummer van Modelpraat, maar 

bijzonder door het eerste gebruik van kleur van de afbeeldingen. Dat komt nu 

al regelmatig voor, al was het maar omdat de printer niet anders kan. Het 

honderdste nummer is dan ook zeer kleurrijk te noemen, maar ook weer 

bijzonder omdat deze editie zeer waarschijnlijk conform het bestuursbesluit – 

zie de mededeling van het bestuur elders in dit blad - de allerlaatste editie als 

echte krant genoemd kan worden.   

In dit nummer een verscheidenheid aan nieuws van mensen, klein en 

grootspoor. De redactie feliciteert u als leden van deze vereniging met het 

behalen van deze mijlpaal en wenst u veel leesplezier. Tot volgende keer 

achter de computer, iphone of tablet. 
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Voorzitter Modelspoorvereniging kijkt vooruit 

30 jaar modelspoorvereniging de Hoekselijn. Een mijlpaal, zelf is hij nog maar 

drie jaar lid, dus echt terugkijken is lastig.  Terugkijken is natuurlijk prima, 

maar we moeten ook vooruit kijken, aldus Irmo Snoek voorzitter van de 

vereniging.   

Natuurlijk speelt de vergrijzing een rol,  zegt de nog jonge voorzitter, maar  dit 

moeten we niet als bedreiging zien.  Hij ziet het eerder als een uitdaging 

waarin hij nog wel kansen ziet liggen.  “De jeugd laat de hobby veelal links 

liggen, maar de 50 plusser pakt zijn hobby weer op.  Het is die groep die we 

enthousiast moeten krijgen voor de vereniging. Niet alleen  je hobby op 

zolder bedrijven maar ook  in verenigingsverband” zegt Irmo. 

Dan moet je als vereniging wel wat te bieden hebben vindt Irmo.  De kracht 

van de vereniging vindt Irmo dan ook dat je van elkaar kunt leren, dat 

anderen je willen helpen,  dat je je hobby kunt delen met gelijkgestemden.  

Een opendag is dan ook een mogelijkheid om de hobby meer onder de 

aandacht te brengen, je bent zichtbaar voor een groot publiek.    

Binnen het bestuur wordt ook gekeken of er anderen mogelijkheden zijn om 

de vereniging onder de aandacht te brengen van mogelijk geïnteresseerden.   

Wat zou het effect kunnen zijn wanneer we de muren van de Stena Line niet 

als een barrière zien, maar dat we met de banen weer naar buiten gaan.  Laat 

het Westland maar zien dat we er zijn.  Daar zitten natuurlijk nog wel wat 

consequenties aan vast. Geen van de grote banen is, ondanks de ooit 

modulaire opzet,  meer transportabel, er zal een omslag gemaakt moeten 

worden.  Wie weet is dat te sturen met de baanbudgetten.   

Budgetteren is trouwens een lastig probleem,  maar ook omgaan met de 

beschikbare financiën is  lastig,  hoe kan ik met mijn budget een jaar vooruit.  

Ook hierin wil het bestuur een meer begeleidende rol gaan spelen, door  

regelmatig  in gesprek te gaan met de baanhoofden, waardoor de 

betrokkenheid toe neemt. Het bestuur wil echt vooruit gaan kijken, met als 

doel hoe houden we de vereniging actief en gezond de komende 10 jaar.  
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Irmo wil er wel voor gaan.  Op naar de 40 jaar en nummer  140 van 

Modelpraat. 

Op de komende ledenvergadering zal het bestuur de nodige voorstellen doen 

om er voor te zorgen dat de bovenstaande doelstellingen gehaald kunnen 

worden.  

 

Een laatste vraag voor de voorzitter, 

heb je er zelf ook wat van 

opgestoken door lid te worden van 

de vereniging?  Hierop antwoord 

Irmo volmondig ja, technieken voor 

het verbeteren van  de scenery  

maar vooral ook het werken met het 

programma Koploper. 

 

 

    

 

Van de bestuurstafel 

Mutaties: 

 

Nieuw lid en van harte welkom: 

01-09-2015 H. (Henk) Noordam, 's-Gravenzande 

Bedankt als lid: 

17-08-2015 J.D. (Hans) Habes, 's-Gravenzande 

Nieuwe donateur: 

17-08-2015 J.D. (Hans) Habes, ’s-Gravenzande 

 

Baan van Irmo 
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Het bestuur heeft besloten, dat ons verenigingsblad "Modelpraat" vanaf 

nummer 101 alleen nog maar digitaal aan de leden wordt verstuurd. 

Een aantal leden en donateurs heeft geen internet en voor die leden en 

donateurs ligt een exemplaar gedrukt in onze clubruimte en kunnen daar 

afgehaald worden. De gedrukte oplage zal zeer beperkt zijn. Indien uw email 

adres niet bekend is bij de secretaris, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk 

te doen. Het bespaart portokosten. 

In 2016 zullen als proef 2 Open Dagen georganiseerd worden. De 

'Lichtjesavond' vervalt in 2016. De Landelijke Modelspoordag 2016 zal 

worden verplaatst van de zondag naar de zaterdag. De planning is 1e Open 

Dag in het voorjaar en de 2e medio oktober 2016. Voor 2017 volgt een nieuw 

besluit na een evaluatie. 

Helaas heeft ons ook het droevige bericht bereikt van het plotseling 

overlijden van Ruud Verburgt. Hoewel geen lid, heeft hij zeker zijn steentje 

bijgedragen aan de afgelopen lichtjes 

avonden. Hij was er 

medeverantwoordelijk voor dat de leden 

op deze dag konden genieten van 

bijvoorbeeld een broodje vis.  We 

wensen zijn familie strekte toe om het 

verlies van Ruud te verwerken. 

Spoorkaartjes op De Hoekselijn 

De Hoekselijn staat de laatste tijd wel erg in de belangstelling. Niet alleen in 

de media maar ook in het blad “Op de Rails” van de NVBS, waarin 

teruggeblikt wordt op de al meer dan een eeuw bestaande treinverbinding 

tussen Rotterdam en Hoek van Holland. Dit alles met in het vooruitzicht de 

ombouw  van Trein naar Metro verkeer.  Dat ook ik, Claudius Teijgeler,  in de 

Modelpraaat extra aandacht heb besteed aan de sporen tussen Rotterdam en 

Hoek van Holland is meer een kwestie van, ik had weer eens tijd om wat te 

schrijven, dan ik ga mee in de vaart der volkeren.  De clubleden die al wat 

langer lid zijn van de vereniging weten dat ik al langer bezig ben de 
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geschiedenis van de Hoekselijn te beschrijven. Interesse? U moet dan even de 

oude nummers van de modelpraat raadplegen.  Soms sluipen er wat fouten 

in, zoals ook in het artikel van de ontsporing bij Maassluis in 1911.  Ik schreef 

daarin dat de verbinding tussen Maassluis en Hoek van Holland nog  

enkelsporig was, maar dat was niet correct, reeds in mei 1903 was het traject 

naar Hoek van Holland dubbelsporig. ( verslag raad van toezicht 1903 ). Ook 

de toevoeging dat de locomotieven van Rotterdam Maas naar Hoek van 

Holland reden, was onjuist, Dit moet natuurlijk Rotterdam DP zijn.  

 Op zoek naar perronkaartjes in mijn verzameling, die in gebruik waren op de 

Hoekselijn kwam ik ook weer een aantal kaartjes tegen die in gebruik zijn 

geweest op de Hoekselijn. In deze bijlage dan ook een kleine fotoreportage 

van enkele kaartsoorten die op deze lijn in gebruik waren. Ik heb geen 

kaartjes in mijn verzameling van voor de tweede wereld oorlog, misschien 

heeft u als lezer nog iets in uw verzameling. Maar goed, helaas ook geen 

perronkaartje van Hoek van Holland, wel van Rotterdam DP en Rotterdam 

Maas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een van de kaartjes  laat zien dat de 

treinen van Rotterdam D.P. naar Hoek 

van Holland reden, over Vlaardingen, wat 
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de zin is van deze toevoeging ontgaat mij nog.  Naast een dagretour waren er 

ook in de oorlogsjaren weekkaarten. Wanneer iedereen zich aan de opdracht 

had gehouden de weekkaart na verloop aan de NS terug te geven ( zie 

achterkant ) had ik waarschijnlijk dit kaartje niet in mijn verzameling gehad. 

 

 

Weekkaarten achter en voorkant

 

Let  op de verschillende kleur ,maar verder dezelfde datum en traject . 
Derde kaartje van recenter datum. 

De achterkant is trouwens vaker interessant, wat dacht u van de retourtjes 

van na de oorlog?  
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Het laatste kaartje herkent u mogelijk nog wel, wat wel opvalt is dat de 

datum en prijs niet meer op de voorzijde staat afgedrukt, die is naar de 

achterkant verhuisd. Maar wat vindt u van het kleurverschil van de eerste 

twee kaartjes, zelfde datum, andere kleur.  Maar de achterkant maakt het 

nog spannender, waarschijnlijk door schaarste, net na de oorlog, werden 

kaartjes van minder gangbare trajecten opnieuw bedrukt. 

  

De achterzijde van de drie eerdere kaartjes 

IMPRESSIE OPEN DAG  30 AUGUSTUS  2015

 

 



10 
 

Op de Open Dag in augustus zijn 113 volwassenen en 37 kinderen op bezoek 
geweest.  Deze mededelingen kregen we van Marco Balk. Dit was de tweede 
opendag die we kort na de grote vakantie  organiseerden. Voor herhaling 
vatbaar? Wanneer je het enthousiasme ziet bij de bezoekers zeker. Natuurlijk 
belemmert het ook een beetje  de voortgang bij de banen, je wilt toch dat alles 
rijdt, waardoor je moeilijk een groot project  aan kan pakken.  Toch reed niet 
alles, op de analoge TT baan reed geen enkele trein. Hier is begonnen met 
het vervangen van enkele modules. Maar voor de bezoekers was er nog 
genoeg te zien. Naast de treinen, was er bij de Marklinbaan te zien hoe 
druivenranken gemaakt kunnen worden. Want de modelspoor hobby bestaat 
niet alleen uit het rijden van treinen maar omvat natuurlijk veel meer. Naast 
kijken door bezoekers is er natuurlijk ook veel uitleg gegeven over het hoe en 
wat. De kleinste onder ons hebben het  “gas “ op de meerschalen baan weer 
volledig opengedraaid . Ja en wanneer je het zo naar je zin hebt wil je 
natuurlijk niet meer weg.  

Ook was er weer veel belangstelling voor het hoekje van Gerard  en ook de 
koffiehoek had over belangstelling niet te klagen. Iedereen weer bedankt voor 
zijn of haar inzet.  

 

 

Depot bij de H0 baan 
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Niet alleen voor mannen 

 

Een paar wijnranken en dan een glaasje moezel wijn of anders om? 

 

DAN HEB IK DIE ……….THUIS NIET. 

 

Je moet maar eens lid worden van de Hoekselijn zei zijn vrouw. Dan heb  ik de 

klerezooi thuis niet.  Dat zijn dan de motiverende woorden van je vrouw 

wanneer je na 30 jaar de modelspoorhobby weer gaat oppakken.  De baan 

thuis komt ook wel hoor, zegt Henk Noordam ( 57 jaar ) , sinds september lid 

van onze vereniging. 
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De baan thuis moest er aan geloven toen  de kinderen geboren waren. Je kan  

de ruimte nu eenmaal maar voor één ding tegelijk gebruiken. Zodoende 

verdween zijn marklinbaan tijdelijk in de bekende dozen op zolder.  Ook de 

verzameling Marklin speelgoed van zijn vrouw heeft de vitrinekast verlaten 

en staat nu ergens op zolder in afwachting van betere tijden.  Die komen snel 

want een van  de kinderen verlaat  over een jaar het huis.  Nu Henk wat meer 

vrije tijd heeft  komt hij de kneepjes van het modelspoorvak alvast leren om 

ze later thuis toe te passen. “mijn handen jeuken nu al om thuis aan de slag te 

gaan”zegt Henk. 

Henk is vrachtwagenchauffeur en rijdt sinds kort alleen nog maar in 

Nederland, vooral veel fruitcontainers. .  In de afgelopen 30 jaar heeft hij 

trouwens met betrekking tot de treinenhobby niet stilgezeten.  Henk heeft in 

die tijd een digitale beginset aangeschaft en al zijn locomotieven zijn nu van 

een decoder voorzien.  Op de achtergrond is hij met zijn tijd meegegaan.  

Naast modelspoor is Henk ook een liefhebber van motorrijden.   Met zij 

Harley Davidson  ( heb je die ook in model voor de Marklinbaan ) maakt hij 

regelmatig tochten,   samen met zijn dochter  hebben ze een reis op de motor 

gemaakt door de verenigde staten.  Nee zijn vrouw gaat niet mee, een halfuur 

achterop de motor is lang zat.  O ja, Henk heeft ook nog postzegels 

verzameld.   

Henk is al gelijk aan het werk gezet bij de Marklinbaan, de druivenranken 

voor op de berghelling langs de Moezel  worden o.a door hem in elkaar gezet.  

De modelspoorvereniging de Lijn kent Henk al lang, veel open dagen heeft hij 

al  bezocht, zelfs nog in  de oude clubruimte.   
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Henk Noordam 

Tijdperkrijder Henk?  “ Nee ik koop wat ik mooi vind, dat doe ik via internet of 

ik ga langs bij de modeltreinexpress in Vlaardingen”.  Of we nog meer aan 

Henk hebben,  vast wel , hij heeft wat elektronica ervaring en heeft ooit de 

bekende rubber mallen gemaakt van een stuk rots dat hij uit Oostenrijk heeft 

meegenomen.  Helaas heeft hij  de mallen niet gebruikt en zijn deze  

ondertussen verteerd.  Wat voor treinbaan wordt het thuis? “iets met 

bergen”  .  

Henk veel plezier bij onze vereniging en succes met de bouw van je baan 

thuis. 
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EEN REMBRANDT VAN COR VAN HUUKSLOOT 

 

Misschien heeft u er wel een aan de muur hangen? Een  vermeende 

Rembrandt of een Vermeer.  U twijfelt misschien aan de echtheid want de 

handtekening van de meester ontbreekt. De kans bestaat dan dat u een 

Huuksloot aan de muur heeft hangen. 

Cor van Huuksloot , een echte Rotterdammer nu 81 jaar en vriend van Leo, 

Bart en Theo,  heeft zijn werkzame leven doorgebracht als decorateur 

reclame schilder.  Een van zijn eerste grote werken was het schilderen van 

een decor voor een toneelstuk wat tijdens zijn militaire dienst werd 

opgevoerd.  Daarna kreeg hij opdrachten om voor bioscopen reclame doeken 

te schilderen voor de film die de komende tijd in de bioscoop zou draaien.  

Ook schilderde hij reclames op diverse bestel en vrachtwagens. Van zijn hand 

is ook de beschildering die lange tijd op de wagens van de wasmachine 

fabrikant Miele door Nederland rondreden.  

Cor Huuksloot heeft het creatieve niet van een vreemde, zijn  Opa, Cor 

Lambillion  was een bekende artiest die voorstellingen voor kinderen 

verzorgde.  Ook na zijn pensionering is Cor Huuksloot actief gebleven met 

schilderen.  Een Rembrandt, daar draait Cor zijn hand niet voor om, een 

portret op verzoek: geen probleem , Cor weet daar wel raad mee.   

Een verzoek van de N baan sectie  van de modelspoor vereniging de Hoekse 

Lijn; “ Cor zou jij niet voor ons eens een mooie achtergrond voor onze 

containerterminal kunnen schilderen, als je dan toch bezig bent dan kan je 

gelijk… “ Cor vond het wel een uitdaging en je bent natuurlijk niet voor niets 

vriend van Leo, Bart en Theo.  Binnen korte tijd stonden er twee schitterende 

panelen. Geschilderd met acrylverf en klaar in één dag exclusief 

voorbereiding. Voordat begonnen wordt met het opzetten van de verf, moet 

er natuurlijk eerst een schets gemaakt worden, een foto gemaakt worden en 

natuurlijk het belangrijkste, hoe zit het met de schaalverhouding.  Nee hij 

heeft geen treintje mee naar huis genomen, wat zijn ogen zien wordt 

opgeslagen. 
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De Rembrandt is geplaatst. 

Komen er nog meer panelen?  Voorlopig niet, Cor heeft het veel te druk, hij is 

bezig met een aquarel, een stadsgezicht van  Maassluis. Want daar woont 

deze rechtgeaarde Rotterdammer nu. In zijn huis heeft hij een eigen atelier 

waar o.a een  portret geschilderd is van zijn kleinzoon. Een zelfportret 

ontbreekt nog, wel eens geprobeerd maar dat was geen succes.  Schilderen 

prima, of Cor nog een binding met de modelspoorwegen heeft, ja ooit een 

uurwerktrein van sinterklaas Klaas gekregen. Maar daar is het bij gebleven.  

Schilderen is zijn hobby,  Vermeer is zijn voorbeeld, schilderen binnen een 

kader, alsof het tafereel van te voren al vastgelegd is binnen de lijst.  Kaders 

zat ,volgens Leo  Vermaas is er voor Cor ook bij de N baan nog voldoende 

mogelijkheid om Cor Huuksloot een poosje aan het werk te houden. 

( zie ook foto voorpagina, geschilderd en geen uitzicht vanuit de clubruimte ) 
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Philippsthal 40 jaar later 

De TT modelbaan van Michael Bonne 

 

Na 40 jaar en een aantal mislukte pogingen verder moest het er in 2012 

eindelijk maar eens van komen om een eigen TT treinbaan te bouwen.  

Philippsthal 

Met deze woorden zet Micheal Bonne zijn verhaal in. Michael heeft een in 

zijn jeugd een tijd bij zijn oma inde buurt van Berlijn in de voormalige DDR 

gewoond 
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. 

Zijn neefjes daar hadden al een treinbaan met N,TT en H0 spoor op een baan, 

iets wat vandaag de dag niet meer wordt nagestreefd maar als kleine 

modelspoorder vond hij die treinbaan helemaal geweldig, vanaf die tijd is hij 

met het modelspoor virus in aanraking gekomen en loopt (TT)modelspoor als 

een rode draad door zijn leven. Op zeven jarige leeftijd kreeg hij van zijn tante 

met kerstmis in 1972 zijn eerste TT modeltrein onder de kerstboom, de set 

bestond uit een BR 107 met een aantal wagons, rails, wissels en een 

transformator. Terug in Nederland moest al snel een baantje door zijn vader 

op een stuk spaanderplaat gespijkerd worden. Helaas was TT hier moeilijk 

verkrijgbaar. Alle onderdelen die hij voor zijn baantje nodig had werden door 

zijn tante met  verjaardagen, Sinterklaas of Kerst via de post verzonden. 

Michael is de  schaal TT trouw gebleven voor alles wat gereden heeft bij de   

Reichsbahn heeft hij een voorliefde wat weerspiegeld wordt op zijn 

modelbaan.  Zelfs na meer dan 40 jaar blijf hij zich nog  interesseren voor de 

DDR als spoorland in tijdperk 4. Michael heeft zijn  treinbaan Philippsthal 

genoemd omdat het een plaatsnaam is uit de buurt waar zijn familie woont, 

het is een plaatsje in Hessen tegen de grens met Thuringen in een bergachtig 

en landschappelijk erg mooi gebied.  

Bij het ontwerp van zijn baan heeft hij  een aantal uitgangspunten in de gaten 

gehouden; 
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Thema:            Philippsthal      DDR/DR, tijdperk 4  

Aansturing:     Digitaal en Analoog om met beide systemen op de baan te 

kunnen rijden Railsysteem:   beddingrails van Tillig in verband met de 

bedrijfszekerheid van de railsysteem 

Baanontwerp: Enkelsporige lokaalbaan aan de rand van het middelgebergte 

met een  aansluiting op het industriespoor met landelijke bebouwing. Verder 

is  een  verdekt opstelspoor gemaakt om wat afwisseling op de baan te 

krijgen.   De totale afmeting van de baan is 2,5m x 1,0m 

Het railplan heeft hij  op de PC gemaakt met een railontwerp programma van 

www.Trackplanner.de  Dit programma is vrij te downloaden en werkt na wat 

oefenen prima. 

Het voordeel van een railontwerp programma is dat het plan niet afwijkt van 

de te bouwen baan wat bij het opbouwen van de baan rare verrassingen 

voorkomt. Nadat het MDF houtwerk klaar was heeft hij de rails op de 

onderbouw gepast en afgetekend, dit geeft een goede indruk hoe de baan 

later moet worden. Na de montage van de rails is hij  met de bekabeling 

begonnen, Doordat de digitale en analoge systemen niet met elkaar in 

aanraking mogen komen bleek het lastig te zijn om deze systemen met elkaar 

op een baan te combineren. Bij het digitale systeem staat het gehele spoor 

onder constante spanningen en worden de locomotieven door een decoder 

aangestuurd. Bij het analoge systeem worden zoals bekent de locomotieven 

direct door een transformator aangestuurd en kunnen locomotieven worden 

stil gezet door stukken rails uit te schakelen. Hij heeft  de oplossing gevonden 

door de gehele baan met relais om te schakelen van analoog naar digitaal 

waarbij het mogelijk wordt om in de analoge setting ook delen van de baan 

stroomloos te zetten. In de praktijk blijkt dit prima te werken al zijn de 

mogelijkheden met analoog rijden beperkter dan met digitaal rijden. 

Voor de  besturing van de baan heeft hij  een schakelkast gebouwd met het 

sporenplan boven op het bedieningspaneel, waar ook de drukknoppen voor 

de wissels en de schakelaars voor het uitschakelen van de railstukken op 

zitten, zo is het makkelijk om de juiste wissels op de baan te vinden en te 

http://www.trackplanner.de/
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bedienen of een stuk rails uit te schakelen. “Ik heb voor deze manier van 

schakelen gekozen omdat het omschakelen van wissels met een Roco Multi-

maus erg onhandig bleek te zijn doordat je steeds moet wisselen tussen het 

bedienen van wissels of treinen” zegt Michael.  De schakelkast zit met een 

Multi stekker aan de baan gekoppeld een dergelijke stekker is  ook gebruikt 

om de twee baangedeeltes met elkaar te koppelen. Om de 

stroomvoorziening op het spoor te verbeteren is onder het gehele sporenplan 

een ringleiding gemaakt met om de meter een aansluitpunt om er voor te 

zorgen dat de stroomvoorziening op de gehele baan goed is en treinen zo 

over de gehele baan bedrijfszeker kunnen rijden. 

 

De DDR als modelspoorthema heeft na het einde van de DDR, nu meer dan 25 

jaar geleden, veel aanhangers gezien de vele spullen die in ruime mate op de 

markt te koop zijn.  

De baan bevindt zich op een constructie, gemaakt in twee delen van MDF met 

een afmeting van 1,25 m x 1,0 m die  aan elkaar zijn gekoppeld.  Zo is de baan 

eventueel later verplaatsbaar zonder al te veel schade aan te richten. De baan 

is met vier plankendragers en scharnieren aan de muur vastgezet aan de 

voorzijde van de baan met twee kabels aan het plafond gemonteerd. Zo 

hangt de baan stabiel en kunnen er geen aardbevingen ontstaan met alle 
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gevolgen van dien als iemand onverhoopt een keer tegen een poot zou 

trappen.  

Voor dat met de bouw is begonnen is een bedradingschema van de baan 

gemaakt om zo tijdens de bouw het overzicht te houden. Ook het 

landschapsplan is  van te voren gemaakt. Tijdens het bouwen van de baan is 

geprobeerd  hier ook zo min mogelijk van af te wijken.  Het ontwerp is zo 

gemaakt dat als blikvang een station met aansluiting op een industriespoor 

tegen een gebergte zichtbaar is.  Aan de voorzijde van de baan is een deel van 

een dorp te zien om zo de indruk te geven dat de baan een gedeelte is uit een 

groter geheel. Het bleek lastig te zijn om een natuurlijk en harmonisch beeld 

te creëren op de beschikbare ruimte zonder de baan een overladen indruk te 

geven.  Tijdens de bouw en inrichting van de baan heeft hij  dan ook enkele 

aanpassingen moeten doen omdat sommige gebouwen en huizen niet goed 

op hun plaats stonden of omdat het geheel een onnatuurlijk indruk gaf. De 

bergen zijn gemaakt van platen piepschuim die grof zijn voorgesneden en met 

houdlijm op elkaar gelijmd. Na droging van de lijm is het piepschuim met een 

metaalzaagblad in contour gezaagd, met gips bekleed waarna met een 

scherpe beitel in het nog vochtige gips het reliëf in de ”bergen “ is  gestoken. 

Op zich zijn er in de modelspoor winkel genoeg spullen te vinden om een 

mooie baan te bouwen al blijft het vaak lastig passende spullen voor de 

aankleding van de baan in schaal TT te vinden. Ook hier geldt wat niet 

verkrijgbaar is zelf aangepast of gemaakt. Enkele voorbeelden hiervan zijn de 

typische DDR betonplaat wegen, straat en plaatsnaamborden en passende 

SED propaganda teksten langs straten en op gebouwen. Michael had al een 

aantal  gebouwen verzameld , een zijn  nieuw gekocht om de verzameling 

compleet te maken. Het grappige is dat in de voormalige DDR de huizen en 

gebouwen nog steeds te vinden zijn en zo ook nagebouwd en beschilderd 

kunnen worden. 
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Auhagen levert o.a. de typische flats  in DDR stijl 

 

Plannen voor de toekomst:  Om de baan na verloop van tijd niet saai te laten 

worden heeft hij op bepaalde plaatsen een aantal gebouwen uitwisselbaar 
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gemaakt zo kan toe zonder te slopen een nieuw gebouw op de zelfde plek 

geplaatst worden,  zo kan de houtzagerij weer een goederenloods of 

kolenhandel worden. Om wat meer leven op de baan te krijgen is hij nog  

bezig met een soundmodule om zo geluiden op de baan te creëren, te denken 

valt  aan het geluid van de bel bij de spoorwegovergangen, het verkeer of 

fabriek.  

 

Puzzel;  

Hoeveel keer komt u DERTIGJAAR tegen in de puzzel? 

D E J T G I T I G D E R G D R A A A J 
A D E R T I G J A A R A D E A R T I G 
D A R A D R E D R J D A J E I G E D R 
R E T A E A A R A T E I R T D R A A J 
R D E R T I G J A A R A R D T D E G D 
A G I J R J A A J E T A R I T R I R A 
J D A I D T I G G I I A G G I T A E J 
D R E T E E A A I G G J A J E A R G A 
G R E R R R D R T J J D A R J S I D R 
D R A T T G J I R A A R D G D T E R T 
J A R I I I E R E A A R I E R R D G I 
E G A T G D G T D E R T I G J A A R E 
R G A I J R A J A J R G I T R A E A D 
A A J J A J A D A E A A R D E J R A T 
R D G E A R T E D A D R A A J G I J G 
I T I R R I G R D E R T A I G I J G A 
G J T A A R E T T I R T R R E T D I R 
I T R G R A A I G A J A A R D R E T G 
R E E D G J D G A T R E A R D E E R E 
J A D A I I R J R I D E J D E D R E T 
R A A J R T G A A G T E G A J E R D G 
G J A I G I A A A J R G I A R D R E T 
D A R T T A R R J A I G T J A A R G I 
E R T R D J G D T R E R R R T D E R T 
D D E R T I G J A A R D E E R T I G J 
R D E T E R I E R A D E D D R A F A G 
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Digitaal rijden moet je leren van anderen 

 

Van de HCC kregen we bericht van het digitale evenement in Houten op 12 

december 2015.  

Op 13 december 2014 organiseerden *HCC!m*, *Modelspoorbeurs* en 

*PiCommIT* het evenement *_"Houten/Digitaal"_*. Een dag waarop wij 

lieten zien op welke manieren een modelbaan gedigitaliseerd kan worden. 

Gezien het hoge aantal bezoekers is het zeker niet denkbeeldig dat u dit 

evenement zelf ook bezocht heeft. Niet alleen het digitaal laten rijden van de 

treinen, maar ook het aansturen van wissels, seinen, overwegen, deuren van 

locloodsen, toepassen van de 3D printer bij het realiseren van de 

modelbaan……. 

 

Vanwege het grote succes van deze dag en de positieve reacties van de 

deelnemers hebben *HCC!m*, *Modelspoorbeurs* en *PiCommIT* besloten 

om dit evenement op *12 december 2015* opnieuw te organiseren. 

 

Zijn er binnen uw vereniging/club leden met een demobaan of opstelling 
waarmee een digitale toepassing gedemonstreerd kan worden, dan wil ik u 
van harte uitnodigen om op dit evenement aanwezig te zijn. Op de site van de 
HCC!m, www.hccm.nl<http://www.hccm.nl> , kunt u ook nog verdere 
informatie vinden over dit evenement. 

 

 

http://www.hccm.nl/
http://www.hccm.nl/
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100 keer Modelpraat --- een terugblik 

 

Opnieuw meer dan 1000 pagina’s trein en clubnieuws, dat bracht Modelpraat 

in de laatste 50 edities vanaf 2000. In 100 edities dus meer dan 2200 pagina’s, 

in Modelpraat no 50 heeft een overzicht gestaan van de eerste 50 nummers, 

nu dus het tweede  vijftigtal (maar als de lezer wil publiceren we graag de 

eerste vijftig nogmaals…). 

Opnieuw kan de vraag gesteld worden of er een trend te bespeuren valt in de 

inhoud. We worden ouder, en dus zien we helaas een aantal keren een in 

memoriam voor overleden leden.  De banen blijven groeien en dat vinden we 

gelukkig terug in de verhalen over de uitbreidingen.     

Tot nummer 85 zwaaide Hans Zwetsloot de scepter in de redactie lokalen, 

vanaf nummer 86 heeft Frank Haalmeijer de schrijvers weten over te halen 

hun ervaringen of gedachten op papier te zetten. Een compliment voor 

beiden, want het verzamelen van copy en het daarna tot een leesbaar geheel 

maken blijft een hele klus.   

In de vijftigste Modelpraat werd gesteld dat de 100ste editie er anders zou 

uitzien, dat is niet bewaarheid. De algemene indruk is gelijk en dat is positief 

voor het vertrouwen van de lezer, de informatie blijkt betrouwbaar als de 

presentatie gelijk blijft. Het gebruik van kleur is uitgebreid, wat de 

leesbaarheid hopelijk ten goede komt. Steeds meer clubbladen verschijnen 

alleen maar electronisch of digitaal, tot nu toe blijven wij het aloude papier 

trouw. Zal dat over 30 jaar bij de tweehonderdste editie nog zo zijn.? Ik 

vermoed dat een aantal van ons dat niet meer meemaken, treurig, maar dat 

zongen de Nits al in 1979 (Modelpraat 58)  met 

Humming trains and boats in Hook of Holland back in 1925, 

There’s woman and a man 

Wonder if they’re still alive 

Black and white – a photograph, 
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Wonder if they’re still alive.  

 

Van elke editie een opmerkelijk item, soms zelfs twee 

2000 50 Hans Zwetsloot voor een keertje het hoofdredacteursschap     
ontnomen 

2000 51 oud bestuurslid Tom de Moor overleden 
2001 52 de traditionele Marklinbaan en TT grensverkeer rond de 

wasbak 
2001 53 alles over koppelingen 
2001 54 nieuwe draaibrug in Maassluis, hefmechanisme gerepareerd 
2002 55 Duitse Eierkopfe naast Hondekoppen in Hoek van Holland  
2002 56 TT bouwt BW en PECO wissels willen niet in N  
2002 57 PECO wissels getemd met 10 jaar oude MIBA schakeling   
2003 58 dromen van oplossingen voor Hansen Metaalbewerking Coop 
2003 58 the Nits in Hook of Holland its raining overcoats 
2003 59 oorlog op de Hoekse Lijn - ongeval 1943 
2003 60 cursus echte bomen maken 
2004 61 Fanny Blankers Koen in gereserveerde Boottrein - coupe 
2004 62 sprinters blijven nog een jaartje 2005 op de hoekse Lijn 
2004 63 Plan V in 1978 op z'n kant bij wissel 105 
2004 64 speelplaats plan D verplaatst uit Vlaardingen 
2005 65 dienst op Harwich in 1893 via de Hoek  
2005 65 bezoek uit den Helder beschrijft de Hoekse banen 
2005 66 het vernieuwde spoorwegmuseum in Utrecht Maliebaan 
2006 67 wat doet de jeugd bij de club 
2006 68 mat 40 op de Hoekse Lijn 
2006 68 Modelpraat ingebonden 
2006 69 Hoek Warszawa Express deel II 
2006 69 Leo Bartels overleden 
2006 69 Hoekse Lijn lid Marc van Buren opent RailZ Miniworld in 

Rotterdam  
2006 70 militaire treinen in de Hoek vanaf 1945 tot 1963 
2006 71 treinen op postzegels en exit Wadloper 
2007 72 nogmaals postzegels en digitale hulp 



27 
 

2007 73 we moeten uit onze clubruimte, NS zegt de huur op 
2007 74 Stena redt de club met de vertrekhal van de Stena Discovery 
2007 75 inrichting en verhuizing Stena hal 
2008 76 inrichting en verhuizing Stena hal vordert en subsidie Delta 

Port 
2008 77 stadsregio Rotterdam maakt alvast reclame voor haar lightrail 
2008 78 op zomertour naar Texel, Vlaardingen, Venlo, Blankenberge, 

Gorkum 
2009 79 vragen over Randstadrail (nog nooit beantwoord..) 
2009 80 Shakespeare voorbeeld voor OO baan 
2009 81 Falende remmen in 1914 , trein komt station Haven in 
2010 82 heel verhaal over renovatie van een bruggetje 
2010 83 bezoek aan Intermodellbau in Dortmund 
2010 84 MSV de Hoekse Lijn bestaat 25 jaar 
2011 85 nieuwe truien bij receptie 25 jaar Hoekse lijn 
2011 85 de laatste editie met hoofdredacteur Hans Zwetsloot 
2001 86 De eerste met blauwe omslag van Frank Haalmeijer 
2011 87 de Vianda koelwagens 
2011 88 Stelloo baan verhuisd en geïnstalleerd 
2011 88 Rowan Venema overleden 
2012 89 nogmaals Vianda koelwagens en open dag in beeld 
2012 90 120 jaar ferry Hook Harwich 
2012 91 Led verlichting , energie zuinig bij de N baan 
2012 91 nogmaals Vianda koelwagens en in TT 
2012 92 studie reis voor 00 bij Shakespeare Cliff 
2012 92 een nieuwe riviermodule bij N met Ad de Kom brug 
2012 92 Michel Bonne 40 jaar in de modelbouw 
2013 93 bezoek aan Miniworld Rotterdam, hangouderen bij Lelystad 
2013 94 Marklin baan wordt Moselstrecke 
2013 95 Tommie Gregersen overleden 
2013 95 kennismaking met nieuwe directeur Stena Line Anika Hult 
2014 96 ontsporing Noord Expres in 1911  
2014 97 Hoek van Holland onder en aan de draad 
2014 97 OV poortjes dicht, terug naar perronkaartjes ? 
2014 98 elektrische tram zonder bovenleiding, APS 
2015  99 schepen; loc zee en lucht; Pieters Pretpark; expo baan; Peter  
2015 100  
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Van onze lezers 
 
 
 

Gerard Bakker mailde ons het volgende; 
 
Naar aanleiding van het artikel Asindelingen in modelpraat 99 volgen 
hierbij wat aanvullende en of aangepaste informaties. 
Voertuigen met vast gemonteerde assen wordt de aanduiding: 
B= 2assig, C=3assig , D= 4assig gebruikt. 
Voor draaistel locomotieven geldt dat er naast met aantal assen per draaistel 
ook wordt aa gegeven of iedere as wordt aangedreven of dat er per draaistel  
een motor aanwezig is. Tevens wordt het door 'gevolgd om aan te geven 
dat er sprake is van een  draaistel. 
De navolgende loks hebben als aanduiding Bo'Bo': 
1100, 2200, 2400, 6400 
m.a.w 2 2assige draaistellen met op ieder as een motor 
De navolgende locs hebben als aanduiding B'B': 
1600, 1700,1800 
m.a.w 2 2assige draaistellen met 1 motor per draaistel 
(dit ziet er uit als een Lima draaistel met motor) 
De navolgende loks hebben als aanduiding Co'Co': 
1200, 1300, 1500 
m.a.w 2 3assige draaistellen met op iedere as eem motor. 
De lokomotief serie 1000 was een speciaal geval. 
Deze heeft  als asindeling 1A' Bo A1' 
Diet betekent 2 draaistellen en 2 vaste assen, waarbij er in ieder draaistel 
een aangedreven as zit en er 2 vast gemonteerde aandrijfassen zijn.  
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Railterminal Westland in 2016 

een feit 

) 

Het is de bedoeling dat in juni 2016 wordt gestart met de 'verstrein' die 
vanuit het Westland (Hoek van Holland) bij voorkeur naar Keulen gaat 
rijden. Vandaar kan de verstrein dan naar Milaan, maar later ook vanuit 
Keulen naar Poznan in Polen.   

In september werden er al versprodukten, groenten, door de 
vervoerders Visbeen en HZ Transport getransporteerd met de 'verstrein'. 
Binnen 24 uur arriveerde een trein met vijf gevulde trailers met 
Westlandse producten per spoor. Hiermee is het na 12 jaar weer gelukt 
om een directe verbinding te maken tussen het Westland en Milaan. 
Karla Peijs van Cluster Agrologistiek Westland (CAW) en Imad 
Jenayah van het bedrijf Cargobeamer verwelkomden de trein Milaan.  

Het is de bedoeling dat er in 2016 een terminal komt in Hoek van 
Holland. Volgens Gerard Hofman van Hofman Bouwgroep is het 
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duidelijk dat er een behoefte is aan zo'n traject per trein en de manier 
waarop dit gebeurt, namelijk met een nieuw transportsysteem waarbij 
containers zowel horizontaal als verticaal van de trein op de trein gezet 
kunnen worden. Ook is het volgens hem mogelijk om hiermee de 
CO2 footprint van producten te verlagen.  

Verstransport per trein vergroot afzetmarkt 
Daarnaast kan de markt vergroot worden door grote stukken van het 
vervoer van de containers per trein te doen. Het is voor verse producten 
belangrijk dat ze snel vervoerd kunnen worden. Tevens is het van 
belang de bereikbaarheid van het verscluster Westland te verbeteren en 
te verduurzamen. Hiervoor heeft het bedrijf Cargobeamer (mede door 
onderzoek van Ballast Nedam) een nieuw transportsysteem ontworpen 
waarbij containers zowel horizontaal als verticaal van de trein op de 
trein gezet kunnen worden.  

Cargobeamer is al enkele jaren bezig met het ontwikkelen van een 
snelle en efficiënte manier van transport van trailers per spoor. Naast de 
snelheid is een belangrijk voordeel dat hiermee ook niet aangepaste 
(kraanbare) trailers gebruik kunnen maken van deze oplossing. Hofman 
daarover: 'De voorbereiding voor kraanbare trailers kost geld en ze 
kosten 350kg extra gewicht wat je van je laadgewicht afgaat.' De trailer 
wordt namelijk op een laadbak gereden die in de wagon kan worden 
gehesen of geschoven. Cargobeamer onderhoudt momenteel de 
treindienst Keulen – Milaan (Melzo) v.v. drie keer per week. Volgens 
Hofman plant Cargobeamer een volledig Europees netwerk tot in 
Rusland en China toe. 

Bron: TuinbouwCommunicatie 
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Agenda 
 
 

14 november 
 
10:00 - 15:00  Modelspoorbeurs SPIJKSPOOR, Albrandswaardsedijk 74 
3172 AA POORTUGAAL 
 
28 november 

11:00 - 17:00  20e Gangelter Modellbautage, Gesamtschule Gangelt, 
Kritzrädtstrasse Gangelt (D) 

11:00 - 16:00  80 jaar Trix in de Wereld der techniek!, Sportcomplex 
Eindhoven Noord, Vijfkamplaan 12, 5624 EB Eindhoven 

12 december  

15.00 -20.00  Lichtjes avond  Hoekselijn. Stenaline Hoek van Holland 

10:00 - 16:00  Houten Digitaal, EXPO Houten Meidoornkade 24 3992  
AE   Houten  

10:00 - 17:00  MegaSpoor, MegaStores te Den Haag 

10:00 - 16:00  Modelspoorbeurs, Expo Houten, Meidoornkade 24, 
3992 AE Houten.  

Algemeen 

2 en 3 april landelijke modelspoordagen     

 

http://www.nmf.nl/index.php/evenementen/icalrepeat.detail/2015/11/14/571/-/modelspoorbeurs-spijkspoor-
http://www.nmf.nl/index.php/evenementen/icalrepeat.detail/2015/11/28/611/-/20e-gangelter-modellbautage
http://www.nmf.nl/index.php/evenementen/icalrepeat.detail/2015/11/28/625/-/80-jaar-trix-in-de-wereld-der-techniek-
http://www.nmf.nl/index.php/evenementen/icalrepeat.detail/2015/12/12/620/-/houten-digitaal-
http://www.nmf.nl/index.php/evenementen/icalrepeat.detail/2015/12/12/595/-/megaspoor-
http://www.nmf.nl/index.php/evenementen/icalrepeat.detail/2015/12/12/553/-/modelspoorbeurs-

