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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 – 22 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
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
bankrekening

: Peter Mazairac
tel. 0639-239583
: Irmo Snoek
tel. 0626-426070
: Frank Haalmeijer
tel. 0653-812285
: Wim Bax
tel. 010-5925444
: NL54 INGB 0005 6914 93
t.n.v. MSV "De Hoekse Lijn"
te Hoek van Holland

- Lidmaatschap (18 jr en ouder)
- Jeugdlidmaatschap (12 - 18 jr)
- minimum donatie

€ 96,- per jaar
€ 48,- per jaar
€ 15,- per jaar

(€ 8,- per maand)
(€ 4,- per maand)

- 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
-

- Dit blad verschijnt minimaal 2 x per jaar – oplage: 70 stuks
(+ downloads via website)

- Overname alleen met bronvermelding.
- Redactie
: Frank Haalmeijer – email: frank49@kpnmail.nl
- Druk
: Hans Jonker
- webmaster
: Frans Alders
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Inhoud Voorwoord; Bij de voorplaat; Ned. Smalspoordagen; Actie op de Nbaan; Wielformaties stoomlocomotieven; Zandtransport door de duinen;
Woordzoeker; Verenigingsnieuws; Douanehal 65 jaar oud.
Aan dit nummer werkten mee: Gerard Bakker, Piet van der Aa, Marco Balk; N-team;

Voorwoord
De zomer was wisselend. Eerst warm, daarna in augustus veel regen en nu weer
een aardig nazomer weer. Na 2 Open Dagen heeft de vereniging zich weer goed
kunnen presenteren. Nu nog de lichtjesavond in december, die inmiddels al weer
e
voor de 3 keer wordt gehouden.
Op de grens van zomer en herfst hebben we rond Amsterdam het 175 jarig
bestaan van de spoorwegen in Nederland kunnen vieren. In het weekend van 20
september hebben we kunnen genieten van allerlei oud NS-materieel op de baan
tussen Amsterdam en Haarlem, het traject waar het allemaal begon.
Dit jaar zullen we slechts 2 x een Modelpraat verwachten. Enerzijds is het de vele
zaken, die in de vereniging spelen, die tijd opeisen, anderzijds is er ook geen
grote toevloed van copij. De vaste ‘schrijvers’ zijn nu ook weer van de partij.
Het seizoen om aan de modelbanen en materieel te werken is begonnen en dat is
ook aan het weer te zien, alhoewel het nog geen echte winter is.
In onze clubruimte zijn er enkele banen flink gegroeid in afmetingen. Om met de
Märklinbaan te beginnen, zijn ook de H0-baan en de 00-baan substantiëel groter
geworden. Maar TT is ook uitgebreid, maar allen binnen het eigen stuk, terwijl de
N-baan alle delen nu aan elkaar gekoppeld heeft. Kortom, de leden zijn al druk
bezig met de hobby en de voorbereidingen voor de Lichtjesavond.
Veel plezier toegewenst.

Bij de voorplaat
Haarlem, de museumloc
1202 van het Ned.
Spoorwegmuseum +
trein, reed met ander
historisch materieel een
pendeldienst tussen
Amsterdam CS en
Haarlem, ter
gelegenheid van het
175-jarig jubileum.
20-09-2014.
Foto: R. van de Kuyl.
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APS wat is dat?
door Piet van der Aa

Voor dat ik dit probeer uit te leggen, eerst even de aanleiding om dit
te schrijven. Vorig jaar stonden mijn vrouw en ik voor het dilemma,
waar gaan we dit jaar op vakantie naar toe?
Er schijnen mensen te zijn die jaarlijks steeds weer naar dezelfde
plaats reizen om daar vakantie te gaan vieren. Hebben zij soms het
sterrenbeeld vissen? Vissen gaan immers ook jaarlijks terug naar hun
geboorteplaats (om te paren, of om vakantie te vieren?)
Wij, mijn vrouw en ik, willen jaarlijks wat anders. Geen strandvakantie
of iets van dien aard, maar gewoon heerlijk weg en steeds op een
andere plaats. Steeds weer iets nieuws ontdekken. De route was
globaal (op de landkaart uitgestippeld) en een aantal items wat we
wilden gaan bekijken, zoals door mij het kasteel van Cheverny (een
permanente tentoonstelling over Kuifje) en mijn vrouw wilde per se
naar Cap d’Agde (lekker warm en veel zon) stonden vast.
Op 29 mei vertrokken we met regen naar het zuiden. Om op onze
reis naar het zuiden reden we niet via de tolwegen maar lekker
landelijk via de D-wegen en soms ook nog wel eens via een N-weg.
Zo kwamen we dan ook in de buurt van Tours, om precies te zijn in
Ballan-Miré. Het weer was daar redelijk, we konden in ieder geval
daar goed fietsen. Voor de fietsers was daar een mooie route naar
Tours aangelegd. Deze stad is ooit nog eens de hoofdstad van het
Franse rijk geweest! We vinden het heerlijk om in een stad (buiten
Nederland) rond te dolen. Hier geen winkels die bij ons in elke stad
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terug te vinden
zijn zoals een
Blokker,
Kruidvat, Hema,
Etos,
Dixons
enz.,
maar
gewone kleine
winkels waar je
lekker
ongestoord
kunt
neuzen.
Op
onze tocht door de stad viel mij plots rails op. Hé rails! Rijdt hier dan
een tram? Maar ik zie geen bovenleiding! Ah. Een halte. Deze was
deels nog ingepakt! Tactisch plan, (mijn vrouw gruwelt dat ik gek ben
op alles wat maar op rails rijdt) hoe kan ik die rails blijven volgen?
Gelukkig liep ik door een drukke winkelstraat! En, ting, ting, ting, de
trambel! In de verte zag ik een tram staan! Deze kwam langzaam
onze richting uit. Klaar staan om dat ding te fotograferen. Het was
een instructietram. De tram rijdt hier nog niet met passagiers. Op 1
september 2013 is in Tours (weer) een tram gaan rijden. Maar waar
haalt deze tram zijn voeding vandaan? Ik zie geen bovenleiding. We
lopen op de Rue Nationale richting Avenue du Grammont en volgen
zo de tram die dan links af slaat de Rue Charles Gilles (in deze straat
is een informatiewinkel over deze tram) en komt zo langs het oude
station van de SNCF. En wat gebeurt daar verderop? De tram staat
stil en een pantograaf gaat omhoog en drukt zijn beugel tegen een
daar wel aanwezige bovenleiding! En vervolgt zijn weg.
In het informatiecentrum over de aanleg en invoering van deze tram
(al lopend de tram volgend kwamen dit informatiecentrum tegen) heb
ik een folder over de aanleg en verdere plannen gekregen (helaas
wel in de Franse taal, welke ik niet beheers, maar de plaatjes en
foto’s spreken boekdelen). De nieuwe tramlijn is 15 km lang en gaat
van Noord naar Zuid, ofwel van de Rue du Colombier naar de Rue
Jean Monnet (in Joué les Tours). De trams hebben een lengte van
43,70 meter en zijn 2,40 meter breed. Het is een tram die uit zeven (!)
delen bestaat en daardoor 300 passagiers kan vervoeren. De tram is
van het type Citadis 402 en is gebouwd door Alsthom.
Over een lengte van 1,8 km. wordt deze tram van stroom voorzien
door APS (Alimentation Par Sol), een “derde rail” die tussen de twee
spoorstaven in het wegdek ligt. Het bijzondere aan deze derde rail is
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dat je daar als voetganger gewoon over en op kan lopen zonder dat
je wordt geëlektrocuteerd. De stroomrail is meestal elf meter lang en
bestaat uit een 8 metersegment daadwerkelijk aangedreven
geflankeerd door 1,5 meter neutrale secties. Effectief betekent dit dat
wanneer de stroomrail in de grond wordt geïnstalleerd de
gezamenlijke lengte van de neutrale secties 3 meter zijn. Elke tram is
uitgerust met twee elektrische schaatsen (stroomafnemers), met
antennes die radiosignalen naar de aangedreven segmenten rail
sturen om de stroomrail te activeren. De stroomafnemers zijn midden
onder de tram gemonteerd, zodat er alleen stroom op de rail staat
wanneer de tram geheel op het geactiveerde deel van de stroomrail
rijdt.
Deze oplossing is al enkele jaren oud maar de aanleg is duurder dan
het plaatsen van masten met bovenleiding. Daarom wordt dit alleen
nog gedaan op kwetsbare plaatsen zoals in voetgangerszones e.d.
Bronnen: Tour(s)plus Le Mag januari, Op de Rails 2014-7 en Wikipedia.

Ingezonden brief
Naar aanleiding van het artikel van de
secretaris over Abellio in Groot Britannië is
hier een aanvulling over Abellio in Duitsland.
Abellio Rail NRW is ook een dochterbedrijf
van NS Reizigers. Het eerste gebied waar
Abellio in 2005 aan het werk is gegaan, betreft 2 spoorlijnen in het
Ruhrgebied, nl. RB40 en RB46.
RB40 is de spoorlijn Essen-Bochum-Witten-Hagen v.v., RB46 is de
spoorlijn Gelsenkirchen-Wanne Eickel-Bochum.
Voor RB40 heeft Abellio 3 treinstellen type Lint41 besteld en voor de
andere lijn worden treinstellen type ‘Flirt’ ingezet. Deze laatsten zijn 8
stellen met 2 bakken en 9 stellen met 3 bakken.
Vanaf 2007 is dit bestand weer aangevuld voor de lijn RE16: EssenSiegen, RB91 Hagen-Siegen en RB 56 Hagen-Iserlohn.
Vanaf december 2015 gaat Abellio ook van start in het gebied, dat wordt
aangeduid als het “Saale-Thüringen-Südharz-net. Hiervoor komen 2
stellen in dienst, te weten 15 stellen van 5 bakken en 20 van 3 bakken.
Bovendien heeft Abellio ook de aanbesteding gewonnen van RB33
Aachen-Wesel en RB35 Wesel-Düsseldorf. In 2017 wordt RB35 verlengd
van Arnhem naar Duisburg.	
  
Het logo van Abellio met NS-logo werd in 2009 gepresenteerd.
Bron: Wikipedia
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Nederlandse Smalspoordagen (28/09/2014)
Op zondag 28 september zijn wij (Tom, Irmo, Joep en Marco) op
bezoek geweest bij het Nederlands Smalspoor Museum aan het
Valkenburgse Meer. Het was lekker weer en gezellig druk. Binnen in
de loods worden ieder jaar in het laatste weekend van september
model-smalspoor-banen opgesteld uit binnen- en buitenland. Dit jaar
stonden er zo’n 20, variërend in grootte van 20x30 cm. tot 80x400
cm., in de meest uiteenlopende schalen (van H0e tot LGB). Kortom,
voor elk wat wils. Wij gingen er vooral heen om inspiratie op te doen
voor de verenigings-expo-baan. En dat is aardig gelukt.
Na de modelspoorbanen bekeken te hebben zijn we de diverse
loodsen gaan bezichtigen met voornamelijk industrie-smalspoorloks.
Veel diesels van Orenstein & Koppel, Schöma, Diema, Spoorijzer
maar ook engelse Ruston’s en zelfs een prachtig gerestaureerde
Simplex draisine. De opstelsporen waren voornamelijk bezet met
kiplorries en bezoekers konden meerijden achter een diesellokje.

Wij gingen echter voor het echte werk: een rit met de stoomtrein
driekwart rond het meer. In een gezapig gangetje hobbelden we
naast het fietspad tot tegenover het voormalig vliegveld Valkenburg.
Daar werd afgekoppeld, omgelopen en weer aangekoppeld en we
hobbelden weer vrolijk terug. Het gaat nog een paar jaar duren
voordat de zandwinning ter plaatse gaat stoppen en de spoorbaan
het hele meer kan rondrijden.
Helaas was er bij terugkomst niets meer te eten en ook de frisdrank
was helemaal op. Toch een verkeerd inkoopbeleid, er had duidelijk
meer ingezeten. Gelukkig konden we nog 4 blikjes fris bemachtigen
en heeft Joep het voor elkaar gekregen om nog een rit op de
stoomlok mee te rijden. Jawel: de jongeren hebben de toekomst !!
Daarna zijn we, via een toeristische route, weer huiswaarts gekeerd.
We kunnen terugkijken op een geslaagde dag.
–Marco
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Actie op de N baan
Te klein voor een echt artikel, te veel om niet te vermelden;
Een aantal kleine dingen zijn in de afgelopen tijd op de N baan ter
hand genomen en gerealiseerd. Soms werkten ze alweer op de
laatste zomerse open dag 31 augustus , soms zijn ze juist een gevolg
van ervaringen op die open dag.
De overgang van twee modules is altijd een kritisch punt. Zeker als er
vijf sporen naast elkaar liggen is een kleine verschuiving van de
aansluitingen een catastrofe in de treinenloop. Waar de treinen uit het
niets het station Joshihata bereiken is er een overgang voor het
hoofdspoor en twee lokaalsporen. Deze overgang moest lang blijven
omdat eronder nog veel electronica en andere verbindingen voor de
grote brug passage gemaakt moesten worden, waarover al eerder
werd geschreven. Nu het meeste is gerealiseerd was het tijd om ook
het sporenbeloop te bezien. De storing in het hoofdspoor was al
vernieuwd, net voor de open dag zijn ook de lokaalsporen enkele
dagen buitendienst gesteld en vernieuwd. Dat gaf overlast voor de
reizigers, maar dat kon niet anders.

Jos is geconcentreerd bezig om ook de laatste halve milimeter te justeren.

Frans ergerde zich al lange tijd aan de te brede perrons van het
hooggelegen Joshihata, sommige treinen hadden schade aan de
flanken en ontsporingen waren aan de orde van de dag. Bovendien
verschoven de verschillende Japanse delen onderling regelmatig,
waardoor nog meer storingen de treinenloop hinderden. Dus maar
rigoureus de zaag en de vijl ter hand genomen voor een geheel
nieuw perron. Tijdens de open dag was het outbound (uitgaande)
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perron langs het hoofdspoor al gereed, het inkomende perron is
minder kritisch , maar moet er ook aan geloven :

Voor de straatverlichting kun je natuurlijk in modelbouwwinkels
prachtige exemplaren kopen om de modelmens in (of juist uit) het
donker te helpen. Maar met wat soldeer werk, buisjes en ledjes zijn er
ook prachtige resultaten te boeken. De eerste serie heeft Jos
geplaatst,

In de vorige Modelpraat verhaalden
wij U over het inhangen van de
grote brug , en moesten helaas
afsluiten met een onverklaarbare storing, die het ganse raderwerk
van onze hersenen lange tijd pijnigden. Maar hoe simpel kan dan de
oplossing zijn. Bij de oorspronkelijke aanleg reden er op deze sporen
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nog geen treinen, er stond nog geen spanning op de rails. De module
overgangen
worden
gemaakt met pertinax
plaatjes, normaal geen
probleem , maar als je
(nee we noemen geen
namen)
de
strips
verkeerd om monteert
moet
je
wel
het
tussenliggende
koperspoor door (of toch
bij? ) vijlen. Nu lag dus
regelmatig de plus en de
min aan elkaar, en soms
gaf dat ook kortsluiting.
De aansluitingen van de sporen op de scheiding van de modules is
van het begin af aan een punt van zorg en zorgvuldigheid geweest.
Desondanks is er regelmatig een ontsporing en vereist de aansluiting
reparatie. Heel toevallig viel het oog op een tussendoor opmerking in
een Engelse modelbouw blad over een bijzondere wijze van
aansluiting. De schrijver soldeerde een messing pijp (let wel van 1,5
millimeter) langs de buitenkant van de rail over de scheiding van de
modulebak, halverwege de buis precies op de scheiding van de
modulebak werd alles doorgezaagd, en vervolgens werd een draad
(let wel van 1,0 millimeter) precies passend in de buis door de beide
helften gestoken. Een
perfecte
storingsvrije
overgang was geboren.
Voordeel is ook dat de
verbinding
snel
opgebroken kan worden
als je de modules wilt
scheiden of via een luik
de
onderliggende
situatie wil bekijken. Je
trekt
eenvoudig
de
ingestoken draad eruit
en de verbinding is los.
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Dat principe hebben we geprobeerd na te maken en met succes. Op
sommige punten leunen de toeschouwers tegen de modules aan,
waardoor de module soms een fractie van millimeter verschuift met
rampzalige gevolgen voor de treinenloop. Op de Engelse pendel
hebben we een proef gedaan met de omschreven techniek, en voila,
ook hier is vanaf dat moment een storingsvrije treinenloop te zien. De
bedoeling is dat we deze techniek ook op nog enkele andere
gevoelige plaatsen herhalen.
Het station bij het
recreatie gebied is al
weer enige tijd in

gebruik, vanaf de Nihil baan komen
regelmatig treinen met zon aanbidders of danslustigen naar dit
landelijke stationnetje in het all
weather recreatiegebied. Met de
modelvuurtoren is dit echt Hoek van
Holland Strand , maar hier dan al
wel doorgetrokken naar het strand.

De Eurosprinter heeft zojuist de
passagiers met een dubbeldekker
afgeleverd bij de disco.

Op de open dag moest gebruik gemaakt worden van een getrokken
treinstel in plaats van de sprinters of spurts die normaal hier het
treingezicht bepalen. Wat bleek, de loc stopte keurig langs het
perron, helaas stonden de wagons daarbuiten , bijna op de brug, de
passagiers konden hun dagje strand vergeten. Door verlenging van
het perron en verplaatsen van de beveiliging is dit nu voor de
reizigers veel comfortabeler uitstappen geworden. Kleine ingreep,
groot resultaat.
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Tenslotte laten we nog een tweetal aanwinsten van het rollend
materieel zien, net op tijd wist onze attente vertegenwoordiger ter
plaatse dat het treinenwinkeltje in Gouda de deuren zou sluiten en
nam een kijkje in de opruimafdeling. Daar zag hij deze VOSLOH
diesel en Eurosprinter klaar staan om in te passen in het
materieelpark van de Hoekse Lijn - vrienden. Ze rijden fantastisch en
passen wonderwel
in ons team en
baan.
De
Eurosprinter is al
ingezet in het trekduw verkeer op de
recreatie lijn, zie de
foto
bij
het
aangepaste station.
De
Vosloh
II
verzorgt met zijn
broertje heel veel
incidenteel vrachtverkeer, maar is
niet te beroerd om ook passagiers op hun bestemming te brengen.
Was getekend, het N team

Wiel-formaties of as-indelingen van locomotieven ?
Bijna elke kenner van treinen kent de aanduidingen met cijfers en letters,
die bij locomotieven worden gebruikt als de as-indeling wordt bedoeld.
De meesten onder ons voelen zich thuis met de as-indeling. Bij deze
indeling is dus de hoeveelheid assen, al dan niet aangedreven van
belang. Er wordt ook nog verschil gemaakt tussen de verschillen in de
tractievorm en type treinstel. Als we het hebben over de as-indeling,
gebruiken we de UIC-notatie. Hierbij worden grofweg de niet-aangedreven
assen aangegeven met een cijfer en de aandrijfassen met een letter. Dit
geldt ook voor diesel- en electrische tractie voertuigen.
Echter worden de benamingen voor een type stoomloc wel gelijkluidend
gebruikt. Als voorbeeld een stoomloc van de DB type 01. De indeling van
dit type is: 1 loopstel met 2 assen, 3 drijfwielen en daarna een loopstel
met 1 as. In de UIC-notatie wordt dat als: 2-C-1 aangeduid. Men noemt dit
type een ‘Pacific’.
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BR stoomloc 92212 in UIC type
1E, Whyte type 2-10-0, 2013. (foto
fmh-Bluebell Railway).

In de landen met een
Angelsaksische
achtergrond wordt de
notatie volgens het
systeem van de
Amerikaanse
Engineer Frederic
Whyte gebruikt en
benoemt men het
aantal wielen aan beide zijden in plaats van het aantal assen. Een pacific
wordt dan aangeduid als een 4-6-2, terwijl we het over hetzelfde type
locomotief hebben. Volgens “Whyte” worden alle wielen met een cijfer
aangeduid.
Hieronder een overzichtje van stoomlocs (er zijn nog meer combinaties):
Wielformatie
UIC:
Whyte:
type
OO
B
0-4-0
OOo
B1
0-4-2
oOOo
1B1
2-4-2
oOOO
1C
2-6-0
Mogul
oOOOo
1C1
2-6-2
Prairie
ooOOOo
2C1
4-6-2
Pacific
oOOOO
1D
2-8-0
Consolidation
oOOOOo
1D1
2-8-2
Mikado
oOOO OOO o
1C C1
2-6-6-2
Garratt
OOOOO
E
0-10-0
Decapod
In Zwitserland en Frankrijk worden eigen aanduidingen gebruikt.
Diesellocos, electrische locomotieven en treinstellen worden anders
(fmh)
aangeduid en worden later behandeld.

Zandtransport door de duinen
Al vanaf 1907 heeft er vanaf Hoek van Holland zandvervoer plaats
gevonden door de duinen richting Monster en Kijkduin. Dit zand was
bestemd om de duinen te versterken tegen afkalving door de zee en wind.
Bij Vlugtenburg tussen Hoek van Holland en ’s-Gravenzande ligt slechts
een enkele rij duinen.
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Uit verhalen van mijn vader, die in de jaren ’20 ook wel eens ‘kattekwaad’
uithaalde, had hij met een groepje jongens een losse wagon ter hoogte
van Ter Heijde met de hand een lichte helling af laten rijden. Gelukkig
kwam er snel een veldwachter, die probeerde de wagon tot stilstand te
krijgen. De afloop is mij niet meer duidelijk helaas. Die jongens zijn ‘m
natuurlijk snel ‘gesmeerd’!
Volgens de geschiedschrijving bleek het spoor in 1923 door te lopen tot
Kijkduin. Na de oorlog werd het spoor opgebroken op een kort stuk na.
Maar tussen 1963 en 1967 werd een weer nieuw aangelegd spoor
opnieuw gebruikt voor zandtransporten.

Een interessante foto van station Hoek van Holland Haven. Een dieselloc type 2200 met
een lege zandtrein uit Ter Heijde. Rechts de oude vuurtoren en er is nog geen dijk
aangelegd tussen het spoor en de vuurtoren. Ca. 1965. (foto coll. G. Bakker)

Het spoor boog vanaf het hoofdspoor rechtsbuigend af langs de Strandlijn
en stak de Strandweg over bij het Vinetaduin. Achter de Amerikaanse
schotelantennes richting Schelpweg. Ook hier stak het spoor de weg over
en vervolgde parallel aan de kustlijn de duinen in.
Thans wordt nog steeds zand aangevoerd, maar nu met zandzuigers
vanuit zee. Het zand wordt nu vanaf zo’n schip gemengd met water, onder
een flinke druk naar het strand gespoten. Zo ligt er nu de “zandmotor’
Modelpraat nr 98
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(grote zandbank) voor de kust bij Monster, dat eveneens tot doel heeft, de
kust te versterken en beschermen tegen het stijgen van de zeespiegel.
(door Frank Haalmeijer – bronnen: Op de Rails, eigen collectie)

WOORDZOEKER nr 98 van Gerard Bakker
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Hoeveel keer staat het woord: ‘driewegwissel’ in deze puzzle?
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Verenigingsnieuws
Voor u gelezen:
In “Op de Rails”, het maandblad van de NVBS (Ned.Ver. van
Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen) heeft dit jaar een
3-delig artikel gestaan over de historie van de spoorlijn Rotterdam CS
– Hoek van Holland Strand. (OdR 2014-3; 2014-7; 2014-10).
Het laatste deel bevatte tevens een lijst met op- en aanmerkingen
van lezers op de eerste 2 delen, waaronder die van onze vereniging
op het ongeval in 1911 uit Modelpraat nr 96.
De nummers van OdR zijn te bestellen bij: ‘Op de Rails’,
Postbus 1384, 3800 BJ Amersfoort. De bladen kosten € 6,35/ p.stuk.

Agenda

e

Inloop zaterdagen: elke 1 zaterdag van de maand wordt er extra aan de
banen gewerkt. Het publiek mag vrijblijvend komen kijken. Geen verplichting
om treinen te laten rijden, maar laten zien waar we mee bezig zijn.
Kijk ook op onze website: www.dehoekselijn.nl
Mutaties:
Nieuwe leden:
05-08-2014 Johan Lagraauw, Naaldwijk
12-12-2014 R. Schreuder, Wateringen
Bedankt:
01-01-2015 Gerrit Broere, ‘s’Gravenzande
01-01-2015 Piet van der Aa, Maassluis
Website
De website is weer actueel geworden en bijgewerkt. We hopen, dat u alle
informatie er kan vinden. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden aan onze
webmaster: info@dehoekselijn.nl
Bankrekening van De Hoekse Lijn
Het heeft al in diverse tijdschriften, kranten en brochures gestaan. Vanaf
1 augustus 2014 moeten alle bankhandelingen worden gedaan met de
veilige 18-tekens in het nummer van de rekening.
U wordt verzocht, indien u een betaling aan de vereniging doet, dit onder het
onderstaande uit 18-tekens bestaande nummer te doen.
NL54 INGB 0005 6914 93 t.n.v. MSV De Hoekse Lijn.
Wij vragen u om uw contributies en donaties voor 2015 weer zo spoedig
mogelijk over te maken op bovenstaande rekening. Hartelijk dank.
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Contributieverhoging
Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering in november j.l. is besloten,
dat de contributie vanaf 2015 verhoogd zal worden tot € 96,= per jaar, ofwel
€ 8,= per maand. Per clubopening wordt dat € 8,00 : 9 (x open) = € 0,89 !!
Jeugdleden betalen 50%. De oorzaak ligt vooral in het feit, dat door
bezuinigingen van de overheden de subsidie is komen te vervallen.
Beurzen en activiteiten in 2015
10 jan15
Expo Houten
07feb15
Rijnhal Arnhem
20 t/m 22 feb15
Rail 2015, Houten
28mar15
Expo Houten
25apr15
Expo Houten
04jul15
Expo Houten

10-15 uur - € 7,=
10-16 uur - € 5,=
10-17 uur - € 15,=
10-15 uur - € 7,=
10-15 uur - € 7,=
10-15 uur - € 7,=

Expobeurs in Houten, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten.
Gratis parkeren en jeugd t/m 12 jaar gratis entrée.

Verslag Open Dag zondag 31 augustus 2014
Op zondag 31 augustus was het gezellig druk tussen onze modelbanen.
Eigenlijk zoals het bij voorgaande keren ook was. De drukte was overigens
minder dan bij vorige keren. De reden hebben we kunnen vinden doordat er
op deze laatste dag van de vakantie een wielerronde was en een
kofferbakverkoop langs de Hoekse Boulevard. De mensen kunnen maar op
één plaats tegelijk zijn. Koopjesjagers langs de Waterweg kwamen ook bij
ons. Gerard Bakker deed goed werk in zijn ruilbeurs. In totaal zijn er 114
volwassenen en 33 kinderen op bezoek geweest. Bij onze banen was er
veel belangstelling voor de Märklin digitaalbaan en de 00-digitale baan. Men
wilde veel weten over de digitale techniek in het modelspoor. Eens te meer
kan je concluderen, dat het digitale rijden de toekomst heeft.
Bij de N-baan was veel belangstelling voor de nieuwe Japanse hogesnelheidstrein en de grote (LGB) brug met led-verlichting. Door wat
onderbezetting bij TT was het moeilijk om alles tegelijk te laten rijden. Ook
hier was de digitale baan sterk in trek. De h0-baan trok belangstelling door
de inmiddels enorme omvang en rijlengte. Het model van de ferry “Koningin
Beatrix” lag er nu goed bij langs de kade en dat deed het wel. Het model kan
nu ook verder afgebouwd worden met de raampartijen en andere details.
Rond de klok van 4 uur was iedereen weer naar huis en werden de treinen
weer ‘op stal’ gezet. Toch een geslaagde dag.
Verslag Lichtjesmiddag en avond, zaterdag 13 december 2014
Het was al vroeg in de middag te merken, dat er al een aantal
belangstellenden in de omgeving van het station stonden te trappelen om
naar binnen te gaan. Eén zag kans, al om 1 uur binnen te komen. Hij moest
nog even wachten dus.
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Om 3 uur ging het
hekje open en
binnen een uur
waren er al ruim
50 personen
binnen. Naar
mate het
donkerder werd
buiten, werden de
lichtjes steeds
beter zichtbaar en
dat onder de
blauwe
plafondverlichting
gaf het een fraai
overzicht van de gezellige sferen in de dorpjes langs de modelbanen. Nieuw
was een actuele kaart van de Hoek en omgeving met een beamer vanaf
internet, waarop je de treinen en bussen zag rijden van en naar Hoek van
Holland. Je kon precies zien, of je trein of bus terug naar huis, al in aantocht
was. Deze presentatie werd door Frans Alders verzorgd.
In de koffiehoek werd druk gebruik gemaakt van een kopje koffie, limonade
en zelfs ook de traditionele glühwein. Alle banen waren in bedrijf en
bovendien een leuk minibaantje op een krappe halve vierkante meter van
“Balk’s Moor”. Dit baantje trok veel belangstelling. Er was deze keer dus veel
nieuws te beleven. Het bezoek was ca. 225 (incl. kinderen) personen.
De 3e lichtjesavond was dus weer een succes!
Leden in actie
Afgelopen seizoen kwam op een zaterdag fotografe Ingrid Putker uit
Voorburg bij ons binnen en vroeg om wat foto’s te mogen maken voor een
studeeropdracht. Geen probleem.
Enkele opnamen zijn aardig voor
ons eigen ‘fotoboek’.

Peter
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DOUANEHAL HARWICH-BOOT in Hoek van Holland
65 JAAR OUD ! – door Frank Haalmeijer
De entree van Stena Line in Hoek van Holland is vaak verbouwd en
gemoderniseerd. Van buiten is van alles veranderd, maar de hal en het
kantoor zijn nu monument, het kantoor alleen aan de buitenkant.
Het zijn ontwerpen van architect van Ravensteyn, die veel voor de
Nederlandse Spoorwegen heeft ontworpen met de karakteristieke
beeldengroepen op het dak, zoals ex Utrecht CS en station Vlissingen.
Op de foto het interieur van de ‘douanehal’, zoals die in 1949 in gebruik
werd genomen. Je kijkt naar de oostelijke gevel. Wat opvalt is het glazen
deel in het dak, waardoor daglicht direct binnen kwam. De lange balie was
bedoeld voor de bagagecontrole door de douane van de bootpassagiers.
Kruiers gebruikten de grote handkarren in het midden, om passagiers van
dienst te zijn met hun bagage van de trein via de douanehal naar de boot of
omgekeerd. De achterwand is geheel verdwenen. Achter de deuren is de
kade te zien voor de bootpassagiers, die toen nog open over de kade liepen
naar de ‘plank’, zoals dat toen nog genoemd werd. Ter verduidelijking is dat
de gangway tussen wal en schip. De douanehal en het kantoor werden
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tussen 1949 en 1950 gebouwd voor rekening
van de NS en voor gebruik van de
Stoomvaart Mij. Zeeland en de Harwich Ferry
Agentuur (HAFA).
Passagiers gaan aan boord van ms Koningin Wilhelmina,
1960 (foto SMZ)

Het plafond en de rechterzijwand zijn nu nog duidelijk herkenbaar.
(foto: NS-personeelsblad “Nieuw Spoor”, 3e jaargang, april 1949/ coll. MSV De Hoekse Lijn).
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Oplossing woordzoeker: 9 x
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Het bestuur van de
Model Spoor Vereniging
“De Hoekse Lijn”,
Hoek van Holland
wenst
alle leden, donateurs, families
en onze relaties

Fijne fe est dagen en
ee n vo orspoe dig e n
ge zond Ni euwj aar
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