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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     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 
-  

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

- Overname alleen met bronvermelding. 
- Redactie : Frank Haalmeijer 
- Druk  : Hans Jonker 
- webmaster        : Frans Alders 

http://www.dehoekselijn.nl/
mailto:info@dehoekselijn.nl
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Inhoud 
Voorwoord – schepen op de baan – asindelingen (2) – jubileum – 
voortgang van onze banen – woordpuzzel - verenigingsnieuws 
 

Voorwoord 
Voor u ligt het 99e nummer van Modelpraat. Hoe hebben we dit vol gekregen in al 
die jaren. Dit najaar bestaat onze vereniging 30 jaar en dat is toch een hele lange 
periode. Velen werden lid en na een aantal jaren namen ze weer afscheid. Aan de 
andere kant kwamen er ook weer nieuwe leden bij onze vereniging. Even hebben 
we boven de 50 leden gestaan en dat was natuurlijk goed, maar onze ruimte werd 
wat te klein als ze er allemaal waren. Maar het normale aantal heeft gemiddeld 
rond de 35 gelegen. Maar sinds 2008 hebben we een mooie ruimte gekregen bij 
Stena Line in het voormalige terminalgebouw oostzijde. Hier kunnen we weer wat 
groeien in het aantal leden. Thans is het gemiddelde bezoek per avond of zaterdag 
op 11 leden. Dat kan best wat hoger worden. Maar een aantal leden zien we niet 
zo vaak in de verenigingsruimte. Dat is niet erg, want ieder heeft zijn eigen keuzes 
natuurlijk. Aan de andere kant heeft de H0-groep de grootste baan en daar werken 
zo gemiddeld 4 leden aan. Daar zou best enige hulp welkom zijn. Een bekwame 
scheepsmodelbouwer zou hier het grote model van de ferry “Koningin Beatrix” 
kunnen afbouwen met de vele details, die op dit schip stonden en nog niet gemaakt 
en geplaatst zijn. Misschien is dit wel een wens van onze vereniging. Zo dicht bij 
de haven zal er toch wel een nieuw lid kunnen komen, die daar plezier in heeft.  
Maar naast de vele treinen en vele meters rails zijn er meer maritieme 
mogelijkheden. Aanleg van een haven op schaal met betonning op correcte wijze 
en scheepsmodelbouw als gevolg. Immers we moeten toch wel vaststellen, dat bij 
het merendeel van het vrachtverkeer plaats vindt per spoor, schip of over de weg. 
In een artikel in dit nummer proberen we daar wat aanmoediging in te brengen. We 
kunnen er uniek in worden! 
De ‘lichtjesavond’ was weer een gezellige middag en avond. In een stemmige sfeer 
reden er vele treinen door de al gerealiseerde scenery.  
De zaterdagen leveren ook wel meer voortgang op en het bezoek is goed te 
noemen.  
Ook de behoefte om met iets naar buiten te gaan, zoals een evenement elders, 
krijgt gestalte door de twee kleine baantjes met smalspoor in een kwalitatieve 
scenery. Marco is daar pikeur in en trekt deze objecten samen met Irmo. Prima 
werk! 
Intern in de vereniging is er wat vertraging geweest en moest de Algemene 
Ledenvergadering 4 weken uitgesteld worden. De oorzaak was, dat de cijfers over 
2014 nog niet beschikbaar waren. Dat is inmiddels opgelost en de vergadering zal 
op dinsdag 30 juni a.s. plaats vinden. 
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Bij de voorplaat 
Een model schaal 
1:87 van het Ham-
burgse museum-
schip ‘Cap San 
Diego’. Het is een 
drijvend model van 
1,74 m  lang in h0! 
Dit model is te 
bezichtigen in Wun-
derland in Hamburg.  
 
 
Foto: FMH. 
 
 

Schepen op de baan   door Frank Haalmeijer 
 
In de loop der tijd heeft een haven meer interesse opgeëist in de scenery opbouw 
van modelbanen. Dat komt waarschijnlijk omdat dit een niet meer zo vaak geziene 
situatie is voor de liefhebbers. In de jaren ’60 van de vorige eeuw kon je gemakkelijk 
op een havenkade komen, waar een schip lag te laden of te lossen. Het was ook 
een boeiend aanzicht met wat daar allemaal gebeurde. Het sprak menigeen aan. 
Nu dat beeld grotendeels achter hoge hekken en slagbomen met toegangspasjes 
is verdwenen en ook de internationale wetgeving een verbod op publiekelijke 
toegang voorschrijft, kunnen we dat alleen nog maar op afstand zien in de vorm 
van bulkoverslag of op grootse container terreinen. Ouderwetse stukgoed overslag 
is verdwenen. 
Dan onze herinneringen maar vastleggen in een modelbaan met veel treinen. Een 
baan met een haven erbij vergt erg veel ruimte. Een gemiddeld vrachtschip uit de 
jaren ’60 was circa 160 meter lang. Op schaal H0 zou dat al 1,84 meter zijn. Wie 
heeft dat beschikbaar? Grotere clubbanen en demonstratiebanen mogelijk wel. De 
huidige containerschepen (met 15000 teu) zijn 290 meter lang (Panama-size) en 
dat vergt al gauw 3,30 meter lengte in h0. Over de breedte en hoogte zullen we het 
nu even niet hebben.  
Op de H0-baan van onze vereniging ligt een ferry in schaal 1:100. Eigenlijk iets te 
klein in schaal voor de treinen, maar toch een flink model van bijna 1,80 meter. Het 
verschil in schaal valt niet te zien en valt ook niemand op. Schaal 1: 100 is een 
gebruikelijke schaal voor dit soort modellen. Het model is gebouwd door een oud-
lid van onze vereniging, maar heeft het helaas niet helemaal meer af kunnen 
bouwen. Het is een groot model en daardoor niet vaak te zien op modelbanen. 
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Maar ja, wat dan? De coasters (ook wel ‘kustvaarders’ genoemd) zijn een mooi 
alternatief. Uit diezelfde tijd waren deze categorie schepen tussen de 45 en 75 
meter lang en dat geeft de modelbouwer mogelijk weer enige moed.  

 
Foto: een Artitec-coaster (ms “Noordborg”), waarop een deklast hout ligt. Gezien de diepgang van het 
scheepje, zou er al een deel van deklast gelost moeten zijn, maar dat is hier niet het geval. In 
werkelijkheid zou dit een gevaarlijke situatie kunnen zijn. Een punt van aandacht bij het bouwen en 
maken van scheepsmodellen. (deklast zijn koffieroerhoutjes). 

De firma Artitec levert al weer geruime tijd een mooi model in resin op schaal 1:87 
met een verbazend mooie detaillering van klinknagels, deukjes en zichtbare 
spanten erdoor heen etc. Maar dat is maar één schip! 
In de kustvaart waren heel veel typen in gebruik, maar meestal wel allemaal met 
dezelfde uitrusting.  
Jammer genoeg zie je bij veel modelbanen met scheepsmodellen, dat de 
treinenrijders geen enkel idee hebben, wat zo’ n schip of scheepje allemaal heeft 
aan attributen etc. Sommige modellen hebben de ankerwinch achterste voren 
staan of allerlei onherkenbare brokstukken worden erop gelijmd om niet een leeg 
dek te hebben. Ook dekhuizen en masten voldoen zeker niet altijd aan de vaak 
hoge eisen, die dezelfde modelbouwers van scenery en stations aan zichzelf 
stellen. 
Laten we dan maar eens gaan kijken, hoe je een goed gevormd en acceptabel 
scheepsmodel kan bouwen, dat niet misstaat op de veelal fraaie modelbanen. 
Eerst moeten we kiezen, wat voor schip je eigenlijk wil. Het moet ook niet al te 
ingewikkeld worden, als je ermee begint. De schaal en de beschikbare ruimte op 
de baan zullen grotendeels uitmaken, welke keuze het gaat worden. Maar er 
bestaan in de categorie kustvaarders ook andere typen. Zoals een sleepboot, een 
vissersvaartuig of een pont. 



Modelpraat nr 99                                                                              6 
 

 
 
Stel, dat we een kadelengte van circa 80 cm (h0) beschikbaar hebben. Dat 
betekent voor h0 een max. scheepslengte van ca. 65 meter. Dat is al een 
middenmaat kustvaarder. Voor de N-baan alles globaal halveren. Dat betekent 
voor een zelfde schip een kadelengte beschikbaar van 40 cm. 
De meeste plastic bouwdozen van schepen hebben zelden een schaal van 1:87 
en voldoen jammer genoeg dus ook niet. Je kan wel zeggen, dat zien ze toch 
niet, maar het komt duidelijk tot uitdrukking als je op schaal later de reling gaat 
plaatsen. Plantsoen-hekjes op een schip zijn echt te klein en onprofessioneel! 
Stel, dat we de keuze laten vallen op de kustvaarder. Kies dan een relatief 
eenvoudig schip, niet teveel tuigage en of andere moeilijke zaken. Ook het 
tijdperk is belangrijk, want containerschepen waren er voor de oorlog nog niet. 
Het plaatje van de Artitec-coaster is typisch jaren ’50 en ‘60. We kiezen een fraai 
gelijnde stukgoed coaster van 58 meter lengte. Deze past aan een modelkade 
van 70 cm. Het schip wordt dan 66,7 cm. Het profiel is in de schets op pagina 6 te 
zien. Enkele mast en een kleine accommodatie. Het is een bestaand schip 
geweest met de naam: “NICOLE” (ex “Nero” van de KNSM) uit 1937 en voer tot 
1966. 
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We gaan ervan uit, dat het een waterlijnmodel gaat worden van een ander type als 
de Artitec-boot, dat niet kan varen of drijven. Dat is nog een aparte uitdaging en 
over varende modellen gaan we het niet hebben. 
De materiaal keuze wordt dan ook makkelijker. Om een romp van een schip te 
maken, moeten we wel iets weten over scheepsbouw tekeningen lezen. We 
hebben een lijnenplan nodig en gebruiken bij de bouw de zgn. stapelmethode. 
Vaak zijn scheepstekeningen op schaal 1:100 getekend. Willen we exact werken, 
dat moeten we het nodige rekenwerk verrichten. Alle gemeten maten in de 
tekening moeten omgerekend worden met de factor 100:87= 1,15 x. Op zich niet 
moeilijk, maar wel wat rekenwerk.   
NB: Voor de schaal 00 (Engelse baan is 1:76) zal de factor iets groter zijn: 
100:76= 1,316 x. 
Algemeen: alvorens men gaat beginnen, zullen eerst de tekeningen bestudeerd 
moeten worden en schaf daarna pas de benodigde materialen aan. We werken 
meestal met hout met een korte zachte nerf en zonder kwasten. Geschikt hout is 
bijv. lindenhout. Dat is niet echt goedkoop, maar geeft prachtige resultaten. 
Volg de maten uit de tekening en elke maat weer vermenigvuldigen met 1,15. 
Geduld en wat handigheid zijn waardevol. Voor de meesten is enige uitleg bij een 
lijnenplan noodzakelijk. Die uitleg kan ondergetekende geven. 
De reling of verschansing wordt gemaakt van wit abs-plaat, evenals het dekhuis. 
Bij het model in dit artikel wordt ook een stukje triplex gebruikt voor de voorkant van 
het stuurhuis, die makkelijk in teakkleur kan worden met beits en vernis. 
Verder hebben we een lintzaag of een figuurzaag nodig, een scherpe beitel, een 
houten of kunststof hamer, hobbymesjes, fijn schuurpapier en houtlijm. 
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De romp van het schip wordt gebouwd volgens de ‘stapelmethode’. Bij dit model 
als waterlijnmodel hebben we maar 4 plankjes nodig van 8,5 mm dik. De breedte 
van het schip op ware grootte is 9,10 meter – in model dus 910:87= 10,46 cm. 
We kunnen nu vaststellen, dat we 4 planken van 70 x 11 x 0,85 cm moeten hebben 
om de romp te kunnen maken. 
We hebben nu gekozen, dat het schip geladen ligt en tot het merk in het water ligt. 
Natuurlijk kan er ook voor leeg schip gekozen worden en hoger op het water ligt. 
Dan moeten we 2 extra plankjes erbij nemen van dezelfde maten. Alles kan en een 
variatie doet het vaak erg leuk. Deze laatste situatie kan dus ook alleen als het 
laadruim leeg is of een klein beetje lading erin. 
Elke waterlijn wordt nauwkeurig op de plankjes getekend in vloeiende lijnen en aan 
beide kanten van de middenlijn exact gelijk. Als dit exact goed is uitgetekend op elk 
plankje, dan kunnen we gaan zagen. Het liefst met een lintzaag en met een fijne 
zaagvertanding.  
NB:  
In clubverband wil ik daar graag bij helpen en begeleiden. De benodigde bouwtekeningen zijn 
voorhanden (fmh).  

      (wordt vervolgd) 
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Vervoer van grote diesellocs van Darwin naar Durban 
 
Eind januari 2015 vond er een bijzonder vervoer plaats van 26 diesellocomotieven 
van de Australische haven Darwin naar Durban in Zuid Afrika. 
Het Nederlandse vrachtschip “Fairlift” bracht het span in circa 2 weken naar Zuid 
Afrika. De locs konden in Durban zo op de rails gezet worden. Toevallig had ik een 
foto in mijn verzameling van loc DAZ 1904 met een goederentrein in west Australië 
onderweg en nu in Zuid Afrika is. 
Het bleek om afgedankte locs te gaan, waar de motor uit verwijderd was. Een 
opkoper in Zuid Afrika kocht deze machines om ze op te knappen en op de 2e 
hands markt weer te verhandelen. 

 
Op de foto ziet u loc 1902 in de takels tijdens lossing in Durban (SA) op 26 januari 2015.  
Loc 1904 stond nog in het scheepsruim (foto Tamara Haalmeijer). 

 
Loc 1904 nog actief in West Australië met een lange goederen trein tussen Darwin en Perth 
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Asindelingen bij diesel- en elektrische railvoertuigen 
In nummer 98 hebben we de stoomlocs behandeld voor wat de asindelingen 
betreft. Voor diesellocs, elektrische locomotieven en treinstellen zijn andere 
systemen bedacht.  
De meeste locomotieven hebben draaistellen en soms een loopas. Treinstellen 
hebben tractiedraaistellen en loopdraaistellen. Maar locomotieven komen in vele 
vormen voor. Het houden het bij de meest gangbare typen. 
De kleinste locomotieven hebben 2 assen in een vast onderstel. Niet vaak worden 
deze kleinsten aangeduid met Bo, maar formeel zou dat hun kenmerk aangeven. 
Locs met 2x 2-assige draaistellen hebben ook op alle assen aandrijving en worden 
aangeduid met Bo-Bo machines. De NS typen 1100, 1600, 1700,1800, 2200 en 
2400 hoorden daarbij. Natuurlijk en voor de hand ligt dan een groter type, denk 
maar aan NS 1200, 1300 en 1500, die hadden 2x 3-assige draaistellen en worden 
dan met Co-Co aangegeven.  
Een uitzondering hierop waren de NS locs type 1000. Zij hadden 2 loopassen en 4 
grote drijfwielen. Zij werden 1-A (Bo) A-1. De 2 middelste wielen waren 
aangedreven. 
 

 
De NS 1003 nog in de groene kleur met zilverkleurig dak. Een prototype. 
 
In het buitenland kom je dezelfde locomotieven tegen en worden ook identiek 
aangeduid. Ook hier waren weer uitzonderingen te vinden, zoals de SBB ‘Krokodil’, 
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die in de Zwitserse Alpen zware goederentreinen trokken. Die waren ook nog in 
gelede uitvoering gebouwd, aangeduid als CE 6/8. De Zwitsers hebben hun eigen 
aanduidingen. 
In de UIC-notatie worden bij treinstellen de aangedreven assen met een letter A of 
B aangegeven en de loopassen met een cijfer. Een draaistel met 1 motor op een 
as worden de loopassen aangegeven met een ‘. Bij 2 aangedreven assen in één 
draaistel de letter B, aangevuld met een “o” of een  ’. Een Plan V wordt dan 
2’Bo’+Bo’2’. Dit betekent, dat de middelste draaistellen met apart aangedreven 
assen zijn en de kopdraaistellen zijn loopstellen. Zo kan je elk treinstel indelen. 
In de modelbouw zijn deze aanduidingen niet bruikbaar. Hier wordt vaak 1 draaistel 
aangedreven en de rest zijn loopstellen, die meestal ook voor stroomafname 
zorgen. Bij locomotieven is het al niet anders. 
 
De h0-baan: de langste modelbaan van de club!  
 
Onlangs is de h0-baan weer uitgebreid met enkele nieuwe modules, waarop 
een middelgroot station gebouwd wordt. De baanlengte aan rails zal dicht 
naar de 70 meter lopen en dit zonder de opstelsporen. Daar is van alles op te 
vinden, zoals het station Hoek van Holland Haven, een stukje Hollands 
landschap, om daarna snel in een Duitse omgeving verder te gaan. In een 
driehoek naar links naar een typisch Duits dorpje met een railbus-station.  
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Onder het dorp keert de trein om en komt op het lange traject langs een 
locloods complex en nadert dan een station. Na dit station gaat het spoor met 
een bocht en verdwijnt in een platte landsomgeving. Enkele minuten later 
komt de trein weer terug op het andere spoor voor de terugweg naar Hoek 
van Holland.  
Met maar 3 leden, die elke gelegenheid bezig zijn om aan die baan te werken, 
zal het een hele klus worden om dit lange modeltraject goed te beheren, 
operationeel en ook voor het onderhoud. 
 
The White Cliffs of Dover (deel 9)  
 
Zoals bekend zijn we bezig een schaal 1:76 Engelse modelbaan te realiseren  
naar het voorbeeld van de spoorlijn die vlak voor de krijtrotsen ligt tussen 
Dover en Folkestone aan de Engelse zuidoostkust.  
Het is al even geleden dat hierover een berichtje stond in Modelpraat. Dat 
komt niet omdat er in de tussentijd niets gebeurd is, integendeel, maar omdat 
die activiteiten voornamelijk in het technische vlak liggen waar 
ondergetekende geen verstand van heeft. En aangezien onze technische man 
niet zo schrijflustig is staat er dus ook niets in Modelpraat. Vandaar. Het is 
maar dat U het weet..  
Inmiddels hebben de actievere leden en regelmatige bezoekers kunnen zien 
dat aan de rechterzijde van Shakespeare Cliff een nieuw station wordt 
gebouwd. Twee perrons voor respectievelijk de Up (naar Folkestone & 
London Victoria) en Down (naar Dover Marine/Priory Station) –lijnen zullen in 
bruin/rode baksteen worden vormgegeven, in karton. Daartoe worden pdf-
afbeeldingen van Scalescenes op karton geplakt, op maat gesneden en ter 
plaatse verwerkt. We twijfelen nog over de bovenzijde van de perrons: asfalt 
of toch maar tegels, het kan allebei.  
Op de perrons komen overkappingen in Art Deco stijl, dat is typisch voor de 
Southern Region uit de jaren ’20 en ’30, en tevens een station en loopbrug in 
dezelfde stijl. Aangezien er weinig op dat vlak te koop is (en ons budget voor 
de komende jaren, bij gebrek aan een rijke sponsor, uitermate krap wordt) is 
besloten dit geheel zelf te maken volgens de beproefde methode van 4mm 
mdf met fotorealistisch karton. Dat de realisatie even gaat duren behoeft geen 
betoog, toch?  
Om het nog spannender te maken komt bovenop het doorgaande station een 
kopstation met 3 sporen, in dezelfde stijl. En een kleine goederenoverslag aan 
de havenzijde met opstelsporen, wat pakhuizen en een mooie kraan.  
We zoeken nog enthousiastelingen die willen meebouwen !!  
Recent is ook aan de linkerzijde, achter de Abbots’ Cliff tunnel, geheel in 
overeenstemming met 100 jaar geleden in de Folkestone Warren, een 
landverschuiving geweest waarbij een deel van de krijtrotsen is ingestort en  
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over de spoorbaan gegleden. Gelukkig waren we er snel bij en heeft het 
treinverkeer geen noemenswaardige hinder ondervonden. Inmiddels is de 
situatie gestabiliseerd en wordt aanstonds begonnen met een nieuwe 
vormgeving waarbij er weer van alles te ontdekken valt.  
Tenslotte heeft het dorp Wickby een aantal nieuwe (zelfbouw) panden 
gekregen en ook daar zal de komende maanden de aandacht liggen voor 
verdere realistische afwerking van Fish Street en High Road. En na gedane 
arbeid kunnen de bouwlieden nu eindelijk hun dorst lessen in de nieuwe pub 
“The Duke of Wellington”.  

Wordt zeker weer vervolgd….  
Marco 

 
Pieters Pretpark geopend op de N modulenbaan!  
 
Belangrijk item op de open dag van 30 maart 2015 was het in gebruik nemen 
van Pieters Pretpark nabij Peters Rock. Helaas voor de belangstellenden 
zonder fanfare of gebak....  
 
Peter Coert heeft jaren geleden een rotsformatie van purschuim gecreëerd 
om het verdwijnen van treinen door een muur in het oude station te 
verhullen,  en die hebben we steeds gebruikt als grens tussen oud en nieuw.  
Sinds kort is de kale hoek achter de rots, oorspronkelijk dus een muur tussen 
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twee kamers, geheel ingericht, mede dankzij de aanwinsten van Pieter, een 
grote en een kleine kabelbaan. Om het pretpark bereikbaar te maken zijn 
maar liefst twee stations in exploitatie genomen. Een met een verbinding naar 
een parkeerterrein voor de bezoekers van veraf op een verlaten container 
rangeerterrein. De ander met een regelmatige dienst naar Joshihata, het 
hoofdstation.  
In het park zijn nog vakantie bungalows in aanbouw, de heimachine davert 
door, betonauto's rijden af en aan.  In de langsstromende rivier is het prettig 
zonnen en baden tussen de kribben, de vrachtvaarders varen veilig langs de 
lichtenlijn op de kribben. Over de spoorbrug een levendig en afwisselend 
treinverkeer, waar u van kunt genieten of zich aan ergeren als u last hebt van 
het treinlawaai die die treinen in dit mooie stukje natuur maken. .  
Boven op de rotsformatie, nu dus comfortabel bereikbaar met de cabine 
kabelbaan, is een spannende wandelroute uitgezet, als het weer meezit door 
sneeuw en ijs. Daar kunt u ook een kaarsje opzetten in het kapelletje St 
Catharina, om de hemelse hulp te vragen dat u ook weer veilig met de 
kabelbaan beneden komt.  
Weer beneden kunt u terug met de trein of met de stoeltjeslift naar de overkant 
van de rivier, daarvandaan voert een wandelpad langs de oude haven 
uiteindelijk naar het gerenoveerde station Horst aan Zee.  
 
Een tip dus voor een compleet dagje uit op een module op de N baan.  
 
Pieters Pretpark is mede mogelijk gemaakt door de bijdragen en de inzet van 
Pieter, Frans, Jos, Bart, Leo, Carel en Hans. 
 
NB bezoekers op de open dag merkten op, na enige van het spektakel in 
Pieters Pretpark genoten te hebben : “He, kijk nou, er rijden hier ook treinen…“  
 
Moselbahn  
 
Er is weer van alles gedaan de afgelopen maanden. Zo is de voorzijde met 
ballast beter vormgegeven (wat meer structuur) en is inmiddels begonnen met 
het beplanten van druivenstokken op de hellingen: onderaan bij de kerk staan 
nu afspan-palen met daartussen de volgroeide druivenranken (beide van 
Heki, mooi spul) en bovenaan de helling een ander type wat wel wat uitleg 
vraagt.  
Zo is er een onderscheid gemaakt tussen de zgn. hellingteelt en de 
vlakkeland-teelt. Bij de hellingteelt wordt iedere druivenstok bovenaan 
vastgebonden met touw of straps aan een paal, vroeger van hout en 
tegenwoordig van metaal, en de uitlopers of ranken hangen los naar beneden. 
Bij de vlakkeland-teelt worden aan het begin en het einde van de rij afspan-
palen geplaatst waar tenminste 2 maar vaak ook meerdere lijnen aan 
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bevestigd worden. De uitlopers of ranken worden nu aan de bovenste lijn 
bevestigd met touwtjes of straps. De lijn kan nu naarmate de groei vordert 
naar boven bewogen worden, zodat de druiven vrij hangen in de zon en 
optimaal beschenen worden, wat smaak en kwaliteit bevordert.  

 
Het probleem zit ’m in de afspanmogelijkheden. Op een helling met los 
materiaal kan moeilijk worden afgespannen in rijen, vandaar dat iedere stok 
een eigen afspanpaal heeft. Naarmate de stok groeit wordt ook de bevestiging 
aan de paal naar boven verplaatst. Qua groeiwijze (teeltwijze) dus een andere 
methodiek maar qua opbrengst, smaak en kwaliteit is er nauwelijks verschil. 
En dus is ook op onze modelbaan gekozen voor deze 2 methodes, wat het 
aanzien van het geheel verbetert.  
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Recent is Irmo begonnen met de bouw van een aanlegsteiger voor een 
nieuwe rondvaartboot (Faller) die met de komende Lichtjesavond van binnen 
verlicht is en binnenkomende bezoekers verwelkomt. De miniatuur toeristen 
kunnen voorafgaand aan hun tochtje over de Moezel de inwendige mens 
versterken bij het cafetaria, met uitzicht over de rivier. Daarnaast is reeds 
begonnen met de aanleg van de nieuwe halte (zelfbouw) en komt er ook nog 
een mooie burcht naast het smalspoor. Kortom: we blijven goed bezig!  
Frans, Irmo, Tom & Marco 
 
Expobaan (Charlestown Harbour in 009) 
 
Even een update van de gebeurtenissen!  
Nadat we vorig jaar besloten hadden om deel te nemen aan Rail 2015 hebben 
Irmo en ik vanaf de Kerst behoorlijk doorgewerkt om het baantje rijvaardig te 
maken. Medio januari reed het wèl maar de wissels, en dan met name de 
puntstukken, zorgden voor storingen. De puntstukken bij dit type wissel 
worden van stroom voorzien door de wisseltong die tegen de buitenste rail 
aandrukt. Een stukje ballast, een splintertje hout of zelfs een klein hard stofje 
zorgt ervoor dat er afstand ontstaat tussen de rail en de wisseltong, waardoor 
de wisseltong niet aansluit en er dus ook geen stroom wordt doorgegeven aan 
het puntstuk. Daardoor blijven de kleine locomotiefjes contactloos op de 
wissels staan. Zelfs regelmatig schoonhouden van de loopvlakken biedt geen 
garantie op het voorkomen van deze storingen. Ook de temperatuur (uitzetten 
van de rails) en de voortdurend aanwezigheid van stof en roet (van de uitstoot 
van industrie en scheepvaart) dat neerslaat op de rails, en niet alleen bij dit 
baantje, zorgt voor voortdurende contactstoringen.  
Goede raad is duur en zo hebben wij besloten om onze deelname aan Rail te 
annuleren. Jammer, want we keken er echt naar uit. Maar gezien het risico 
om daar 3 dagen te staan met een baantje dat niet rijdt, hetgeen ook geen 
goede promotie biedt aan onze vereniging, trok ons niet aan. Daarnaast was 
Frank afwezig, tenslotte toch 1 der initiatiefnemers, door ziekenhuisopname 
van zijn vrouw en ook was geen promotiemateriaal beschikbaar.  
Hierna gezocht op internet naar een oplossing voor dit probleem, en 
gevonden! Op de mooie website van de Engelse 009 Society(*), waarvan 
Marco inmiddels lid is geworden, staat een handleiding hoe deze wissels te 
polariseren. Passend genoeg wordt dit type Peco-009-wissel “Crazy Track” 
genoemd; drie maal raden waarom !!  
Dus heeft Irmo de soldeerbout weer ter hand genomen en bij ieder wisseltje 
aan de onderzijde de wisseltong met de rails verbonden alsmede een 
separaat draadje aan het puntstuk gesoldeerd. Deze draden worden nu aan 
een schakelaar onder de wisselaandrijving bevestigd. Gaat de aandrijving 
naar rechts, gaat dus de wisseltong naar rechts en ook de schakelaar met 
elektrisch contact naar rechts, dus krijgt de rechterwisseltong stroom en wordt 
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ook het puntstuk met diezelfde stroom gevoed. En omgekeerd naar links. 
Simpeler kan het niet en je vraagt je af waarom ook Peco dat niet standaard 
heeft ingebouwd in zijn wissels. Voor de prijs had het bijkans niet 
uitgemaakt…  
Op dit moment moeten nog 2 wissels worden omgebouwd, daarna weer 
inbouwen en de baan is weer rijvaardig. We schatten in dat de scenery nog 
een jaartje in beslag neemt dus met een beetje goede wil kunnen we alsnog 
deelnemen aan Rail 2016. Fingers crossed !!  
Irmo & Marco 
 Voor de liefhebbers: http://www.009.cd2.com/members/how_to/working_009.htm#r 
 

Verenigingsnieuws 
 

2015 = 30 jaar MSV De Hoekse Lijn 

een jubileum! 

 
Jubileum - 30 jaar modelsporen 
In november van dit jaar bestaat onze vereniging 30 jaar. We willen er wel 
wat mee gaan doen, maar het bestuur moet een keuze maken, waar alle 
leden en donateurs iets aan hebben. Het jubileum zal ook samenvallen met 
nr 100 van Modelpraat. U hoort hier nog over. 
Gedachten gaan o.a. uit naar een CD met alle 100 nummers van Modelpraat 
plus wat filmpjes van onze vereniging. Het blijft verder een verrassing. 
 
Agenda 
Inloop zaterdagen: elke 1e 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: 
Geen mutaties in bestand van leden en donateurs. 
 
Website 
De website is actueel en bijgewerkt. Wijzigingen kunnen doorgegeven 
worden aan onze webmaster: info@dehoekselijn.nl 
 
Beurzen en activiteiten in 2015 
29 augustus  Expo Houten  info: www.modelspoorbeurs.nl 

12 september Spijkspoor  info: www.spijkspoor.nl 

3 oktober  Expo Houten  info: www.modelspoorbeurs.nl 

23 t/m 25 oktober Eurospoor Utrecht info: www.eurospoor.nl 

http://www.dehoekselijn.nl/
mailto:info@dehoekselijn.nl
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7 november  Expo Houten info: www.modelspoorbeurs.nl 

12 december Expo Houten (digitaal) info: www.modelspoorbeurs.nl 
Expobeurs in Houten, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten. 
Gratis parkeren en jeugd t/m 12 jaar gratis entrée. 
 
Verslag Open Dag op zondag 29 maart 2015 
Meestal is het op Palmzondag wel mooi lenteweer, maar dit keer kwam er 
veel regen naar beneden. Natuurlijk waren alle banen weer operationeel en 
konden de leden vele treinen laten rijden. Je zou zeggen, dat bij regen een 
grotere groep zal besluiten om ergens binnen te zijn en wat te zien. Daar 
was onze Open Dag ook uitermate geschikt voor. Bovendien was er nog een 
evenement in Hoek van Holland en dat trok ook publiek weg bij onze 
activiteit. Er was helaas geen publicatie in de dag- en weekbladen in de 
regio, zodat minder mensen op de hoogte waren over onze Open Dag. 
Desondanks zijn er toch ruim 80 bezoekers geweest. Een stuk minder dan 
andere keren, maar het toont wel aan, dat een publicatie in de bladen een 
flinke functie heeft voor het aantal bezoekers. Deze discussie hoeven we 
niet te voeren. Alhoewel het niet met voorbedoelde redenen was, dat er 
geen publicaties zijn geplaatst, maar het zegt ons wel het belang daarvan. 
 
Penningmeester en voorzitter PETER MAZAIRAC 
 
Op de laatste Algemene Leden Vergadering van onze vereniging heeft Peter 
afscheid genomen van zijn bestuurstaken, die hij sinds de oprichting van onze 
vereniging in 1985 heeft vervuld. Het is zeker een hele prestatie om zo lang 
het vertrouwen van de leden te hebben gehad en overigens nog heeft. Ruim 
27 jaar penningmeester heeft veel inzet gevergd van hem en de laatste jaren 
heeft ook nog ingevuld met het voorzitterschap, iets wat hij nog graag wilde 
doen. 
 
Maar er zijn ook momenten, dat je ergens afstand van moet nemen, zodat ook 
de jongeren een keer de stokjes van bestuursleden kunnen overnemen. Dan 
komt er ook een tijd, dat je zelf met je hobby volledig bezig kan zijn, zonder 
de zorgen van een vereniging. We zijn allemaal ouder geworden en de 
aanwas van jongere leden is erg langzaam gegaan. Daar ligt misschien nog 
een reden, dat Peter zolang is blijven functioneren. 
De vereniging is ook veranderd. Aanvankelijk bedreven we de hobby met één 
gezamenlijke baan met als thema: ‘het station Hoek van Holland Haven met 
het complete emplacement’. Dat was in die tijd ook nog behoorlijk interessant, 
want de internationale treinen vertrokken voor een groot deel nog vanuit de 
Hoek. Denk maar eens aan de Austria Express, Britannia Express en de 
Noord-West Express. Dat hield in 1993 helemaal op en werd Hoek van 
Holland een station van de lokaaltrein naar Rotterdam. Enige jaren heeft de 
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in de volksmond bekend staande ‘Amsterdammer’ nog gereden. Nu dreigt het 
nog verder te degraderen tot een metrostation. 
 
Door interne verhuizingen ontstonden allerlei andere modelbanen binnen de 
vereniging. Het N-spoor, het Märklin-systeem en andere schalen. 

Peter heeft het oorspron-
kelijke thema nooit verlaten 
en bleef trouw aan deze 
baan. Het Hoekse emplace-
ment is nu helemaal geïnte-
greerd in een analoge 2 rail-
gelijkstroombaan in h0, 
waarbij ook thema’s van 
Duitse afkomst erin zijn 
verwerkt. Thans is het de 
grootste baan van onze 
vereniging. 
Peter heeft het toch zover 
gekregen met slechts enkele 
mede hobbyisten en dat laat 
ook zijn vasthoudendheid 
zien.  
Chapeau voor Peter! 
Ook heeft Peter als 
penningmeester het systeem 
van budgetten voor andere 
banen ingevoerd.  Toen er 
een ‘versnippering’ plaats 
vond, wilden anderen ook 

een budget hebben van de vereniging, om ook hun geliefde systeem of thema 
te kunnen bouwen. In het oude stationsgebouw werd dat ingegeven door de 
vele kamers en er een scheiding met muren ontstond tussen de banen.  
In 2008 moesten we het stationspand verlaten vanwege brandgevaar en 
slechte vluchtwegen voor vele aanwezigen op een clubavond. 
Gelukkig heeft de vereniging ruimte gevonden vlak naast het station, dat aan 
alle eisen voldeed. Maar een groot voordeel was, dat alle banen nu in één 
ruimte konden worden geplaatst. Dit heeft uiteindelijk geleid tot meer 
saamhorigheid onder de leden. Nu we daar al weer 7 jaar goed en veilig 
‘wonen’, heeft Peter toch op aandringen van de ALV zijn bestuurlijke 
verdiensten beëindigd om nu zelf  eens meer te gaan genieten van de hobby 
binnen de vereniging.    –fmh–  
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Woordzoeker 
 
  Zoek het navolgende woord: intercity          

                   

A P R F E Y U Z I A I C T R U Q V X P 
K B L D N S X T N C N B D E J F I S W 
J I N T E R C I T Y T I C R E T N I N 
G N N C O V G W E F E K G L H O N N M 
H T M T Q O P Q R C R B G I A T Z T Y 
U E T S E N R M C D C E H F E J L E K 
V R W X Z R Y A I B I D C R E H G R F 
S C R Q P X C J T I T K C L K Q D C E 
T I O U V Y W I Y M Y I N J M C G I F 
N T N I E A C Z T L T O P I B H N T R 
K Y J T H F G L N Y M K J A U T T Y S 
Y Z T S E D B O T P Q I L M E V T W X 
D F C I T R U V E C W N B R C I O L I 
E B J H C M C Y D X F H C D C M J N J 
A I G K L R N I Z B G I B R E F G I H 
W S R K J Q E O T A T A E P Q R N V U 
V U I Y I P O T P Y Q T X Z Y T I T W 
T X N L M H N H N R N C B A E S N D F 
Z Y T I C R E T N I N T E R C I T Y E 
H I E E G F C B V S E G C H W V E X Z 
A B R C R D A Z R T F I S T I U R A Y 
N J C P M V U Y Q U T B R Q M O C D E 
L O I K Q S W T X Y W C Q S J P I C B 
I N T E R C I T Y N X D R P N A T F I 
D G Y T I C R E T N I A O T U K Y J G 
H E I F J K O L P M Y Z V N L M L H K 
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