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310ste Internationale
Modelspoorbeurs
Terwijl wij deze Modelspoorinfo aan het schrijven zijn valt ons iets op. Iets dat wij
lang gemist hebben. De zon! Nu is dat natuurverschijnsel niet nieuw, maar zon in
combinatie met warmte wel. Het zal dus niet lang duren voordat de eerste plantjes
uitkomen en beginnen te bloeien. Tijd voor iets anders, zal menigeen denken, maar
het modelspoorgebeuren blijft ondanks zon, warmte, voorjaar bij ons toch een zeer
belangrijke plaats innemen.
Alvorens tot de zomerpauze over te gaan willen wij u op het volgende wijzen.
Vanwege allerlei verschuivingen bij beheerders van gebouwen vinden er ook vaak
verschuivingen van beurzen plaats. Ook onze beurzen ontkomen niet aan dit
gebeuren. Daarom adviseren wij u dringend om voorafgaand aan uw reis naar onze
beurzen altijd eerst onze site goed te raadplagen. Alleen op onze site
(www.modelspoorbeurs.nl) treft u de juiste data en tijden van onze beurzen aan.
Bovendien kunt u vanaf begin mei onze geheel vernieuwde site tegemoet zien.
In deze Modelspoorinfo treft u ook weer de nieuwste informatie over de noviteiten van
de Spielwarenmesse in Nürnberg aan. Wij proberen voor u de leukste kleinigheden
van deze beurs hier en in de komende Modelspoorinfo’s beknopt te bespreken.

Project “Automatiseren
modelspoorbaan”

Het project “Uw modelspoorbaan
automatiseren kost geen banen” begint
op onze beurs zijn eigen leven te leiden.
Veel bezoekers hebben wij al met raad
te woord kunnen staan en vervolgens
gericht kunnen doorverwijzen naar
de deelnemers aan dit project die op
de beurs te vinden zijn. Veel vragen
betreffende het digitaliseren van een
modelspoorbaan hebben betrekking op
de uitvoering van dit digitaliseren op de
eigen modelspoorbaan van de bezoeker.
Het is voor ons dan ook vaak heel erg
moeilijk om deze vragen concreet te
beantwoorden. Meestal proberen wij
samen met de bezoekers via enkele
concrete vragen een juist beeld van de
situatie te krijgen. Ons “stappenplan”
hierbij is dat men allereerst moet
proberen aan te geven wat men precies
wil. Wil men bijvoorbeeld alleen digitaal
rijden en de wissels ed. analoog blijven
bedienen? Wil men alles digitaal gaan
aansturen? Moet men de baan nog gaan
ontwerpen? Moet een bestaande baan
aangepast worden aan digitaal rijden?
Enz. Wij stellen enkele vragen aan de
geïnteresseerden waarbij wij uitgaan
van het volgende: Hoeveel denkt u te
willen besteden aan het digitaliseren

van uw baan? Hebt u al ervaring met
digitaliseren? Hebt u een testbaan
aangelegd? Vooral dat laatste is
erg belangrijk. Alvorens met het
digitaliseren van een modelspoorbaan
te beginnen raden wij mensen aan
eerst een testbaan aan te leggen. Op
een klein stukje baan kan men namelijk
alle dingen die men graag zou willen
digitaliseren uittesten. Bijvoorbeeld
decoders van wissels, decoders van
locs, terugmelding, enz. Zo voorkomt
men problemen en leert men hoe alles
werkt en waar men rekening mee dient
te houden.
Als beursorganisatie bieden wij de
toekomstige automatiseerder een
boekje te koop aan met de titel “Uw
modelspoorbaan automatiseren kost
geen banen”. In dit boekje hebben alle
deelnemers aan dit project een bijdrage
geleverd door er iets over de artikelen
die zij aanbieden (digitale centrales,
decoders, boosters ed.) te bespreken.
Sommige aanbieders zijn zelfs zover
gegaan dat zij in het boekwerkje een
complete cursus “digitaliseren van een
modelspoorbaan” hebben bijgevoegd.
Het boekje is te koop bij de infobalie of
bij onze testbaan bij de ingang van de
zalen.

Internationale
Modelbouwdagen 2013
Een
jongensdroom?
Welke man heeft
er nooit eens
gedroomd over
het omploegen
van een veld
met zo’n grote
1:5 buggy? De
golven te lijf gaan met een speedboot?
Een looping maken met een vliegtuig?
Als een echte trucker je vrachtwagen
nabouwen? Met hydraulische
graafmachines de bakken van de
vrachtwagens volgooien? Eindelijk
helivliegen!
Dit is geen droom! Velen doen het!.
Wilt u dat eens met eigen ogen
aanschouwen? Meer dan 100.000
mensen gingen u voor. Kom dan naar
de internationale modelbouwdagen
in Elst op 11-12 mei 2013. Verspreidt
over het bedrijventerrein “de Aam” met
een oppervlakte van 6 km2 shows
met radiografische vliegtuigen, heli’s
(turbine), speedboten, schaalboten,
trucks, terreinwagens, drift-, trial- en
stockcar auto’s, watervliegtuigen, tanks,
alles wat er te bedienen is met een
zender. Toegang & parkeren gratis!
Daarnaast kun je kosteloos instappen
in een van de pendelbussen die u
over het hele bedrijventerrein naar de
verschillende shows brengt. Een dag
voor het hele gezin! Voor de kinderen
diverse luchtkussens en mini lego World.
Daarnaast kunt u de 250 getunede
boliden bewonderen die opgepoetst
klaar staan. Echte driftauto’s zullen hun
kunsten vertonen.
Daarnaast kunt u tegen vergoeding met
een echte helikopter meevliegen of met
een echte driftauto mee taxiën en de G
krachten zelf ervaren.
Kijk voor een impressie en
een 360° toer op de website
http://www.hobmamodelbouw.nl
Wij ontmoeten u graag op zaterdag 11
en zondag 12 mei op bedrijventerrein
“De Aam”te Elst. (Gelderland)

Wij bieden aan:

Ruimte voor advertenties
Wij willen de Modelspoorinfo uitbreiden met advertenties.
De Modelspoorinfo telt een oplage van 2.500 stuks en wordt
gedrukt in full-color. Wilt u een advertentie plaatsen? Neem
dan contact op met het secretariaat van de Modelspoorbeurs.

ons zijn vastgelegd. Noteer ze in uw agenda, want Rail 2014
belooft weer een mooi spektakel te worden!
Wij zien u graag terug op RAIL 2014!!!

Ook in het echt!!!!

Foto: J. Bruinsma

Van een van onze trouwe deelnemers aan onze beurzen
kregen wij deze bijzondere foto toegestuurd. Bijna elke
modelbaanbouwer komt wel eens een stukje rechte rails
tekort. Waarom dan niet tijdelijk een wissel ertussen? Op
de eerstvolgende beurs kan men meteen een stukje rails
kopen, want een wissel gebruikt als een normaal recht stukje
stoort een modelbouwer enorm. Maar kijk eens buiten. In
Nieuwegein heeft de situatie, zoals te zien is op de foto, jaren
bestaan. Pas afgelopen jaar werd, tijdens een renovatie,
het oude overloopwissel weggehaald. Het overloopwissel
is weggehaald omdat er veel klachten over geluidsoverlast
waren van de bewoners die achter de struiken wonen. Trams
rijden hier 80 kilometer per uur.
Dus een “foute” wissel in de modelbaan kan best.

Ook dit jaar waren er weer rijkelijk veel nieuwe producten
op de Spielwaren Messe te Nürnberg te vinden. Tijdens
ons bezoek aan deze beurs viel ons op dat veel fabrikanten
oude modellen in een nieuw jasje hadden gestoken. Dat er
sprake was van het tot een tweede leven terugbrengen van
een oud model is wel erg kort door de bocht. Het viel op dat
bij deze vernieuwde modellen door de fabrikanten nog meer
op de details is gelet en dat deze details door de moderne
technieken veel meer tot hun recht komen.

Productnieuws

ARNOLD
Opvallend mag het model in schaal 1:148 van de “Brighton
Belle” van de LB&SCR zeker genoemd worden. Voor deze
schaal is de detaillering wel bijzonder geslaagd te noemen.
Het model is een echte aanrader voor modelspoorhobbyisten
die deze schaal een warm hart toedragen.

RAIL 2013: 22 – 23 – 24 februari 2013

Ofschoon het al 14 dagen geleden is dat menigeen Rail 2013
heeft bezocht, wordt er nog steeds vol lof over dit evenement
gepraat. Er was helaas één minpuntje en dat was het weer.
De sneeuw gooide ’s zondags roet in het eten en zorgde
ervoor dat een aantal bezoekers de reis naar het evenement
niet aandurfden. Maar de tentoongestelde banen waren
magnifiek, de sfeer was bijzonder ontspannen, de bezoekers
volop tevreden en ook de organisatoren waren blij dat het
evenement prima is verlopen. Bijzonder in de smaak vielen
ook de historische bussen die de mensen van het station naar
het Expo-Center brachten. De sfeer van deze bussen bracht
de bezoekers al een beetje in de juiste stemming zodat zij bij
aankomst direct van de bijzondere modelspoorbanen konden
gaan genieten.

De “Brighton Belle” was in 1934 de eerste elektrisch
aangedreven Pullman-trein van de wereld die het reizen
tussen London Victoria Station en de mondaine badplaats
Brighton wel heel comfortabel maakte. Met een korte
onderbreking tijdens WOII heeft deze trein tot in 1972 dienst
gedaan. In totaal werden 3 vijfdelige eenheden van het type
5BEL voor deze speciale dienst tussen London en Brighton
gebouwd. De afstand van 82 kilometer tussen beide steden
werd binnen het uur zonder tussenstops afgelegd.
Het nieuwe model dat Arnold op de markt brengt wordt in 2
kleurvariaties met elk verschillende onderstellen op de markt
gebracht. De modellen in het Engelse Spoor N-spoor 1:148
zijn voorzien van een fijn en kleurrijke binneninrichting met
functionerende tafellampjes. De artikelnummers zijn HN
3000 en HN 3001. De adviesprijs is helaas nog niet bekend
gemaakt.
BEMO
BEMO brengt op veler verzoek de Bernina – “Krokodil” in
gewijzigde uitvoering op de markt. Het exclusieve model dat
uit fijn-metaal wordt gemaakt zal verschijnen in de laatste
uitvoering zoals het op de Bernina lijn dienst heeft gedaan. Na
de actieve diensttijd is deze Bernina-“Krokodil” opgenomen
in de collectie van het Verkehrshaus te Luzern waar het nog

Foto: Eric de Zwart en Rob Hobma bewonderen een baan op Rail 2013

Momenteel zijn de organisatoren van Rail aan het overleggen
wanneer Rail 2014 haar deuren gaat openen. Houdt u daarom
goed de sites van Rail en van de Modelspoorbeurs in de
gaten. Wij vermelden daar de data direct nadat deze door

steeds te bewonderen is. Het model is uitgevoerd met een
“eenbenige” pantograaf. Verder wordt het model voorzien
van een vijfpolige motor met vliegwielaandrijving, is digitaal
voorbereid en voorzien van frontverlichting.
Wij wijzen u erop dat voor dit model de intekentermijn sluit op
01-05-2013. De oplage van de productie staat gelijk aan het
aantal mensen dat voor 01-05-2013 heeft ingetekend.
Het artikelnummer is 1298 132 Ge 4/4 182 Bernina-“Krokodil”.
De adviesprijs ligt rond de € 632,-BRAWA
Brawa brengt voor de Nederlandse markt een schitterende
goederenwagen van de NS op de baan. Tijdens WOII werd
het voertuigpark van de Europese spoorwegmaatschappijen
flink door elkaar gegooid. Tijdens het terugtrekken van de
Duitse troepen werden zoveel mogelijk van deze wagons
meegenomen naar Duitsland, maar het was duidelijk
dat verschillende Duitse wagons in de bezette landen
achterbleven. Na de oorlog werden door de verschillende
spoorwegmaatschappijen de achtergebleven wagons geruild
of werden de wagons binnen de eigen spoorwegmaatschappij
in dienst genomen. Vandaar dat enkele grote, dichte wagons
bij de NS als nummer CHO in dienst genomen werden.
Het artikelnummer is: Brawa 48678. De adviesprijs is € 39,90

en de wagon wordt in het 3e kwartaal van 2013 uitgeleverd.
BUSCH
Elk jaar weet de Firma Busch ons weer te verrassen met
nieuwe dingen die de aankleding van de modelspoorbaan
nog completer maken. Opmerkelijk is dat Busch steeds meer
huisje e.d. uit echt hout gaat fabriceren en dat het kunststof
gebeuren ondergeschikt wordt. Het grote voordeel is dat de
gebouwen er veel realistischer uitzien. De Bockwindmühle
(Artikelnummer H0 1575) is hier een schitterend voorbeeld
van. De nerfstructuur van het hout komt helemaal tot zijn
recht en maakt dat dit gebouw in het landschap een bijzonder
natuurlijk aangezicht geeft.
Naast deze gebouwen heeft Busch ook veel aandacht
geschonken aan meer realistische details. Wat te denken
van de zonnepanelen die men met name in Duitsland op
veel daken ziet liggen. Busch brengt een heel scala aan
mogelijkheden die de plaatsing van zonnepanelen bieden
op de markt. Ook de “inwendige mens” wordt niet vergeten
en met Busch gaan wij een wel heel lekker voorjaar
tegemoet. Aardbeienplanten, aardbeienverkoopstalletjes,
aardappelplanten, folietunnels waar groenten in verbouwd
wordt en niet te vergeten de velden waarop het “witte goud”,
zoals asperges genoemd wordt, verbouwd wordt. Ook de
verkopers die aan de rand van de weg asperges te koop
aanbieden ontbreken niet in het
programma.
Uit het grote aanbod bouwdozen
die Busch voor het realiseren van
de verschillende onderwerpen
aanbiedt, hebben wij gekozen voor
de doos “De asperges oogst”. Het
artikelnummer is Busch H0 1074 en
de adviesprijs ligt rond de € 18,00.

GEZOCHT

Onlangs zijn wij in de Modelspoorinfo gestart met de rubriek
“Gezocht”. Wanneer u ons een mailtje stuurt met daarin een
specifieke vraag over een bepaald product of merk en wij
uw vraag niet kunnen beantwoorden dan plaatsen wij uw
vraag in de Modelspoorinfo. Wanneer iemand uw vraag kan
beantwoorden, dan wel het specifieke onderdeel heeft dat u
zoekt, dan kan hij/zij met ons (via mail) contact opnemen en
brengen wij u bij elkaar. Voor de goede orde maken wij u er op
attent dat dit een rubriek is voor zeer bijzondere zaken.
Onze eerste oproep heeft al geleid tot een “positieve match”.
Via die oproep heeft een deelnemer van onze beurs de
bezoeker kunnen helpen.
Oproep 2: een bezoeker is op zoek naar goede
elektriciteitgeleidende lak in een handzame hoeveelheid. Wie
kan hem verder helpen?
Oproep 3: iemand zoekt een brug van de firma Arnold. Het
betreft artikelnummer 6181. Wie kan hem helpen?
Oproep 4: een bezoeker heeft van de DR dubbeldeks
garnituren op N-schaal de volgende modellen, te weten:
1. Minitrix tweewagen dubbeldeksgarnituur met interieur in
blauw beige kleuren;
2. PIKO tweewagen dubbeldeksgarnituur in groene uitvoering;
3. PIKO zeswagen dubbeldeksgarnituur in groene uitvoering.
Al deze dubbeldeksgarnituren bevinden zich in het tijdperk 3.
Hij wil zijn verzameling DR dubbeldeksgarnituren
compleet maken met een nog ontbrekende vierwagen
dubbeldeksgarnituur van PIKO op N-schaal.
Oproep 5: “Rheingold 1983-1987
Een hobbyist en publicist zoekt spullen van de laatste
Rheingold die van 1983 tot mei 1987 tussen Amsterdam en
Basel/München reed. Denk bijvoorbeeld aan dia’s, foto’s (ook
digitaal), DB-brochures, menukaarten, “Ihr Zugbegleiter”,
reserveringen, treinkaartjes, servies, DSG-tafelkleedjes en de
aardige souvenirs uit de Rheingoldclubwagen, etc.
Ook bijzondere herinneringen aan deze Rheingold zijn zeer
welkom. ron.hogenboom@agentschapnl.nl”
Neem tijdens de beurs contact op met de infobalie of mail ons:
info@modelspoorbeurs.nl

OPROEP

Op onze oproep om links van particulieren en verenigingen aan
ons door te geven voor plaatsing op onze site komen steeds
meer reacties. Tussen deze reacties treffen wij ook vragen aan
van mensen die na een lange periode van “hobby-rust” willen
starten met het opbouwen van een modelspoorbaan. Ook
deze mensen willen wij graag met raad en daad bij staan. Dus,
vragen staat vrij en wij adviseren u graag, dan wel verwijzen wij
u door naar specialisten op het modelspoorgebeuren.
Graag willen wij onze website www.modelspoorbeurs.nl
uitbreiden met links naar de sites van modelspoorclubs of
-verenigingen. Wij verzoeken u daarom zoveel mogelijk links
door te mailen naar info@modelspoorbeurs.nl. Wij plaatsen de
links dan graag op onze site.
Let op: onze site, www.modelspoorbeurs.nl is uitsluitend
bedoeld als informatiesite. Wij plaatsen geen blogs,
verkooppagina’s e.d. Hiervoor zijn op internet voldoende andere
sites te vinden.
Wij zijn ons ervan bewust dat internet voor velen een heel groot,
maar vooral informatief medium is. Velen onder ons zoeken
daar dan ook met grote regelmaat allerlei informatie betreffende
hun hobby op. Ook wij proberen via onze website u van de
nodige informatie te voorzien. Wij doen onze uiterste best onze
site up to date te houden, maar zijn er ons van bewust dat dit
niet altijd lukt. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.

Luxe-uitvoering
linnen gebonden met goudopdruk: het
gehele Märklin 00/H0, programma vanaf
1935 omvattend, 35ste druk, 1568
bladzijden, 3950 foto’s, 21 cm x 14,8 cm
€ 104,95

Band 1
inleidende artikelen,
locs en treinstellen,
35ste druk, 720
bladzijden, 1635
foto’s, 21 cm x 14,8
cm, € 38,95

Band 2
wagons
toebehoren en
treinverpakkingen,
35ste druk, 848
bladzijden, 2315
foto’s, 21 cm x 14,8
cm, € 38,95

Kompact catalogus
band 1 en 2 samen
zonder foto’s, maar
dan in zakformaat,
31ste druk, 656
bladzijden, 14,8 cm x
10,5 cm, € 22,95

Spezial catalogus
reclame en
bijzondere modellen,
28ste druk, 1024
bladzijden, 4183
Zwart/Wit foto’s, 21
cm x 14,8 cm,
€ 47,95

Wilt u de boeken per post ontvangen?
De verzendkosten bedragen € 6,50

Wij adviseren u om onze site, www.modelspoorbeurs.nl te raadplegen voordat u afreist naar onze
Modelspoorbeurzen. Alleen op deze site treft u het laatste nieuws betreffende de Modelspoorbeurs aan.

Nijmegen

Houten

Houten Rail 2014
Data Rail 2014
volgen zo spoedig
mogelijk

Kijk op onze website

4 mei 2013
29 juni 2013
31 augustus 2013
5 oktober 2013
9 november 2013
14 december 2013

Openingstijden:
10.00 tot 15.30 uur

Openingstijden:
10.00 tot 15.00 uur

Parkeren Gratis

Parkeren Gratis

Toegangsprijs:
€ 5,-- per persoon**

Toegangsprijs:
€ 7,-- per persoon**

Jan Massinkhal
Nieuwe Dukenburgseweg 5
6534 AD Nijmegen
Data volgen zo
spoedig mogelijk

Euretco-Expo-Center

Euretco-Expo-Center

Openingstijden:
10.00 tot 17.00 uur
Parkeren Gratis
Toegangsprijs:
€ 15,-tegen inlevering
ingevulde kortingsbon
€ 2,-- korting

**Jongeren t/m 11 jaar gratis (onder begeleiding van een volwassene)

Tot ziens op de grootste Modelspoorbeurs van Europa,
waar men meestal ook vindt wat men zoekt!!!
Adres algemeen secretariaat en voor het aanmelden van de deelnemers:
R. Hobma 							
Pascalweg 6a							
Telefoon:
+31 (0)481 353288
6665 NX Elst (Gld) 						
Fax: 		
+31 (0)481 353519
ING Bank: 23 99 104						
E-mail:
info@modelspoorbeurs.nl
KvK: 09083739							
Website:
www.modelspoorbeurs.nl
BTW: NL 1615.93.367.B.01			
Copyright © 2004 - 2013 by HH. Hobmamodelbouw, Pascalweg 6A, 6665 NX ELST (Gelderland) Nederland
Aan genoemde informatie en/of prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor vergissingen en/of drukfouten zijn wij niet aansprakelijk, wijzigingen en correcties voorbehouden.

