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Voor je het weet is het weer zover: 2013. De laatste maand van het jaar is al weer
half om en net als veel mensen kijken wij dan terug op het voorbije jaar. Een jaar
met voor iedereen hoogte- en dieptepunten. Vooruitkijken doen wij ook, ieder
op zijn eigen manier. Wij hopen dat 2013 voor iedereen een heel goed jaar mag
worden. Een jaar waarin de gezondheid een centrale plek inneemt. Een jaar waarin
wij allemaal mogen genieten van onze hobby. In dat opzicht wensen wij u heel fijne
en rustige Kerstdagen toe. Voor 2013 wensen wij u het allerbeste toe en hopen
u ook in het komende jaar weer vaak op onze beurzen te mogen ontmoeten. Het
voltallige Modelspoorbeursteam.
Busvervoer
Station Houten – Expo Center Houten.

Tussen Station Houten en het Expo-Center kunt
u gebruik maken van onze 16-persoons luxe VIP
bus. Deze bus pendelt van 9.30 tot 12.00 uur en
van 13.00 tot 15.15 uur constant heen en weer.
De opstapplaats bij Station Houten is achter
het gemeentehuis tegenover de vijver op de
Randhoeve (station uit en dan rechtsaf). De bus
rijdt dus niet op vaste tijden! Tussen 12.00 en
13.00 uur rijdt de bus niet omdat onze chauffeur
moet pauzeren. De prijs voor een retourtje is
Euro 4,--. Na 1januari 2013 wordt dat Euro 5,--.
Woont u in de buurt van Elst (Gelderland) dan
kunt u ook met de VIP-bus meerijden vanuit Elst
naar Houten en retour. Voor meer informatie
kijkt u s.v.p. op onze site:
www.modelspoorbeurs.nl

Verhoging toegangsprijs

Na 3 jaar zijn wij genoodzaakt de entreeprijs
te verhogen naar Euro 7,00 p.p. Kinderen t/m
11 jaar behouden gratis toegang, mits zij onder
begeleiding van een volwassene onze beurs
willen bezoeken. Ook parkeren blijft gratis. De
oorzaak van de verhoging van de toegangsprijs
komt enerzijds door de jaarlijkse verhoging van
de huurprijs van het Expo-Center, die wij niet
jaarlijks doorberekenen in de toegangsprijs en
anderzijds door de verhoging van de BTW.
Tevens maken wij u erop attent dat ons
secretariaat, gevestigd is in de winkel van Hobma
Modelbouw te Elst (Gld.) nieuwe openingtijden
kent: van maandag tot vrijdag dagelijks van 10.00
tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00
uur.

Het afscheid van Alice Hobma

Vandaag, 15 december, is Alice Hobma, onze
medewerkster van het eerste uur, voor het laatst
op onze beurs. Alice vindt het tijd om te stoppen
met het beurswerk. Jarenlang had zij door haar
kassawerk als éérste contact met de bezoekers
en menigeen zal zich de kreet “Zegt u het maar”,
herinneren. Vele bezoekers maakten ook gretig
gebruik van de door haar gevulde dropjespot.
Maar ook ‘s morgens bij binnenkomst van de
deelnemers stond zij haar mannetje. Vaak moest
doortastend en regelend worden opgetreden en
dat was een kolfje naar haar hand.
Alice heeft vele jaren aan verschillende
beurzen haar medewerking verleend. Het was
altijd prettig om met haar samen te werken.
Collegialiteit en gespreksstof waren nooit een
probleem en in moeilijke situaties bracht haar
gevoel voor humor vaak uitkomst.
We zullen Alice missen en bedanken haar, mede
namens u als bezoeker, voor de jarenlange inzet
en wensen haar alle goeds voor de toekomst.
De beurscommissie, HT.

Lieve Alice,
In 2001 hebben wij de beurs overgenomen van
mijn vader, schoonvader en opa Bert, die op
zijn ziekbed de wens geuit had, dat de beurs in
handen van de familie zou blijven. Samen met
jou hebben wij zijn wens kunnen vervullen.
We willen je bedanken voor alle hulp tijdens
de afgelopen jaren. Je was het bekende gezicht
voor velen: in de vroege ochtend voor de
deelnemers en later op de ochtend bij de kassa
voor veel vaste bezoekers. In al die jaren heb je
een band opgebouwd met de mensen. Ook je
kleinkinderen zullen je op de beurs gaan missen;
Liang die jou al jaren met de bandjes helpt en bij
de kassa de bonnetjes klaarlegt. Het is haar ding,
samen met jou…..ze zal het gaan missen…… ook
Chang geniet van de beursmomenten met jou,
ook al is hij pas sinds kort op de beurs.
Alice, bedankt voor alle hulp de afgelopen jaren
en als je zin hebt, kom langs voor een bakkie!!
Rob Annet Liang en Chang
Project “Automatiseren modelspoorbaan”
Tijdens de vorige
Modelspoorbeurs te
Houten trof u direct
bij het binnenkomen
een tafel aan met
daarop 2 testbanen,
ieder voorzien
van een digitale
centrale. Ook deze
beurs zijn wij weer
aanwezig om uw
vragen betreffende
het digitaliseren
van uw modelspoorbaan te beantwoorden.
Ook verwijzen wij u graag door naar de
beursdeelnemers die u van nog specifiekere
informatie kunnen voorzien. Tevens is bij
ons de informatiemap “Uw modelspoorbaan
automatiseren kost geen banen” te koop. In deze
map vindt u een overzicht van digitale systemen
die op de beurs te koop zijn.

De KOLL Catalogi 2013
De KOLL Catalogi 2013 zijn uit. U kunt de
catalogi weer kopen bij onze stand bij de
ingang van de Modelspoorbeurs. U kunt ze
ook bij ons bestellen. Naast de prijs van de
catalogi worden de verzendkosten à Euro
6,50 bij u in rekening gebracht.
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. (Zie
gegevens op pagina 4 onderaan.)
Miniworld Rotterdam
Op de infotafel die u bij de ingang van onze
Modelspoorbeurs aantreft, maar ook op
andere plaatsen in de zalen, treft u een
folder aan die zowel informatie van de
Modelspoorbeurs als ook van Miniworld
Rotterdam bevat. Miniworld Rotterdam
is immers een fantastisch voorbeeld voor
menig modelspoorbouwer. Let dus goed op
deze nieuwe folders.
Facebook
Sinds enkele maanden kunt u ons
ook volgen op het sociaalmedium
Facebook .
Dit nieuwe medium is vooral bij jongeren en
mensen die zich jong voelen heel bekend.
Veel ouderen onder ons volgen dit gebeuren
met argusogen maar schuwen hieraan deel
te nemen. De stap om op Facebook te gaan
is voor menigeen toch wel erg groot. Echter,
via deze sociaalnetwerksite willen wij u
ook informeren over de laatste nieuwtjes
betreffende de Modelspoorbeurs.
Bent u nieuwsgierig? Kijk op Facebook
(http://www.facebook.com/treinen.
modelspoorbeurs) en like ons!

RAIL 2013: 22 – 23 – 24 februari 2013
U mag het van RAIL verwachten: een
complete show van alles wat met
modelspoorwegbouw te maken heeft. Wij
hebben het bewust niet over modelspoor.
Het gaat ons allemaal immers om veel
meer! Het gaat ons om het bouwen van
onze illusie. Het voornemen om iets te
bouwen is er dikwijls wel. Het onderwerp
neemt vaste vormen aan in onze gedachten.

Wij spiegelen ons voornemen aan mooie
banen, gezien op shows in Nederland of
daarbuiten. En jawel, soms komt het ervan
…. en maken we daadwerkelijk iets. Maar
vaak ook niet en dan dromen wij wat weg,
kijkend maar die mooie, leuke en bijzondere
banen op Rail! Dat is ook hobby.
RAIL heeft altijd mooie banen uit de UK.
Waarom doen jullie dat, zult u vragen.
Welnu, daar op dat eiland bouwen
modelspoorbouwers zaken na die daar nog
volop te vinden zijn. Men heeft veel respect
voor industrieel erfgoed uit de vroege
industrialisatie, de sfeer van steenkool,
ijzererts, overslag, kleine particuliere
spoorlijnen. Veel mensen bouwen er die
nog bestaande historische locaties en
onderwerpen na en als veel mensen dat
doen, zijn er altijd wel een paar bij die dat
op een erg hoog niveau doen. En die zijn
bijzonder om naar te kijken! Juist die banen
ziet u op RAIL.
In 2013 prijzen wij ons gelukkig de
geweldige baan BURNTISLAND van de
East of Scotland 4mm Group te kunnen
tonen. Het is een in alle Britse bladen veel
bezongen werkstuk. Het laat zien hoe het
station en de haven van Burntisland in
Schotland er in 1883 uitzag. Het was de
noordelijke zijde van de eerste roll-on rolloff ferry ter wereld die tussen Burntisland
en Granton voer. Met trein en al.
Deze lay-out biedt een nagebouwde ferry,
hijswerktuig, rollend materieel, station en
haven. Een prachtig emplacement. En alles
op P4 niveau!
RAIL 2013 heeft natuurlijk nog veel meer
banen, waarover binnenkort alles te vinden
is op www.rail.nl. Natuurlijk hebben wij
weer een kortingsbon van Euro 2,--, kunt
u uw (klein)kinderen tot 12 jaar gratis
meenemen en parkeert u uw auto gratis aan
de overkant.

Paul Dirkzwager Scale Construction
Veel mensen die door zaal 3 lopen kijken
vaak volverbazing naar de tafels die Paul
Dirkzwager en zijn vrouw bemannen.
Containers! Niets voor mij, hoor je niet
zeggen maar je ziet het wel in de ogen
van de voorbijgangers. Maar is dat wel
waar? Gaan modelspoortreinen wel samen
met containers? Kijk je naar het huidige
vervoer over het spoor dan neemt het
containervervoer een zeer prominente
plaats in, staat zelf in de meeste landen
boven aan het lijstje van vervoer. En dat
gegeven staat niet op zich, want wanneer
je mensen de vraag stelt wat de grootste
uitvinding van de 20ste eeuw was, dan zie je
niet de computer op plaats 1 staan, maar
juist de containe

Boven: Paul Dirkzwager: Terberg terminal trekker
met cargotrailer

Gaan wij eens nader kennis maken met de
producten van Paul Dirkzwager dan zien wij
dat niet alleen containers maar alles wat
bij containervervoer komt kijken deel uit
maken van zijn programma. Denk maar eens
aan diverse Scania longline cabines, diverse
typen chassis, tankunits,diepladers, kippers,
verlengsets voor betonmixers, straddle
carriers, diverse (stapel)kranen, ombouwset
voor de onderwagen van de Gottwald
AK 850, enz. Hoewel de meeste grote
fabrikanten de productie van voornoemde
artikelen overslaan, blijkt Paul Dirkzwager
alle modellen tot in de fijnste details te
produceren, voornamelijk in schaal 1:87.
Met computergestuurde freesmachines
(CNC) worden de onderdelen uit een
kunststof plaat gefreesd. Wanneer dit niet
mogelijk is dan worden de onderdelen
gegoten. Hij maakt hierbij gebruik van o.a.
resin, een middel dat ook na het gieten
gemakkelijk te schilderen of te spuiten is.

Uiteraard hebben onze exposanten alles in
huis om ook zelf weer aan de slag te gaan
met uw hobby.
Noteer de datum en …………….
Tot RAIL 2013!
Boven: Paul Dirkzwager: NS 2400 in bruin

Maar Paul Dirkzwager houdt zich niet alleen
met auto’s, containers en toebehoren
bezig. Op zijn tafel staat ook een prachtig
gedetailleerd model van een NS 2400
(schaal 1:32). Men kan hier de fijne
detaillering goed waarnemen. Wat zou het
mooi zijn om dit model eens op een baan te
zien rijden!
Alle modellen, behalve de NS 2400 worden
als bouwpakket geleverd. Men kan zich dus
helemaal uitleven om deze modellen naar
zijn/haar wensen aan te kleden.

Enkele highlights zijn:
Unieke dubbelset van de Krokodil, het
boegbeeld van Märklin, compleet nieuwe
constructie van de legendarische Krokodil,
een van de wereldberoemdste Zwitserse
locomotieven, zeer gedetailleerde zware
metalen uitvoering met vele gemonteerde
accessoires, mfx-decoder met uitgebreide
geluidsfuncties (van de locomotief en
de omgeving), elke locomotief met twee
geregelde hoogvermogenaandrijvingen met
vliegwiel, een motor per draaistel, Zwitserse
lichtwisseling, elke locomotief is apart
verpakt.

Rechts:
Paul Dirkzwager:
straddle carrier

Maar nu even
terug naar uw
modelspoorbaan. Waarom wordt er zo
afwachtend naar deze modellen gekeken?
Passen ze niet op uw baan? Tja, wanneer
u 30 straddle carriers bestelt is de omvang
van uw modelspoortafel misschien snel
te klein. Toch kunt u ook voor een kleine
terminal kiezen! Akkoord, in werkelijkheid
is het ook fantastisch om te zien hoe alles
op zo’n enorme terminal werkt, maar wij als
modelspoorliefhebbers gaan op de eerste
plaats voor de treinen en daar past een
kleine, overzichtelijke terminal prima bij.
Wilt u een overzicht van de modellen die
Paul Dirkzwager maakt bekijken, surf dan
naar www.dirkzwager.net

Productnieuws
Märklin

Enkele dagen voor de deadline van deze
Modelspoorinfo kregen wij van Märklin
wel een heel bijzonder persbericht binnen,
een bericht dat wij u zeker niet willen
onthouden. De eerste nouveauté voor 2013
is een set van twee Krokodillen, die reeds
in februari 2013 leverbaar is en nu al bij uw
leverancier te bestellen is.

Krokodil Ce 6/8 II als voorbeeld voor Märklin
37565

Voorbeeld: Goederentreinlocomotief
serie Ce 6/8 II van de Schweizerische
Bundesbahnen uit de eerste productieserie.
Donkerbruine basiskleur. Tijdperk II,
bedrijfstoestand ca. 1922. Bufferbalk met
overgangsplaten in het front. Buffers met
stangconstructie. Zonder signaal voor
verkeerd spoor rijden. Zonder Indusimagneet. Met veiligheidsrooster onder
stroomafnemer.

Voorbeeld: Goederentreinlocomotief
serie Ce 6/8 II van de Schweizerische
Bundesbahnen uit de eerste productieserie.
Dennengroene basiskleur. Tijdperk III,
bedrijfstoestand ca. 1950. Bufferbalk zonder
overgangsplaten in het front. Buffers in
hulsconstructie. Met signaal voor verkeerd
spoor rijden. Met Indusi-magneet. Met
veiligheidsrooster onder stroomafnemer.
Het artikelnummer: 37565 (2x Elektrische
locomotief “Krokodil”). De adviesprijs: Euro
899,95. De levertijd: februari 2013. Deze
unieke set is ook in gelijkstroomuitvoering
te koop in het Trix- assortiment onder
artikelnummer 22956.
Stoom over Holland
Over de DVD
“Stoom over
Holland” op de
markt gebracht
door van den Burg
beeldproducties
zijn al veel
lovende recensies
geschreven. Dat
was voor ons

aanleiding om de DVD ook te gaan bekijken
en te beoordelen. En eerlijk is eerlijk, wij
zijn het met alle verhalen eens. Wij hebben
de DVD dan ook bijna “grijs gedraaid”. Na
de eerste kennismaking met de omslag van
de DVD wisten wij dat, als de beschrijving
klopte, wij iets unieks te zien zouden
krijgen. Enorm veel beeldmateriaal van
stoomlocs bij stations, op rangeerterreinen,
op draaischijven, bij locloodsen en op open
vlaktes waar zij de verbindingen tussen
verschillende steden onderhielden. Na een
eerste keer gekeken te hebben volgde al
vrij snel een tweede maal. Weer konden wij
onze ogen natuurlijk niet van de stoomlocs
afhouden, maar er bleken ook verschillende
trams de revue te passeren. Prachtig, geen
woorden voor! Bij een derde bezichtiging
van de DVD hadden wij afgesproken de
omgeving, het landschap, de stations, de
beelden van Amsterdam in de jaren 30, het
IJ met de stoomschepen, de molens langs
de waterwegen eens nader onder de loep
te nemen. Mr. Stretton-Ward heeft met
medewerking van de spoorwegen alles
goed weten te vast te leggen. Een waar
kunstenaar met enorm veel gevoel voor
details. Een fotograaf wees ons laatst op het
belang van het bewaren van oude foto’s.
Deze foto’s geven een perfecte weergave
van de werkelijkheid van dat ogenblik. Of
er nu bekenden op de foto’s te zien zijn of
niet, het gaat om het geheel, dus ook om
de omgeving. Dat laatste laat Mr. StrettonWard ons duidelijk zien en dat maakt deze
DVD zo mooi.

De DVD heeft een duur van 45 minuten, is
voorzien van Nederlands commentaar dat,
indien gewenst, kan worden uitgezet. Op de
DVD bevinden zich ook pdf-bestanden met
extra informatie. Hij is te koop bij van den
Burg beeldproducties
www.mixmediastore.com en kost Euro
19,95. Echt een aanrader!
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. Onze tweede oproep betreft de volgende vraag: een
bezoeker is op zoek naar goede elektriciteitgeleidende lak in een
handzame hoeveelheid. Wie kan hem verder helpen? 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.
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.

Beursagenda 2013
Nijmegen

Jan Massinkhal
Nieuwe Dukenburgseweg 5
6534 AD Nijmegen
13 april 2013
Openingstijden:
10.00 tot 15.30 uur
Parkeren Gratis
Toegangsprijs:
€ 5,-- per persoon**

Houten

Euretco-Expo-Center
12 januari 2013
9 maart 2013
4 mei 2013
29 juni 2013
31 augustus 2013
5 oktober 2013
9 november 2013
14 december 2013
Openingstijden:
10.00 tot 15.00 uur
Parkeren Gratis
Toegangsprijs:
€ 6,-- per persoon**
Let op: de prijs per 2013
wordt € 7,-- p.p

Houten Rail 2013
Euretco-Expo-Center
22 februari 2013
23 februari 2013
24 februari 2013
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).
(Wijzigingen en correcties voorbehouden)
Wij wijzen u erop dat alleen de data die vermeld staan op onze site www.modelspoorbeurs.nl,
op Facebook en in de Modelspoorinfo de juiste data zijn.

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			
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