MODELSPOORINFO
Volg ons ook op facebook!
http://www.facebook.com/treinen.modelspoorbeurs)
Zaterdag 12 januari 2013

Jaargang 33 nummer 4

309ste Internationale
Modelspoorbeurs

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.
Voor wij er erg in hebben liggen de feestdagen alweer ver achter ons en is iedereen
weer druk met zijn dagelijkse activiteiten. Menigeen heeft voor het nieuwe jaar
goede voornemens gemaakt en probeert die te realiseren, wetende dat het vaak
heel moeilijk zal zijn deze afspraken na te komen. Maar toch, het begin is er en
dat is vaak al de hoofdzaak, ongeacht wanneer het doel bereikt wordt. Kijken in de
toekomst heeft weinig zin, omdat ons dagelijks bestaan in het heden gezocht moet
worden, maar toch.

De jeugd en onze toekomst

Rail 2013. Thanasse Cabusart

Ook in deze Modelspoorinfo proberen
wij met u naar de toekomst te kijken.
Een jong, enthousiast persoon is bezig
een waar kunstwerk op het gebied van
scenery gestalte te geven, Miniworld
heeft grootse toekomstplannen en
wij laten u kennis maken met de
eerste nieuwtjes die de fabrikanten
op modelspoorgebied presenteren.
Nürenberg 2013, van 30 januari tot 4
februari, staat weer bol van activiteiten
en presentaties van nieuwe modellen
die de fabrikanten voor ons als
modelspoorbouwer in petto hebben.
Verder moeten wij afwachten wat er
gaat gebeuren met name betreffende
overnamen/fusies enz. want als wij het
geruchtencircuit moeten geloven gaat er
veel veranderen.
Ook dit jaar hopen wij dat wij u op onze
beurzen weer voldoende informatie
kunnen aanbieden, zodat u uw
modelspoorbaan optimaal kunt inrichten.
Wij wensen u wij dan ook voor 2013 een
succesvol jaar toe!

Bij het lezen van de titel van dit artikel
zou u verwachten dat wij met een
uitvoerig verhaal gaan beginnen over
hoe de relatie is tussen de jeugd en
onze toekomst. Dat onze jeugd onze
toekomst is? Dat de toekomst bepaald
wordt door de jeugd? Wel nee, over dit
onderwerp zijn al planken vol boeken
geschreven en daar gaan wij heus
geen uitvoerige aanvulling dan wel een
beknopte samenvatting van geven. Wij
beperkingen ons hier tot de activiteiten
die jongeren op dit gebied van het
modelspoorgebeuren ontwikkelen.

Impressie van en gedeelte van de module
van Daniël

Tijdens onze laatste beurs ontmoetten
wij een jongen van ongeveer 14 jaar die
samen met zijn vader de beurs bezocht.
Nu komt het gelukkig vaker voor dat
een vader zijn zoon meebrengt om
hem voor het modelspoorgebeuren te
winnen. Dit was echter een heel andere
situatie. De vader vergezelde zijn zoon,
want zoonlief was degene die voor het
modelspoorgebeuren kwam. Hij bezat
een trein en had ook al een treinbaan
gemaakt en aangekleed, maar had deze
vervolgens ook weer afgebroken.
Hij is nu opnieuw begonnen. De jonge
modelspoorhobbyist weet precies wat
hij wil en hoe hij zijn landschap wil
inrichten. Uit zijn verhaal bleek duidelijk
dat hij bijzonder goed heeft gekeken
naar hoe een landschap opgebouwd
is en hoe de mensen aanpassingen
aan het landschap aanbrengen om er
efficiënter gebruik van te kunnen maken.
Toen hij ook nog opmerkte dat menigeen
helemaal verkeerd begon met het
aanleggen van een modelspoorbaan viel
bij ons de mond open van verbazing.
De meeste hobbyisten kopen eerst de
rails, brengen vervolgens deze rails op
een stuk hout aan, kijken of alles goed
functioneert en gaan vervolgens het
landschap inrichten. In werkelijkheid
gebeurt dit immers andersom. Het
landschap is er en de spoorbaan wordt
in het landschap aangebracht. Voor de
obstakels die de bouwers tegenkomen
worden er oplossingen gezocht in de
vorm van de aanleg van een tunnel,
een viaduct, enkel- of dubbelsporig,
keerlussen, aandrijving via tandrad enz.
In dat landschap komt dus een treinbaan
te liggen die volledig in het landschap
is geïntegreerd. Geloof ons, wij stonden
verbaasd, maar waren tegelijkertijd
verheugd over de gedrevenheid van
deze jongeman.
Momenteel is hij zelf bezig met een
module die alleen maar landschap
omvat. Schitterend toch. Op onze
vraag of hij dan later in dit voltooide
landschap zijn modelbaan wil opbouwen
antwoordde hij ontkennend.

Station kunnen niet geupdate worden.
Wanneer u uw Märklin Mobile Station
II(artikelnummer 60653) wilt laten
updaten dan willen wij u op de volgende
zaken wijzen:
In een extreem geval (bijv.
stroomstoring) kan het gebeuren dat een
loclijst van het MS II (60653) verloren
gaat; u kunt na de update dan een
nieuwe loclijst aanmaken.
Impressie van een huis inclusief aankleding

contact op met het secretariaat van de
Modelspoorbeurs. (Zie gegevens op
eerste pagina bovenaan)

Miniworld Rotterdam

Het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen
dat de flyer met de vermelding van onze
beursdata een andere achterkant heeft
gekregen. Miniworld Rotterdam gebruikt
deze kant nu om haar activiteiten onder
uw aandacht te brengen.

Wij zijn natuurlijk erg benieuwd hoe hij
het een en ander aanpakt en wij hebben
afgesproken dat wij hem blijven volgen.
Dit houdt dus in dat wij in de komende
Modelspoorinfo’s dieper op zijn werk en
zijn manier van aanpak ingaan.
Wordt vervolgd!

Project “Automatiseren
modelspoorbaan”

Tijdens de laatste 2 Modelspoorbeurzen
te Houten trof u direct bij het
binnenkomen een tafel aan met daarop
2 testbanen, ieder voorzien van een
digitale centrale. Ook tijdens 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. Extra
aandacht schenken wij vandaag aan
de decoders. Door de producenten zijn
veel verschillende decoders op de markt
gebracht en daardoor ziet men vaak
door de bomen het bos niet meer. Wij
proberen u in dit aanbod een beetje de
weg te wijzen. Toch verwijzen wij u ook
hiervoor door naar de deelnemers aan
onze beurs die gespecialiseerd zijn in
bijvoorbeeld de inbouw van decoders,
maar u ook uitvoerig kunnen informeren
over de mogelijkheden die decoders
bieden. Als extra service presenteren
wij ook een kleine testbaan die o.a.
geschikt is voor locs voorzien van een
mfx-decoder. Op deze baan kunt u uw
aankoop die voorzien is van een mfxdecoder laten testen.

Laat GRATIS uw Märklin Mobile
Station II (artikelnummer
60653) updaten!

Op de Internationale Modelspoorbeurs
te Houten kunt u uw Märklin Mobile
Station II gratis laten updaten bij de
medewerkers van Kuijper’s Hobbyhuis.
Het betreft hier alleen het Märklin Mobile
Station II met het artikelnummer 60653.
De oudere modellen van het Mobile

In de laatste update die door Märklin
online is gezet zijn bijna alle Märklin-locs
die zijn voorzien van een FX-decoder
opgenomen. (Locs voorzien van een
MFX-decoder zoeken immers zelf een
vrij adres op!)
Wat moet u meenemen om uw Märklin
Mobile Station II te laten updaten?
Om uw Märklin Mobile Station II
te laten updaten neemt u uw MS2
(artikelnummer 60653, zie achterzijde
MSII) en uw digitale aansluitbox
(artikelnummer 60113) mee. Uw digitale
aansluitbox wordt namelijk ook door uw
MS2 geupdate.

Waar kan ik de medewerkers van
Kuijper’s Hobbyhuis vinden?
De tafels van Kuijper’s Hobbyhuis staan
in zaal 1, rij 1. Dat is de zaal achter
de bar van zaal 2. U ziet hen staan
wanneer u bij de bar vol versnaperingen
staat. Let op: het spreekt voor zich dat
Kuijper’s Hobbyhuis slechts 1 MSII per
klant update.

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

Miniworld Rotterdam geeft niet alleen
een prachtige indruk van het stadse
leven van de wereldhavenstad, maar
laat ook het industriële gebeuren
helemaal tot zijn recht komen. Het is dan
ook vanzelfsprekend dat veel bezoekers
van onze beurzen eveneens een kijkje
gaan nemen bij Miniworld Rotterdam.
Dat was voor ons dan ook een reden om
samen met Miniworld Rotterdam te gaan
kijken of wij niet tot gezamenlijke acties
kunnen overgaan. Welnu, deze acties
staan in de startblokken. Let u bij uw
volgende bezoeken maar eens op onze
lectuurtafel. Misschien komt u daar wel
meer informatie betreffende onze acties
tegen.
In het nieuwe jaar blikken wij natuurlijk
altijd terug naar het voorbije jaar.
Miniworld Rotterdam heeft dat ook al
gedaan en wat blijkt: ondanks de crisis
is het bezoekersaantal gestegen van
80.000 naar 83.000 bezoekers per jaar.
Het moge duidelijk zijn dat voor een
gespecialiseerde attractie als Miniworld
Rotterdam dit een heel bijzonder
resultaat is en wij willen de medewerkers
van Miniworld Rotterdam hiermee dan
ook hartelijk feliciteren.
Miniworld Rotterdam heeft afgelopen
jaar meer bereikt. Miniworld Rotterdam
heeft afgelopen jaar haar 5-jarig bestaan
gevierd en toen ook zowel haar naam
als ook haar huisstijl heeft gewijzigd.
Hieraan zijn enorm veel voorbereidingen
voorafgegaan. Het resultaat mag er zijn.
Maar waar zij zeker trots op mogen zijn
is het realiseren van hun uitbreiding met
een N-spoorbaan naar het voorbeeld
van de onlangs geopende Hanzelijn.

Zij kunnen met reden zeggen dat dit
project fantastisch is geslaagd en dat
de lijn in N-spoor de grootste vaste
N-spoorlijn van Nederland is.
Wij hebben ook al iets mogen vernemen
van de toekomstplannen van Miniworld
Rotterdam en die liegen er niet om. Door
het binnen een heel kort tijdsbestek
realiseren van de Hanzelijn is het team
van directeur Marc van Buuren extra
gemotiveerd om verder te gaan.
Wij zien met belangstelling uit naar
het realiseren van deze plannen zodat
Miniworld Rotterdam een nog grotere
bezienswaardigheid dan het momenteel
al is. Wij wensen het team veel succes.

RAIL 2013: 22 – 23 – 24 februari
2013
RAIL WEER BREED EN DIVERS
Voor elk wat wils, kennisoverdracht
en topbanen! RAIL
onderscheidt zich
de laatste jaren met
een expositie die
aantrekkelijk is voor
iedere modelspoorder.
En daar zijn nogal wat
soorten van:
- De individuele zelfbouwer: talloze
stands met onderdelen, materialen,
rollend materieel. Maar ook de
voorbeelden van anderen. Soms
zijn de voorbeelden gericht
op beginners, soms op de ver
gevorderden.
- De verenigingsman: hoe leuk is
het niet om de grote banen te
zien functioneren, gedigitaliseerd
rijden met het materieel dat je zelf
ook hebt. Het enthousiasme van
groepen liefhebbers met eenzelfde
belangstelling: modelspoor.
- De gevorderde bouwer, die
het werk komt bekijken van de
“hogeschoolbouwers”, de artiesten,
en die daar inspiratie aan ontleent.
- De techneut, die de laatste snufjes,
weetjes en technieken komt
bekijken. Vragen staat vrij en iedere
exposant is er trots op kennis te
kunnen delen.
- De verzamelaar die toch graag een
ontbrekend stuk komt aanschaffen
bij een van de talloze stands.
- De liefhebber van aparte schalen,
spoorbreedtes en daar ook rijdende
modelspoorbanen van wil zien.
- De liefhebber van het aloude RAILgevoel, degene die gelijkgestemden
treft op zijn eigen evenement.
Dit jaar is ons digitale plein meer dan
ooit gericht op kennisoverdracht. De
aanbieders van software staan naast
demotafels, en pal daarnaast staan
verenigingsbanen die met diezelfde

systemen rijden. De verenigingsmensen
leggen graag uit hoe ze uw probleem
hebben opgelost. Bij de demotafels
staan mensen die de theorie nog
eens uitleggen of een decoder voor je
inbouwen.

Rail 2013. Bernina

Topbanen uit binnen- en buitenland zijn
er volop. Dit jaar is het buitenlandse
topstuk het in de pers veelbezongen
BURNTISLAND. Helemaal uit Schotland
komt deze prachtig gedetailleerde lay
out. Alleen al om deze zelden getoonde
baan eens te zien is het de moeite
waard weer naar RAIL te komen.
Verder zijn er topbanen van recente
shows in het buitenland. Wij laten
ze graag aan u zien en besparen u
daarmee lange trips. Wij noemen
Maredval, Tresrice, Wansback Road,
Eperon d’ Or, Thanasse Cabusart,
Kerkeveld, Lingen, Bernina, Glück
Auf, La Baraque en vele andere
prachtbanen.
Tenslotte: neem uw (klein)kinderen mee:
het kost niets! Tot 12 jaar gratis entree
onder begeleiding van een volwassene.
En ook uw auto parkeert u gratis.
Zelf kunt u een kortingsbon ter waarde
van € 2,- downloaden op www.rail.nl

Productnieuws

ESU
De Firma ESU kennen wij allemaal,
maar niet iedereen is ervan op de
hoogte dat zij buiten elektronica ook
schitterende locs op de markt brengt,
die dan ook nog eens voorzien zijn
van hun decoders en soundmodules.
Nieuw is ook dat één locomotief voor
zowel wisselstroom als ook gelijkstroom
geschikt is. Het is een kwestie van één
klikje en het aanbrengen van een sleper
onder de loc. Dat is alles. Dan rijdt uw
lok op wisselstroom (3-rails systeem).
Meer is het echt niet. Bovendien zit er
ook nog eens een rookmodule in en
dit alles maakt het model helemaal af.
Het betreft een model van de Class 77
653-05 van leasemaatschappij MRCE
die gebruikt wordt bij de Rurtalbahn.
Het verschil tussen een Class 66 en

een Class 77 is minimaal, maar de
ontwerpers van de modellen zijn erin
geslaagd deze kleine veranderingen
perfect door te voeren. Voor de gewone
modelspoorhobbyist zijn de verschillen
tussen beide modellen zo klein dat ze
nauwelijks opvallen. De meer geoefende
kijker en hobbyist zal zien dat door
de verschillen bij de ramen en het
aanbrengen van een airco boven op
het dak van de cabine de modellen van
elkaar te onderscheiden zijn. Er zijn
meer wijzigingen waar te nemen, maar
het bekijken van deze aanpassingen
laten wij over aan de meer getrainde
waarnemer.
Deze lok heeft het artikelnummer 31051
en een adviesprijs van € 399,--

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.
Helaas heeft onze tweede oproep nog
geen match opgeleverd. Het betreft de
volgende vraag: een bezoeker is op
zoek naar goede elektriciteitgeleidende
lak in een handzame hoeveelheid. Wie
kan hem verder helpen?
Onze derde oproep betreft de volgende
vraag: Iemand zoekt een brug van de
firma Arnold. Het betreft artikelnummer
6181. Wie kan hem helpen?
Neem tijdens de beurs contact op met
de infobalie of mail ons:
info@modelspoorbeurs.nl.

KOLL Catalogi 2013

Verzendkosten per post € 6.75
Luxe-uitvoering,
linnen bonden 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

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
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

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

Beursagenda

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			
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

