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Ook de beurs van vandaag, voorafgaand aan HOUTEN DIGITAAL, heeft weer veel
bijzonderheden te bieden. Zo is een bezoek aan de tafels van de
vertegenwoordigers van oud speelgoed een echte aanrader. Hier kunt u
kennis maken met het vroege begin van de modelspoorhobby. Verder in deze
Modelspoorinfo treft u een uitgebreid artikel over dit onderwerp aan.
Het 2e deel van dit artikel staat in ons decembernummer. De redactie vraagt
zich wel eens af hoe over 50 jaar de
modelspoorhobbyist onze tijd zal ervaren.
Zullen er dan veel wijzigingen zijn in
de manier van beveiligen van de baan?
Zullen de treinen dan volledig digitaal
rijden of is dat dan ook weer achterhaald?
Wij weten het niet, maar wij merken
wel dat de ontwikkelingen op digitaal
gebeid enorm snel gaan. Vergeet ook
niet de vertegenwoordigers van trams te
uw modelspoorbaan, waar u terecht
bezoeken. Ook zij hebben prachtige
kunt met al uw vragen. In deze hal treft
modellen in hun collectie!
u alle bekende bedrijven aan die hun
Op station Emmerich kwamen wij op
producten ten toon stellen en waar
5 mei 2014 deze lok tegen die reclame
deskundigen op het gebied van het
maakte voor een schitterende treinreis
digitaliseren van uw modelspoorbaan
door Zwitserland. Wij wilden u dit
moment niet onthouden.
u informatie verstrekken én uw
vragen kunnen beantwoorden. In de
overige zalen t.w. zaal 1, zaal 2 en
HOUTEN DIGITAAL
zaal 3 vindt zoals altijd de bekende
Op zaterdag 13 december 2014 staat
modelspoorbeurs plaats.
EXPO HOUTEN naast de reguliere
Internationale Modelspoorbeurs in
Maar naast de handelaren treft u
in zaal 1 ook veel gebruikers van de
het teken van het thema HOUTEN
DIGITAAL.
Naast onze gewone Internationale
• Roco/Fleischmann Service Partner • Workshops
Modelspoorbeurs heeft de organisator
van de Modelspoorspoorbeurs samen
met PiCommIT en de HCC m! groep het

evenement Houten Digitaal in het leven
geroepen. In de vergrote zaal 1 treft
u dan de digitale hal aan – een hal vol
informatie over het digitaliseren van

verschillende digitale systemen aan.
Zij laten u niet alleen zien hoe zij hun
modulebaan hebben gedigitaliseerd
maar zij zullen u ook graag adviseren

Jaargang 35 nummer 2
20, 21 en 22 februari 2015
EXPO HOUTEN te HOUTEN
- Open van 10:00 tot 17:00 uur
- Toegang € 15,00 voor volwassenen
- Kinderen: tot 12 jaar gratis mits onder
begeleiding van een volwassene
- Parkeren: gratis
- Buspendel: vanaf station houten (niet gratis)
- Informatie en Kortingsbon op www.rail.nl

hoe u het beste kunt beginnen met
het digitaliseren en hoe u eventuele
problemen het beste kunt aanpakken.
Maar het belangrijkste is dat men u in
deze zaal laat kennis maken met een
onderdeel van het modelspoorgebeuren
waar veel mensen huiverachtig voor zijn
om eraan te beginnen. Deze huivering
is helemaal ongegrond, want voor elk
probleempje zijn oplossingen in de
vorm van gebruikersgroepen, blogs,
workshops, enz. te vinden. Een van de
bedrijven die workshops organiseert is
PiCommIT. Tijdens de workshop leert
u stapje voor stapje de basisprincipes
kennen en wordt u geïnformeerd over
de juiste en snelste handelswijze. Een
ander voordeel van deze workshops
is dat u medegebruikers leert kennen
die ook aan het begin van het digitaal
stadium van het modelspoorgebeuren
staan en juist dat stimuleert. Andere
bedrijven gaan weer op een heel andere
manier te werk, zoals bijvoorbeeld

RAPTOR die een instapcursus bij u
thuis organiseert of ROKON die deze
mogelijkheden ook biedt. Bij de vele
actieve gebruikers van de verschillende
systemen die u in zaal 1 aantreft zult u
ongetwijfeld ook een grote modulebaan
ontdekken die door een groep jonge
modelspoorenthousiastelingen is
ontworpen en in de opbouwfase zit.
Zij rijden met lange treinen in schaal
N en ofschoon de module nog in de
aankleedfase zit, is het mooi om te

zien hoe deze groep het modelspoorgebeuren vorm geeft.
Maar naast deze groep zijn ook individuele bouwers te
vinden die alle mogelijkheden uittesten die een centrale
in zich heeft. Prachtige nieuwe ontwikkelingen zijn op dat
vlak te bewonderen. Een belangrijk aspect van het digitale
gebeuren hebben wij tot nu toe nog onderbelicht gelaten: in
zaal 1 zult u alle spoorbreedten tegenkomen, dus van spoor
Z tot spoor 1 en u zult zien dat het digitaliseren van al deze
schalen mogelijk is. Wilt u zelf ook aan dit bijzondere gedeelte
van de beurs van 13 december 2014 deelnemen, dan is dat
natuurlijk mogelijk. Let wel, schrijf u snel in want de ruimte
is bijna vol. Dit geldt ook voor de deelnemers die aan onze
beurzen deelnemen en misschien wel extra tafels willen. Het
mag duidelijk zijn dat het gezegde “hoe meer zielen, hoe
meer vreugde” een mooie inhoud heeft, maar de ruimte die
beschikbaar is, is bijna helemaal volgeboekt.
Graag zetten wij alles voor u nog eens op een rijtje: Op 13
december 2014 organiseren wij naast onze gebruikelijke
Internationale Modelspoorbeurs dan ook HOUTEN DIGITAAL.
Locatie: EXPO HOUTEN te Houten
Waar te vinden: in zaal 1 (vergrote zaal), zaal 2 en zaal 3
Toegangsprijs: € 7,00 Kinderen tot 12 jaar gratis, mits onder
begeleiding van een volwassene.
Openingstijd: van 10:00 uur tot 16:00 uur.
Parkeren: GRATIS, Pendelbus tussen station Houten en EXPO
HOUTEN (niet gratis)

Rhätische Bahn

Wanneer wij mensen vragen of zij onderstaande afbeelding
kennen en vragen waar de foto is gemaakt, dan krijgen
wij vast en zeker direct het goede antwoord. Dat is het
Landwasserviaduct, onderdeel van de Rhätische Bahn. Klopt,
maar waarom vermelden wij dit overbekende stukje van de
Rhätische Bahn dan toch in de Modelspoorinfo? Welnu, op
internet is de Rhätische Bahn al voor een heel groot gedeelte
virtueel vastgelegd en via Street View op Google Maps te
zien. Ook is een klein stukje te zien van de manier waarop dit
heeft plaatsgevonden. Wij mogen wel zeggen dat het best de
moeite waard is om dit te bekijken. Dat noemen wij nu “puur
genieten”.

Het is in dit opzicht dan ook overbodig te melden dat er weer
schitterende aanbiedingen zijn om met de trein door het
schitterende landschap kan rijden.

Het duurt eventjes maar dan ……….

Herman van Kooten bezoekt al zo’n 20 jaar onze beurzen met
maar 1 doel, het vinden van de Märklin wagon 58971. En
eindelijk, op 30 augustus was het dan zo ver, Herman vond
de wagon waar hij zo lang naar heeft uitgekeken op de beurs
bij La Casa in hal 1. Vol trots poseert hij voor de camera van
een van onze medewerksters. Wij vinden het fantastisch
en wensen Herman veel geluk en rijplezier met zijn nieuwe
aanwinst toe!
Ook al duurt het een hele tijd, onze slogan is wel op heel
veel artikelen van toepassing nl. De INTERNATIOANLE
MODELSPOORBEURS in EXPO HOUTEN, waar men meestal
vindt wat men zoekt!

Een glunderende Herman van Kooten met de wagon waar hij zo lang naar
heeft gezocht!

Project “Automatiseren modelspoorbaan”

Aangezien het ons streven is om u steeds op de hoogte
te houden omtrent de laatste ontwikkelingen op onze
demobaan, hierbij de laatste stand van zaken. Veranderingen
zijn er weinig geweest. Wij hebben de voorbije periode
gebruikt om storingen op onze demobaan te verhelpen. Ja,
ook wij ondervinden vaak hinder van hardnekkige storingen.
Storingen die niet zomaar te verhelpen zijn. Tijdens de
vorige beurs reden onze lokjes wel, maar niet snel en lekker
zoals wij gewend waren. De storing zat hem deze keer in het
uitzetten van de rails waardoor kortsluiting ontstond. Door
de schommelingen in temperatuur waaraan wij onze banen
o.a. tijdens het transport blootstellen is dit helaas een veel
voorkomende oorzaak. Door de onderbrekingen beter te
isoleren hopen wij dat deze hinderlijke storing verleden tijd
is. Helaas kunnen wij daar niet zeker van zijn. Maar u merkt,
ook wij ondervinden kleine tegenslagen bij de presentatie van
onze banen. Wij hopen dat u daar doorheen kunt kijken bij
het bekijken van onze presentatie.
Voor de startende modelspoorbouwer
die zijn baan gaat digitaliseren is
PiCommIT gestart met een heel
interessante artikelreeks, speciaal
voor deze groep. Deze artikelen zijn
echt een aanrader!
Bovenstaand boekwerkje is samengesteld door
alle deelnemers aan het project en is te koop bij
onze demobaan.

Terugmelders in de modelbaan

In het vorige artikel hebben we uitgelegd dat het belangrijk
is om met een klein proefbaantje te beginnen als u de stap
maakt naar een digitaal bestuurde baan.
We bouwen een simpel ovaal met inhaalspoor en een
kopspoortje, zoals we hieronder nog een keer laten zien:
Bent u een blokgestuurde baan aan het aanleggen, dan
moet u op de plaats van de rode bolletjes beide spoorstaven
isoleren, zoals hieronder is weergegeven.

Bij het leggen van de rails moet u scheidingen aanbrengen
voor de blokken en terugmelders. Op deze manier worden
zogenaamde secties gemaakt. Voor het aansluiten van
de terugmelders wordt één spoorstaf onderbroken. Bij
blokgestuurde systemen, zoals Dinamo, moeten beide
spoorstaven onderbroken worden aan het begin/einde van elk
blok.
In ons proefbaantje gaan we er vanuit dat we de blokken
in beide richtingen berijden. De blauwe bolletjes in de
onderstaande figuur zijn de onderbrekingen, die bij gebruik
van een digitaal systeem in één spoorstaaf gemaakt worden.

Hierbij zijn dus alle blokken volledig gescheiden van de
aanliggende blokken. Daardoor is het bijvoorbeeld met
Dinamo mogelijk om met analoge en digitale treinen te rijden.
In de tekening zijn de plaatsen van de scheidingen symbolisch
weergegeven. Op de baan liggen de scheidingen direct
achter de wissels. De lengte van de terugmeldsectie, dus de
plaats van de tweede onderbreking, wordt door een aantal
factoren bepaald, maar vooral de schaal van de modelbaan
is bepalend. Voor H0 maakt u de secties 40 à 50 cm, voor
N is een lengte van 25 à 35 cm voldoende.Als u een nieuwe
baan aanlegt, kunt u kunststof isolatielassen gebruiken. Is het
een bestaande baan die u digitaliseert, dan kan een dunne
slijpschijf gebruikt worden om de onderbrekingen te maken.
In de volgende uitgave zullen we laten zien hoe de bedrading
naar de terugmelders aangesloten wordt. Wilt u daar niet
op wachten, bezoek dan de workshop Introductie Digitale
Modelbaanbesturing bij PiCommIT.
Overzicht van de workshop van PiCommIT en de kosten
ervan. Voor meer informatie kijk op www.picommit.nl.

15-nov
17-nov
18-nov
22-nov
22-nov
24-nov
27-nov
29-nov
1-dec
2-dec
6-dec
9-dec
16-dec
20-dec
22-dec
30-dec

Workshop Dinamo Tools & Testen
Workshop introductie digitale modelbaan
Workshop draaischijfbesturing
Workshop Dinamo OC32 Basis
Workshop servobesturing
Workshop Intellibox II
Informatieavond
Workshop Koploper
Workshop ECoS
Workshop Hands-on (alle systemen)
Workshop Dinamo Basis
Workshop T4T koppelingen
Workshop Dinamo MCC Basis
Workshop iTrain Basic
Workshop iCar voor Dinamo MCC
Informatieavond

10.00-16.00 uur
19.00-22.00 uur
19.00-22.00 uur
09.30-12.30 uur
13.00-16.00 uur
19.00-22.00 uur
19.00-22.00 uur
10.00-16.00 uur
19.00-22.00 uur
14.00-22.00 uur
10.00-16.00 uur
19.00-22.00 uur
19.00-22.00 uur
10.00-16.00 uur
19.00-22.00 uur
19.00-22.00 uur

€ 40,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
Gratis
€ 40,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 40,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 40,00
€ 25,00
Gratis

ADVERTENTIE

Gespecialiseerd in modelbaanbesturing • Roco/Fleischmann Service Partner • Workshops

Marconistraat 15, 8013 PK Zwolle
038 - 337 64 79 06 - 51 83 77 96
www.picommit.nl info@picommit.nl

DB-4 Digitaal Booster (van 2,5 of 4,5 Ampère) uit de DigitalProfi-Serie! versterkt de digitaal formaten Märklin-Motorola,
mfx®, M4 en DCC
De Digital Booster DB-4 is
een universele kortsluitvaste
vermogensversterker (booster) voor
digitale modelspoorbanen in (Z-,
N-, H0, Spoor-I of LGB. De Digital
Booster DB-4 levert een maximale
digitaal stroom van 2,5 of 4,5
Ampère. De booster DB-4 kan met
alle op de markt verkrijgbare digitaal
centrales worden gecombineerd.

Eigenschappen van de DB-4:
- De Digital Booster DB-4 kan over zijn galvanisch
gescheiden boosterbusaansluitingen in combinatie met
vele digitaalcentrales over de 5-polige boosterbus, de CDEboosterbus of over de Roco-boosterbus worden ingezet.
- De tabel toont de mogelijke verbindingen naar de
betreffende digitaalcentrale:

-

Over zijn galvanisch gescheiden Boosterbus-Aansluitingen kan
hij met diverse Digitaal-centrales ingezet worden.

ADVERTENTIE

De Digitaal Booster DB-4 wordt niet uit een traditionele
modelbaantransformator, maar uit de DB-4 PowerSupply
gevoed, waarop de gestabiliseerde digitale railspanning
van 15, 16, 18, 19, 20, 22 en 24 Volt, geschikt voor alle
spoorbreedtes, instelbaar is. De
schakelende netvoeding DB-4PowerSupply is geschikt voor het bedrijf
met netspanningen van 110 tot 240 VAC
met een frequentie van 50 en 60 Hertz.
U krijgt op de decoder 24 maanden garantie, (geldt
uitsluitend voor gebouwde modules).
De DB-4 booster is leverbaar als bouwpakket DB-4-B en kost
€ 85,00 en de gebouwde en geteste booster DB-4-G in een
kunststof behuizing kost € 115,00. De DB-4-PowerSupply kost
€ 50,00
Afhankelijk van de door u gebruikte centrale zijn daarvoor
passende aansluitkabels leverbaar en deze kosten € 7,00
Alle producten van Littfinski DatenTechnik worden op de
modelspoorbeurzen in Houten verkocht door de fa. De
Spoorkraam, te vinden in de grote zaal na het passeren van
de kassa’s langs de scheidingswand.
De demonstratiebanen die in de hal van het beursgebouw
staan worden gevoed door boosters van Littfinski
DatenTechnik. ’s-Werelds grootste overdekte digitaal
aangestuurde modelbaan ‘Miniatur Wunderland’ in Hamburg,
wordt geheel bestuurd met de digitaal componenten van
Littfinski DatenTechnik.

Littfinski DatenTechnik fabriceert al meer dan 15 jaar merk en
spoorwijdte onafhankelijke digitaal elektronica, in industriële
kwaliteit met twee jaar garantie op gebouwde producten.
Op het Nederlandse deel van de website www.ldt-infocenter.
com kunnen bouwbeschrijvingen, gebruiksaanwijzingen en
vele aansluitvoorbeelden, vertaald in het
Nederlands door ‘De Spoorkraam – Jaap
Kramer’ vrijblijvend wordt gedownload.

voor echte roest, tot wanhoop van verzamelaars nu. Zo bleef
er door de geur, het gewicht van het materieel, het geluid van
de treinen die over hun blikken sporen ratelen, ruimte voor
de fantasie. Dat was zo, en is voor mij nooit veranderd.

De Spoorkraam
despoorkraam@ziggo.nl - Leiderdorp

Blik op het breedspoor.

Door Ruud Legger en Ewout Bezemer, met dank aan Pieter
Post voor de foto’s.
“Wat is er toch zo aantrekkelijk aan die oude blikken
treinen van je, Ruud? “ Eenvoudige vraag van de redactie,
maar verrassend moeilijk te beantwoorden, hoewel ik
toch wel een ervaringsdeskundige zou moeten zijn. Het
gaat me kennelijk niet om de schaalnauwkeurigheid of de
mogelijkheid op een grote tafel een compleet emplacement
met scenery te bouwen. Dan had ik indertijd zoals nogal wat
generatiegenoten de overstap wel gemaakt naar H0.
Om te proberen een antwoord te vinden, een duik in de
geschiedenis.
Blikken speelgoedtreinen zijn, net als hun grote voorbeelden,
kinderen van de industriële revolutie. In eerste instantie ging
het om losse loc’s en wagons. Het was Märklin uit Duitsland
die eind 19de eeuw kwam met een systeem waarop steeds
verder gebouwd kon worden. De fabriek standaardiseerde
de maatvoering met de reuzenmaten IV, III, II, en de toen
meer gebruikelijke sporen I en 0. De normen bepaalden
met name de spoorbreedte, voor “I” 45mm en voor “0”
32mm. Vanuit die maten werd losjes teruggerekend naar
schaalverhoudingen maar van “schaalmodellen” zoals we
nu kennen was geen sprake. Het doel van de producenten in
Engeland, Frankrijk, Duitsland was om met de middelen die
de techniek bood een beeld op te roepen van de uitstraling
van de machtige locomotieven, de droom van het reizen
naar opwindende bestemmingen, de kleuren van het
materieel. Voor het maken van de modellen werden dezelfde
materialen gebruikt als bij het grote voorbeeld. IJzer in de
vorm van blik, messing, houten balken en boomstammen op
de goederenwagons. De ketelwagons hadden een vuldop en
aftapkraantjes. Het water dat na het spel achter bleef zorgde

De Märklin “Wybert trein” uit 1935

Spoor 0 werd tot midden 30er jaren als de kleinste praktische
schaal gezien. Kleinere motoren waren nauwelijks te maken
en het is ook de vraag of er behoefte was aan zulke kleine
modellen. De inkomensverschillen waren groot , het spoor 1
werd (en wordt) niet voor niets ‘t “Koningsspoor” genoemd.
Slechts weinigen konden zich méér dan een eenvoudige
spoor 0 opwindtrein veroorloven met een ovaaltje en
enkele handwissels. Zo’n baan werd dan uitgelegd op de
vloer en moest ’s avonds weer worden opgeruimd. Alleen
op hoogtijdagen, zoals tijdens kerstmis, kon de trein tot
plezier van familie en bezoekers een paar dagen onder de
boom blijven liggen. Een eigen treinenkamer met een meer
permanente opstelling was er slechts voor een enkeling met
veel ruimte en een volle beurs.

Het station Friedrichshafen, gemaakt 1936 - 1940.

Na enige minder succesvolle pogingen was er in 1935, eerst
dankzij Trix in Engeland en Duitsland en kort daarop ook door
Märklin, sprake van een technische doorbraak. Spoor H0

ADVERTENTIE

(Half 0 dus, spoorbreedte 16,5 mm, in Engeland en vroeger
hier ook 00 genoemd) kon gemaakt worden, en de tijd
bleek er rijp voor. Er was woningschaarste, maar met het
nieuwe spoor kon er in een beperkte ruimte toch een heel
emplacement worden gebouwd. In Engeland heette het niet
voor niets “Trix Table Top Railway”.

maar ook de lokjes van de ene (virtueel ingevoerde stad)
heel gemakkelijk naar een andere laten rijden niet alleen om
daar de mensen uit te laten stappen maar ook om goederen
te bezorgen. Bovendien verschijnt er op het tablet ook nog
informatie betreffende snelheid en andere gegevens van de
locs.

Een grote installatie, afbeelding uit de Märklin catalogus van 1928.

Gelukkig is ROCO niet
de enige fabrikant van
modelspoortreinen die de
jeugd herontdekt heeft.
Alle grote merken zien de
noodzaak om de jeugd bij
het modelspoorgebeuren
te betrekken ook in. Wij,
als modelspoorhobbyisten,
zijn echter dé aangewezen
personen om onze kinderen én kleinkinderen de liefde voor
onze hobby bij te brengen dan wel door te geven. Menige
vereniging probeert dan ook om op allerlei manieren de
jeugd bij het treinengebeuren te betrekken. In de volgende
Modelspoorinfo, die na deze zomerperiode uitgegeven
wordt, gaan wij dieper op dit onderwerp in. Wij doen dan
verslag van een vereniging in het midden van het land die
actief aan voornoemde weg timmert.

De opkomst van H0 betekende onafwendbaar de
commerciële ondergang van “het grote spoor”. Märklin
was al in 1937 gestopt met het Spoor 1, en in 1954 kwam
de laatste spoor 0 catalogus uit. Tot een paar zwartwit bladzijden gereduceerd en onvergelijkbaar met de
gekleurde pracht exemplaren van vóór de oorlog. Ook in
Engeland door Hornby en in Frankrijk door Hornby en JEP
werd de overgang gemaakt. De grote Bing fabrieken, die al
in 1923 een 16,5mm baan hadden uitgebracht, waren in de
dertiger jaren crisis ten onder gegaan.
Op het ogenblik zijn er twee groepen liefhebbers van
spoor 0. De modelbouwers die de forse maat van het
materieel gebruiken om de schaalmodellen en scenery zo
natuurgetrouw mogelijk te maken, en de verzamelaars van
wat intussen antiek speelgoed is geworden. Ik bewonder de
resultaten van de eerste groep, maar mijn liefde gaat naar
het oude blik. Dat betekent verzamelen voor de vitrine,
maar ook ’t spul laten doen waarvoor het is gemaakt; rijden
op een baan.
Wat komt er bij kijken als je ook geboeid raakt door dat
oude speelgoed, en overweegt er mee te starten? Over
de “hardware” zijn mooie boeken volgeschreven, maar
de eerste stappen worden meestal overgeslagen. Een
belangrijke informatiebron daarvoor zijn de liefhebbers,
bijvoorbeeld degenen die zoals ik in Houten op de beurs
staan.

Tilly Models
In de zomerperiode heeft Tilly Models maar liefst 4
schitterende modellen op de markt gebracht t.w. H0-87064
Villa Zonheuvel, H0-87066 Dijkhuis, N-16033 Dijkhuis en H087067 een jaren 30 woning.
Bijzonder aan deze modellen is dat zij apart gegoten ramen
hebben, wat het schilderen een stukje gemakkelijker maakt.
Ook de daken zijn zoveel mogelijk uit één stuk gegoten,
hetgeen voordelen heeft bij het bewerken van het model.
Alleen H0-87067 (Villa Zonheuvel) heeft nog een dak
dat uit 2 delen bestaat, maar dat moet gezien het model
geen groot bezwaar opleveren. Het dijkhuis is een typisch
Hollands gebouw waarbij de begane grond gelijk met de
bovenkant van de dijk loopt en de onderste verdieping
achter de dijk uitkomt. Trappetjes en stoep aan de voorzijde
zijn allemaal meegeleverd.

Het vervolg lees je in de volgende modelspoorinfo!

Bijzondere aandacht schenken wij
in deze Modelspoorinfo aan een
product van de firma ROCO. ROCO
brengt voor de jeugd een heel
leuke set op de markt, die kinderen
spelenderwijze aanzet om met modelspoortreintjes te gaan
spelen. Natuurlijk is er een iPad of Android tablet voor
nodig, maar hiermee kunnen zij de treinen laten rijden,

Tilly Models; H0-87066 Dijkwoning

Tilly Models; H0-87066 Dijkwoning

Het werken met deze modellen zorgt dus voor een zo
natuur getrouw mogelijke weergave van de werkelijkheid.
Door middel van de vele details in het resin (het materiaal
waarvan de huisjes zijn gemaakt) is het mogelijk om de
huisjes een heel persoonlijk karakter te geven. Daarom
is het zo jammer dat veel van de grote fabrikanten de
laatste tijd steeds meer kant-en-klare modellen op de

markt brengen. Het spreekt natuurlijk voor zich dat wij, de
redactie en echte modelbouwers, voor dat product gaan
waarbij ons de mogelijkheid geboden wordt iets persoonlijks
aan de gebouwen te geven. Juist dat laatste maakt een
modelspoorbaan zo aantrekkelijk.

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.

GEZOCHT

		

Tilly Models; H0-87067 jaren 30

Tilly Models; H0-87067 jaren 30

Voor degenen die meer willen weten omtrent de nieuwe
modellen geven wij hierbij het artikelnummer en de
adviesprijs: H0-87064 Villa Zonheuvel – adviesprijs
€ 62,--, H0-87066 Dijkhuis – adviesprijs € 42,-- , N-16033
Dijkhuis – adviesprijs € 25,-- en H0-87067 – adviesprijs € 36,-een jaren 30 woning. Nieuw van Tilly Models is het
Schalthaus dat op verschillende plaatsten naast het spoor in
Zwitserland te vinden is. Het Schalthaus kan zowel langs de
spoorbaan van de SBB als ook van de BLS geplaatst worden.
Volledigheidshalve geven wij u ook nog de maten van het
gebouwtje: Diepte: 50 mm. Hoogte: 105 mm. Breedte: 60
mm. Het artikelnummer is 87065 en de adviesprijs is € 22,--.

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
deze 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 alleen een rubriek is voor zeer bijzondere
zaken.
Oproep 14: Een treinhobbyist is op zoek naar 6 handregelaars nummer 6821 die gebruikt kunnen worden bij de TWINBOX 6827.
Oproep 15: Te koop: een bijzondere collectie van ongeveer
230 Wiking-auto’s. Deze collectie wordt als één koop aangeboden. Vraagprijs € 400,--. Informatie: Hans Terpstra
Bent u in het bezit van een van voornoemde voorwerpen en
wilt u die verkopen? Neem tijdens de beurs contact op met
de infobalie of mail ons: info@modelspoorbeurs.nl

ADVERTENTIE

De nieuwe MICROMOT 230 / E

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

Om te boren, frezen, slijpen, polijsten, borstelen, snijden
en graveren. De uiterst slanke behuizing van glasvezelversterkte polyamide met een zachte component grip gebied
kan het apparaat met twee vingers (pengreep) worden
behandeld.
Evenwichtige, een laag geluidsniveau speciale DC motor
met een hoge levensverwachting. De maximale snelheid
van 21,500rpm continu verlaagd tot 6.500 tpm door
full-wave elektronica. Het aanbieden van bijna hetzelfde
koppel ook in het lagere toerentalbereik. Dit is vooral belangrijk voor micro boren, poetsen en polijsten.

20, 21 en 22 februari 2015
EXPO HOUTEN te HOUTEN

Band 2
€ 39.95

- Open van 10:00 tot 17:00 uur
- Toegang € 15,00 voor volwassenen
- Kinderen: tot 12 jaar gratis mits onder
begeleiding van een volwassene
- Parkeren: gratis
- Buspendel: vanaf station houten (niet gratis)
- Informatie en Kortingsbon op www.rail.nl

Spezial catalogus
€ 49.95

Luxe-uitvoering
€ 104,95

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

Kompact catalogus
€ 22.95

Band 1
€ 39.95

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.
Expo Houten

Houten

Expo Houten

Houten

Houten Rail 2015

2014

2015
10 januari 2015
28 maart 2015
25 april 2015
4 juli 2015
29 augustus 2015
3 oktober 2015
7 november 2015
12 december 2015

20 februari 2015
21 februari 2015
22 februari 2015

13 december 2014
Houten Digitaal
Open van 10.00 tot 16.00 uur!

Parkeren Gratis
Toegangsprijs:
€ 7,-- per persoon**

Openingstijden:
10.00 tot 15.00 uur

Expo Houten

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 - 2014 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.

