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Internationale Modelspoorbeurs

In de afgelopen drukke periode tussen de beurzen in EXPO HOUTEN is natuurlijk erg veel gebeurd. Niet alleen op de verschillende modelspoorbanen, maar ook daarbuiten. Nemen wij dat
laatste woord “buiten” letterlijk, dan is er inderdaad veel aan de hand. De winterperiode zit er
alweer op, de tuin roept omdat de natuur aan het
ontwaken is van een korte winterslaap. “Winter”
wat is dat eigenlijk(?) zullen veel mensen zich
afvragen. Winter is voor ons modelbouwers dé
periode waarin wij onze modelspoorbaan verder
kunnen voltooien, dan wel kunnen nadenken
over nieuwe aanvullingen. Maar de winter is zo
kort! Jammer misschien, maar voor de echte modelspoorliefhebbers niet. Die (wij) gaan gewoon
door.
In deze Modelspoorinfo treft u o.a. informatie aan over het
nieuwe digitale systeem dat de firma PIKO op de markt
brengt. Verder hebben wij een heel leuk interview met
Dhr. en Mevr. Dietrich uit Koblenz voor u en hebben wij
nieuws van de Spielwarenmesse 2015 te Nürnberg. Tijdens de opmaak van deze Modelspoorinfo kregen wij al
enkele data van onze beurzen én RAIL voor 2016 door. In
de volgende Modelspoorinfo maken wij de definitieve data
voor 2016 bekend, dus ook in 2016 zijn wij u weer graag
van dienst.

Beste deelnemers en bezoekers,
Wellicht vraagt u zich af waarom u vandaag Annet
Hobma nog niet gezien heeft.
De reden is deze: Annet heeft tijdens haar vakantie
in Oostenrijk een hersenbloeding gekregen. Hoewel
de vooruitzichten positief zijn, zal zij nog minstens
een week in het ziekenhuis in Innsbruck verblijven.
Wij wensen Annet, Rob, Liang en Chang alle goeds
toe.

Zaterdag 16 en Zondag 17 mei 2015,
Internationale Modelbouwdagen te
ELST (Gelderland)
Voor de 7e keer op rij worden in Elst (Gelderland) op zaterdag 16 en zondag 17 mei 2015 de Grote Internationale
Modelbouwdagen georganiseerd. Dit evenement dat 1 x
in de 2 jaar georganiseerd wordt, trok 2 jaar geleden maar
liefst meer dan 125.000 bezoekers naar Elst in de Betuwe. Ofschoon het weer af en toe te wensen overliet, waren de bezoekers laaiend enthousiast over de indrukwekkende presentaties van alles wat op modelbouwgebied te
vinden was. Dit alles zorgde voor een indrukwekkende
happening. Van heinde en verre kwamen toen de bezoekers om alles te aanschouwen en te genieten van de
mooie, door hobbyisten gemaakte modellen, zoals auto’s,
vliegtuigen, helikopters, tanks, schepen, enz.
Ook dit jaar vindt
dit evenement weer
plaatst. U kunt wederom genieten
van alles wat op
modelbouwgebied
gemaakt wordt. Er
zijn RC-trucks en grondverzet uit
Duitsland en Nederland in schaal
1 : 16, 4 grote
trucks in schaal
1 : 4, er zijn doorlopende vliegshows
met helikopters,
vliegtuigen en drones, die vliegen op
brandstof, op elektro-aandrijving en
op aandrijving van 1 of meer turbinemotoren, er is Tractor
Pulling met op zaterdag een wedstrijd Tractor Pulling.
Verder is er op de plas bij de Jumbo op de Westeraam
een Botenshow. Een echte hovercraft, waar mensen in
mee kunnen rijden/varen over de plas achter het bedrijventerrein Westeraam en natuurlijk is er weer een helikoper waarmee tegen betaling mensen een rondvlucht
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boven het evenemententerrein kunnen maken. Bij de winkel van Hobma – Modelbouw treft u diverse stands van
fabrikanten met hun nieuwe producten aan. In 3 basisscholen ligt een berg LEGO klaar en daar kunnen de kinderen hun hart ophalen en van LEGO bouwen wat zij
maar willen.
Wij hopen ook dit jaar weer op schitterend weer (de
meeste demonstraties vinden in de buitenlucht plaats) en
verwachten een grote toestroom van bezoekers. Er wordt
rekening gehouden met een bezoekersaantal van rond de
150.000. Daarom vragen wij u zoveel mogelijk van het
openbaar vervoer gebruik te maken. Tijdens deze Internationale Modelbouwdagen rijden er doorlopend gratis bussen van en naar station Elst.

Noteer daarom alvast in uw agenda:
Zaterdag 16 en Zondag 17 mei 2015
Grote Internationale Modelbouwdagen te ELST
Toegang & Parkeren Gratis

Dhr. Hobma voor de Rijnhal bij de aankondiging van de Modelspoorbeurs van
7 februari 2015.

koud die dag en dat hebben wij gemerkt. Ondanks de 3
grote extra heaters die Dhr. Hobma had laten plaatsen
werd het pas enkele uren na het begin van de beurs lekker warm. De oorzaak van de kou lag in het feit dat de
RIJNHAL vanwege de besluiteloosheid omtrent de verkoop van het gebouw, de verwarming veel te laat had
aangezet. Iets van kostenbesparende maatregelen werd
er gefluisterd!
Desondanks genoot iedereen en kwamen er veel mensen
met de vraag of de beurs niet vaker in Arnhem gehouden
kon worden. Wat de organisator van de beurs betreft is dit
zeker een optie. Of de Rijnhal dan nog voor beurzen gebruikt kan worden is te betwijfelen, maar wij kunnen u wel
vertellen dat wij al een heel mooie nieuwe locatie op het
oog hebben. Over de data van de volgende beurzen in
Arnhem leest u ongetwijfeld in de komende Modelspoorinfo’s meer.
Ontzettend mooi om te zien was het enthousiasme van de
kinderen die, vergezeld door hun ouders of grootouders,
de treintjes overal bewonderden. Zij waren het die sommige vaders over de streep trokken om dan toch maar een
leuk treintje te kopen, dan wel folders mee te nemen om
zich verder te informeren over alle mogelijkheden van
onze hobby. Kijk, en dat is nu juist de reden waarom wij
zo blij zijn dat de jeugd, vaak gesteund door de ouders of
grootouders, naar de beurzen komt om te kijken wat men
allemaal met treinen kan doen. Zij, onze jeugd, zorgen er
immers voor dat onze passie voor de modeltreintjes niet
verloren gaat!

Tip: de bezoekers onder ons die naar de Internationale Modelspoorbeurzen in Arnhem willen komen: hou s.v.p. onze agenda goed in de gaten!
ADVERTENTIE

Internationale Modelspoorbeurs in de RIJNHAL
te ARNHEM
7 februari 2015
Op 7 februari waren wij al vroeg aan de slag in de Rijnhal
te Arnhem. Wat in eerste instantie als laatste beurs in de
Rijnhal werd aangekondigd, was al achterhaald toen de
vele deelnemers de Rijnhal binnengingen. De Rijnhal blijft
nog tot komende zomer open voor beurzen en concerten.
De politiek had weer eens een beslissing genomen ……
of toch niet?
Wij weten het niet, maar wat wij wel weten is dat de Rijnhal op 7 februari weer snel gevuld was met enthousiaste
bezoekers, vaak vergezeld door hun kinderen. De bezoekers genoten van de modelspoorbanen en van de vele
deelnemers die hun producten lieten zien. Het was wel

Wij adviseren u voordat u afreist naar de Modelspoorbeurs in HOUTEN eerst onze site
www.modelspoorbeurs.nl te raadplegen.
Alleen hierop treft u de laatste informatie betreffende de modelspoorbeurs aan.
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OPMERKELIJK!
Een reistip voor over 2 jaar?
Er zijn vormen van openbaar vervoer die wij in Nederland
nog niet gezien hebben. Deze foto zijn wij op internet tegengekomen en wilden wij u niet onthouden. De foto’s die
u hieronder aantreft zijn van de West Japan Railway
Company.

regio KANTO, een uitgelezen plek is om deze trein
aan het publiek voor te stellen. Helaas kunnen wij u
ook nog niets vertellen over
de prijzen, waarmee u rekening moet houden om enkele dagen in luxe door deze
mooie regio te kunnen reizen. Ter indicatie: een reis
met de Seven Stars, de
meest luxueuze trein die op
dit ogenblik door Japan rijdt, Kijkje in het grote appartement
Foto: East Japan Railway Company.
kost ongeveer 700.000 Yen,
rond de € 5.100,-- per persoon voor 5 dagen. De nieuwe
trein zal wel een beetje duurder zijn.

Terugblik op RAIL 2015
OOG VOOR DETAIL
Veel plaats en een magnifiek uitzicht in de lounge-wagon
Foto: East Japan Railway Company.

Hebben wij het over hogesnelheidstreinen, dan kunnen
wij van de Japanners nog heel wat leren. Maar dit artikel
gaat niet over een hogesnelheidstrein, nee, dit artikel hebben wij in een buitenlandse krant gelezen en willen wij u
echt niet onthouden. De Japanners zijn namelijk een super-de-luxe passagierstrein aan het ontwikkelen. Een
trein die met maximaal 34 gasten bijzondere reizen door
het land van “de reizende zon” maakt. In deze treinen is
alle denkbare luxe aanwezig. Om u een korte indruk te
geven van deze luxe: de 34 passagiers hebben de beschikking over maar liefst 10 (!) rijtuigen, er is dus enorm
veel plaats, men kan genieten van prachtige uitzichten
vanuit de 15 suites die de trein telt, vooraan in de trein is
een luxe lounge met alle denkbare voorzieningen gesitueerd van waaruit de gasten eveneens van een schitterend
uitzicht kunnen genieten. Voor de veeleisende en bovendien kapitaalkrachtige reizigers bestaat de mogelijkheid
om een suite te huren
die een extra etage
heeft en eveneens
een prachtig uitzicht
heeft. De superrijke
reiziger kan bovendien
kiezen uit een suite
met een extra etage
die de grootte heeft van één wagon (!). De kleur van de
trein is wel bekend, nl. een champagnekleur, maar een
naam heeft men voor deze luxe trein nog niet bekend gemaakt. De ontwerper van deze trein is niemand minder
dan Ken Okuyama, bekend van o.a. zijn medewerking
aan het ontwerpen van modellen van Ferrari en Porsche.
Deze bijzonder mooie trein wordt in 2017 in het reisschema van de Japanse Spoorwegen opgenomen. Op welk
traject hij wordt ingezet is eveneens nog afwachten. Er
wordt gemompeld dat de prachtige streek rond Tokio, de

Het was weer één groot modelspoorfeest op RAIL. Als
gebruikelijk wist iedereen de weg naar de afwisselende
show goed te vinden. Zo’n 10.000 bezoekers maakten de
30e verjaardag van de Grand Old Lady onder de modelspoorevenementen mee.
RAIL staat bekend om de presentatie van modelspoorbanen op alle mogelijke schalen. Grote verenigingsbanen
naast kleine banen van kleine vriendengroepen met hun
speciale fine-scale werk, binnen- en buitenlandse deelnemers, techniek, informatie en speciaalzaken; dat is wat
RAIL al die jaren al te bieden heeft. En bovenal is het een
dagje uit voor de liefhebbers.

Impressie van een diorama van RAIL 2015
Foto: William Mertens

Hier laten we zien hoeveel details een bezoeker, nl. William Mertens, voor ons wist vast te leggen. En geloof ons,
dit is nog maar een fractie van de prachtige foto’s die hij
ons toestuurde.
Wij danken u voor uw bezoek en zien u graag weer volgend jaar terug. Zet het voorlaatste weekeinde van februari alvast in uw agenda!

www.modelspoorbeurs.nl
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Terugmelders in de modelbaan (3)

hiervan is een snelheidsverschil op de overgangen van de
secties of zelfs een kortsluitmelding. Dit probleem is eenvoudig op te lossen: soldeer twee diodes anti-parallel en
neem deze op tussen de ringleiding en het spoor. Over
deze diodes ontstaat ook die spanningsval van 0,7 volt,
waardoor op de gehele baan een gelijke rijspanning staat.

We waren in het vorige artikel gebleven bij de indeling
van de baan in secties voor de terugmelders.

Elk blok laten we beginnen en eindigen met een terugmeldsectie. Aan deze korte stukjes spoor wordt een draad
gesoldeerd, die naar een ingang gaat van de bezetmeldmodule. Deze module is aangesloten op één kant van het
digitale signaal (meestal op de ringleiding) dat uit de centrale (of booster) komt. De andere kant van het digitale
signaal wordt op de doorlopende railstaaf verbonden. Op
deze manier krijgen de meldsecties rijstroom en is er detectie mogelijk.
Alleen de tussenliggende stukken spoor hebben nu nog
maar aansluiting op een kant van het digitale signaal. Hier
zullen de treinen dus niet rijden, want ze worden niet
voorzien van rijstroom en de rijcommando’s vanuit de
centrale. Een eerste gedachte is om deze tussenliggende
stukken spoor direct aan te sluiten op de andere draad
van de ringleiding. We hebben eerder gezien dat in de
bezetmeldmodule diodes zitten waardoor de rijstroom
loopt als er zich een trein in de meldsectie bevindt en over
de diode “valt” ongeveer 0,7 volt rijspanning. Stel dat de
digitale centrale een rijspanning van 16 volt levert, dan
staat er 15,3 volt op de rails (afgezien van eventuele kleine spanningsverliezen in bekabeling, raillasjes, etc.). Sluit
men nu de niet-gedetecteerde secties direct aan op de
ringleiding, dan krijgen deze delen van de baan een hogere spanning, namelijk de volledige 16 volt. Het gevolg

Het alternatief is natuurlijk om alle secties van de modelbaan te detecteren. Naast het feit dat er dan geen losse
diodes aangebracht hoeven te worden, heeft dat als grote
voordeel dat overal op de modelbaan gedetecteerd wordt
dat er bijvoorbeeld een of meerdere wagons verloren zijn.
Voorwaarde hierbij is wel, dat de wagons stroom afnemen, zoals bijvoorbeeld door binnenverlichting of een
sluitlicht. In het volgende artikel besteden we aandacht
aan het detecteerbaar maken van wagons, ook zonder
ingebouwde verlichting.

De organisator van de Internationale Modelspoorbeurs in EXPO Houten te HOUTEN organiseert samen met PiCommIT op 25 april
2015 in zaal 1 de Dimano Gebruikersdag. In
deze ruimte treft u gebruikers van het dinamo-systeem aan die bereid zijn u de nodige
informatie betreffende het automatiseren van
uw modelspoorbaan met het Dinamosysteem te verstrekken. Ook kunt u hier natuurlijk met uw vragen betreffende het automatiseren van uw modelspoorbaan terecht.

25 april 2015 Dinamo Gebruikersdag

ADVERTENTIE
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Een bezoek aan Margots Modelleisenbahnen te Koblenz.
Het was de zaterdag waarop het carnavalsfeest in Duitsland in volle hevigheid gevierd werd, dat enkele mensen
van de redactie naar Koblenz vertrokken om Dhr. en
Mevr. Dietrich te gaan bezoeken. Veel bekenden hadden
ons afgeraden om juist die dag te kiezen om de reis met
de trein te maken, omdat wij dan volop in het carnavalsgebeuren terecht zouden komen en de reis nagenoeg
onmogelijk zou worden gemaakt door de feestvierders.

Dhr. en Mevr. Dietrich.

Het had misschien waar kunnen zijn, maar onze beleving
was anders. Waar dus deze mensen de wijsheid vandaag
hebben gehaald is ons ontgaan. De reis duurde lang
(Emmerich – Koblenz 3 uur en 3 minuten), maar verliep
uiterst rustig en bovenal op de minuut! Over de kosten
van de reis hebben wij het niet, maar NS en de overige
vervoerders moeten maar eens bij de DB kijken hoe goed
dit probleem daar geregeld is. O ja, en van een OVchipkaart hebben de meeste Duitsers nog nooit gehoord.
Zij vertrouwen op het gewone papieren kaartje, iets wat
voor de toeristen in Duitsland een zeer overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en goedkoop vervoersmiddel vormt.

Dietrich geautoriseerd dealer van dit merk. Op onze vraag
waarom voor PIKO gekozen is was het antwoord vrij duidelijk: PIKO levert een prima prijs – kwaliteit verhouding.
Voor de jeugd levert het merk de HOBBY-lijn en voor de
gevorderde en vaak veeleisende hobbyist de EXPERT-lijn
en de CLASSIC-lijn. Vooral aan deze nieuwe lijn besteedt
de fabrikant veel aandacht; zo zit in de nieuwste modellen
het nieuwste type motor, worden de modellen aangedreven door een dubbele cardanaandrijving, wisselt het licht
bij de wisseling van de rijrichting en zijn de koppelingen
van de locs geschikt voor het gebruik voor alle merken
wagons. Dit zijn slechts enkele punten waarop deze modellen aangepast zijn om aan de strenge eisen van de
gebruikers voldoen. Of dit werkelijk zo is kunt u verder
onder productnieuws lezen. Daarin testen wij een van de
nieuwste modellen van PIKO, de BLS 187 hybride-lok.
Om een en ander nader toe te lichten laat Dhr. Dietrich
ons enkele locs zien die in de overzichtelijke stellingen
tegen de muur zijn bevestigd. Deze stellingen treft u trouwens ook op de beurs aan. Ook daar hebt u een prachtig
overzicht van de nieuwe locs die PIKO op de markt
brengt. Hij laat ons zien hoe mooi de nieuwe locs zijn afgewerkt en van veel details voorzien. Opmerkelijk is dat
de locs zowel in de wisselstroom- als ook in de gelijkstroomversie versie te koop zijn. Het prijsverschil tussen
deze versies is niet zo groot voor een wisselstroomversie
betaalt u ongeveer € 20,-- meer dan voor een gelijkstroomversie en alle modellen zijn voorzien van de
ADVERTENTIE

Maar terug naar ons bezoek aan de Dhr. en Mevr. Dietrich. Zoals gebruikelijk werden wij zeer vriendelijk ontvangen in een winkel die bijna helemaal gevuld was met treinen en onderdelen voor treinen incl. toebehoren. Op het
eerste gezicht was voor iedereen wel wat wils te vinden.
Gelijkstroom, wisselstroom, treinen in kleine schalen,
maar ook in schaal G waren er van nagenoeg alle fabrikanten te vinden. De presentatie van de uitgestalde treinen in de winkel komt overeen met de presentatie zoals
wij die van Dhr. en Mevr. Dietrich kennen op onze beurzen. Tijdens ons gesprek liet Dhr. Dietrich ons ook zien
hoe hij alles snel kan inpakken en voor vervoer klaar kan
zetten. Men kan wel zeggen dat deze manier van presenteren slim in elkaar is gezet en wat overzichtelijkheid betreft hoeven wij u niets te zeggen, want dat kunt u op de
Modelspoorbeurs zelf bewonderen.
In 1997 is het echtpaar Dietrich met de zaak gestart.
Eerst bestond de verkoop uit gebruikte treinen met toebehoren, in een later stadium werden de merken Märklin,
Brawa, Faller, Fleischmann enz. toegevoegd. In 2004
werd PIKO aan de collectie toegevoegd en werd Dhr.
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bekende decoders van ESU, die later gemakkelijk uit te
breiden zijn naar soundmodules van hetzelfde merk.
Op onze vraag hoe Dhr. Dietrich over de toekomst van
onze hobby denkt, hoeft hij niet lang na te denken:
“Helaas hebben de ouders zelf een drukke agenda met
veel afspraken, waardoor weinig tijd voor de kinderen
over blijft. Maar ook de kinderen hebben een drukke
agenda. Hierdoor blijft er weinig tijd over om samen iets te
doen, dit in tegenstelling tot vroeger waar pa de liefde
voor een bepaalde hobby overbracht op de zoon door
samen dingen te doen, zoals het aanleggen en aankleden
van een modelspoorbaan. Dit belangrijke gebeuren in de
samenleving zorgt er voor dat ouders en kinderen veel
afstandelijker leven. De liefde voor dingen wordt dan ook
veel minder van vader op zoon overgebracht en de liefde
voor bijvoorbeeld modelspoortreinen moeten de kinderen
vaak leren van anderen. Het verhaaltje dat modelspoortreinen duur zijn vindt hij wel heel goedkoop. De Modelspoortreinen worden tot in de kleinste details nagemaakt
voor iedereen, dus ook voor de liefhebbers, die op details
letten en pas tot aanschaf van een lok overgaan wanneer

SmartController® – digitale treinbesturing, medeontworpen door ESU. Ook hierover treft u in deze Modelspoorinfo meer informatie aan.

De presentatie van de locs zoals wij het op de beurs ook gewend zijn.

Als geautoriseerde PIKO-handelaar (PIKO Shop System
Händler) kunt u bij Margots Modelleisenbahnen een speciaal voor deze handelaren ontwikkelde lok kopen. Voor
het eerste kwartaal van 2015 is de keuze gevallen op de
VECTRON 193 Elektrolok van de DB, artikelnummer
59972 (gelijkstroom), tijdperk VI en voor de lok in de wisselstroomuitvoering, artikelnummer 59872. Deze locs
wordt eveneens geleverd met ESU-decoder.

De PIKO DB Vectron 193 met artikelnummer 59972.

Klein overzicht van het omvangrijke aanbod in de winkel.

alles precies klopt. Deze ontwikkelingskosten zijn enorm,
vandaar dat PIKO dus ook de goedkopere HOBBY-line op
de markt brengt. Maar wanneer wij naar de duurdere producten kijken (EXPERT-lijn, red.) dan valt de prijs enorm
mee. Vergeet namelijk niet dat de locs tegenwoordig met
zeer uitgebreide decoders geleverd worden!”
Dhr. Dietrich vervolgt: “Bovendien vind ik het wenselijk dat
locs veel langer in het programma blijven. Hierdoor heeft
de koper langer de tijd om een lok te kopen dan wel ervoor te sparen. Maar de veranderingen en wijzigingen
volgen elkaar in sneltreinvaart op. Hierdoor wordt de koper gedwongen sneller te beslissen over de aankoop. Dit
werkt negatief op een vervolgaankoop en hierdoor worden de lokjes (gevoelsmatig) erg duur. Dat de lokjes te
gedetailleerd zijn werkt natuurlijk ook negatief op de aanschafprijs. De ontwikkelingskosten zijn nu eenmaal hoog!
Over het aanbod van locs zwijgen wij maar, want het gedifferentieerde aanbod is veel en veel te groot.”
En gelijk heeft Dhr. Dietrich, maar daarover in onze loktest verder in deze Modelspoorinfo meer!

De adviesprijs is voor artikelnummer 59972 (gelijkstroom)
€ 129,99, voor artikelnr. 59872 (wisselstroom) € 149,99.
In de herfst brengt PIKO voor de geautoriseerde handelaren Diesellok BR 245 van de DB AG. op de markt, maar
daarover in een latere Modelspoorinfo meer.
Komt u eens in de buurt van Koblenz dan is een bezoekje
aan de winkel van Margots Modelleisenbahnen meer dan
de moeite waard. Hieronder vermelden wij dan ook het
adres: Margots Modelleisenbahnen, Schüllerplatz 10,
56070 KOBLENZ – Lützel. (komt u met de trein dan ligt
de winkel zo’n 250 meter van het station Koblenz – Lützel
af).

SmartController®
Een van de nieuwste digitale systemen dat tijdens de
Spielwarenmesse in Nürnberg voor het eerst getoond
werd, was de SmartControler® van PIKO.
De PIKO SmartControl Basis Set 55040 heeft een adviesprijs van € 399,99 en is leverbaar vanaf juni – juli 2015.

Een groot gedeelte van ons gesprek werd besteedt aan
de nieuwste ontwikkelingen van PIKO, namelijk de PIKO
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Hieronder treft u enkele belangrijke gegevens van dit systeem, dat door ESU mede ontworpen is, aan:
- Het systeem werkt op Android 4.1.x
- ARM CPU met > 1 GHz Taktrate, 512 MB RAM, 2 GB
Flash ROM

functieoverdracht), zowel lange als korte adressen worden ondersteund
- Tot 16.384 lokadressen kunnen worden beheerd
- Per lok kunnen nog eens 28 functies ingesteld worden
- Geïntegreerd booster met een uitgang tot 5 Ampère
- De centrale is geschikt voor schaal N, TT, H0 en G
- Het automatisch inlezen van locs is mogelijk
- Tot 32 handregelaars kunnen gelijktijdig ingezet worden
- Tot de levering behoren ook 2 polige rails aansluitingen
- Tot 4 locs per tractie is mogelijk
- Er zijn 2.048 magneetartikelen (o.a. wissels) mee aan te
sturen
- Het maken van een back-up van het systeem behoort tot
de mogelijkheden
- Updates zijn gemakkelijk te installeren
Dit zijn slechts enkele mogelijkheden die het systeem
biedt. Meer informatie kunt u op de site van PIKO vinden
of vraag het aan uw handelaar.

- 3.2” TFT Display 800x480
- Multitouchscherm met Softkeys
- Draaiknop die door een motor aangedreven wordt, met
eindafslag en Mikro schakelaars om de rijrichting te wijzigen
- 2 drukknoppen die u zelf van een functie kunt voorzien
- USB aansluiting voor software update en het opladen
van de accu’s
- Interne accu’s, met een functievermogen van 5 tot 8 uur
- De accu’s kunnen gemakkelijk verwisseld worden
- 3.5 mm stereo-klankenstekker voor aansluiting van een
koptelefoon WLAN functiemodule voor het maken van
een verbinding met alle gewone WLAN Acces points
- Te gebruiken in Europa én Amerika, omdat IEEE WLAN
een standaard is
- Een DCC digitale centrale met RailComPlus. Verschillende DCC-formaten (14,28,128 rijsnelheden, LGB seriële

Bij de introductie van het PIKO SmartControl System
heeft de fabrikant een zeer aantrekkelijke aanbieding, nl.
de PIKO Premium Train Set Güterzug BR 193 VECTRON
met sound (artikelnummer 59113) voor € 499,00.

Productinformatie en voorproefje
op de komende Modelspoorinfo.
Helaas is het niet mogelijk om in deze Modelspoorinfo
productinformatie en de belangrijkste nouveautés van de
Speilwarenmesse te Nürnberg op te nemen. Eveneens
ontbreekt de test van PIKO lok model BLS 187 002-1 in
wisselstroomuitvoering. In de komende Modelspoorinfo
van 25 april 2015 treft u deze onderwerpen weer aan. In
de desbetreffende Modelspoorinfo zult u ook een leuk
verhaal aantreffen van een groep modelspoorbouwers die
de jeugd actief benaderen om hen de liefde voor het modelspoorgebeuren bij te brengen.
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Beursagenda 2015
Houten
Expo Houten

2015
25 april 2015
4 juli 2015
29 augustus 2015
3 oktober 2015
7 november 2015
12 december 2015
Openingstijden:
10.00 tot 15.00 uur
Parkeren
Gratis

Zodra wij de
beschikking hebben
over de data van de
beurzen in 2016 voor
de Internationale Modelspoorbeurs in Houten en in Arnhem en
RAIL 2016,
dan plaatsen wij deze
data onmiddellijk op
onze site en in de
komende
Modelspoorinfo.

Toegangsprijs:
€ 7,-- per persoon**
**Jongeren tot 12 jaar gratis (onder begeleiding van een
volwassene).
(Wijzigingen en correcties voorbehouden)

KOLL Catalogi 2015

Luxe-uitvoering,
linnen gebonden met goudopdruk:
het gehele Märklin 00/H0
programma vanaf 1935
omvattend
37ste druk
1664 bladzijden
4105 foto's
21 cm x 14,8 cm
ISBN 978-3-936339-60-4
€ 109,95

Band 1,
inleidende artikelen, locs en
treinstellen
37ste druk
792 bladzijden
1780 foto's
21 cm x 14,8 cm
ISBN 978-3-936339-61-1
€ 41,95

Band 2,
wagons, toebehoren
en treinverpakkingen
37ste druk
872 bladzijden
2325 foto's
21 cm x 14,8 cm
ISBN 978-3-936339-62-8
€ 41,95

Kompact catalogus,
band 1 en 2 samen zonder
foto’s,
maar dan in zakformaat
33ste druk
712 bladzijden
14,8 cm x 10,5 cm
ISBN 978-3-936339-63-5
€ 22,95

Spezial catalogus,
reclame en bijzondere modellen
29ste druk
1056 bladzijden
4196 Zwart/Wit foto's
21 cm x 14,8 cm
ISBN 978-3-936339-64-2
€ 51,95

Wilt u de boeken per post ontvangen? De verzendkosten bedragen (vanaf) € 6,50
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
Tel: +31 (0)481 353288
Pascalweg 6a
Fax: +31 (0)481 353519
6662 NX Elst (Gld)
e-mail: info@modelspoorbeurs.nl
www.modelspoorbeurs.nl
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.
Copyright:
© 2004 - 2015 by HH. Hobma Modelbouw, Pascalweg 6A, 6662 NX ELST (Gelderland) Nederland
Aan genoemde informatie en/of prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor vergissingen en/of drukfouten zijn wij niet aansprakelijk
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