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325 ste Internationale Modelspoorbeurs
Over treinen raken wij niet uitgepraat en als het moet
kunnen wij daar dagen mee bezig zijn. Als er een stel
treinenthousiastelingen bij elkaar zit gaan de gesprekken vaak over de mooiste ervaringen die zij mee
hebben gemaakt en met interesse wordt geluisterd
hoe ieder voor zich zijn treinenhobby beleeft. Wanneer de eigen modelspoorbaan ter sprake komt wordt
geluisterd hoe men bepaalde dingen heeft opgelost of
worden juist door anderen oplossingen aangedragen.
Zelden worden de stemmen tot een luid niveau verheven. Dit is bijvoorbeeld bij voetbalfans compleet anders. Na de uitschakeling van Oranje voor het EK
hebben wij dat maar al te vaak meegemaakt.
Vooral dat bezig zijn met techniek en het zoeken naar
oplossingen maakt dat modelspoorders vaak met heel
ingenieuze en evenzo simpele oplossingen voor een probleem komen. Wanneer deze oplossingen dan gedeeld
worden in gesprekken wordt misschien nog door een enkeling een aanvulling gegeven, maar zie je in de ogen van
de anderen dat zij ermee aan de slag gaan, om hun probleem daardoor op te lossen.
Zo hebben wij op de beurs van vandaag Dhr. J. Versseput bereid gevonden om voor geïnteresseerden een cursus “decoder inbouwen” te geven. Aan de hand van een
heel oud model van de V200 van Märklin toont Dhr. Versseput hoe men het beste een
decoder kan inbouwen. Hierbij
komt natuurlijk het een en ander kijken, ook vanwege het feit
dat deze loc voorzien is van
een type motor dat voor een
goed rijgedrag ook aangepast
Märklin V200 van 1951 wordt van
moet worden. Daarnaast laat
een decoder voorzien.
Dhr. Versseput zien hoe in een
koploper van Lima een
platte Faulhaber motor
ingebouwd wordt. Dit om
het rijgedrag van het
mooie treinstel te verbeteren. Wilt u deze demonstraties zien? Dhr. Versseput is in zaal 1 te vinden.
Daar staat ook aangegeEen Koploper van LIMA krijgt een nieuwe
ven hoe laat een en ander motor.
plaats vindt.

Verder treft u in deze Modelspoorinfo weer verschillende
artikelen aan die met het modelspoorgebeuren te maken
hebben, zoals bijvoorbeeld een nieuw digitaal besturingssysteem en natuurlijk ander productnieuws. Verder kunt u
ook een artikel lezen over de service die de NS en de DB
aan gehandicapten verlenen om deze mensen toch in de
gelegenheid te stellen om met de trein te reizen.

RAIL is een dagje voor jezelf !
Eén keer per jaar vindt er in Houten het jaarlijkse evenement RAIL plaats. De vele modelspoorbanen van grote
verenigingen zijn een lust voor het oog. Ga er maar eens
aan staan om storingsvrij een baan van vele tientallen
meters te laten functioneren. Digitale sturing is gesneden
koek voor de verenigingstechneuten. Zij zijn trots op hun
werk en vertellen graag aan geïnteresseerden hoe ze het
hebben aangepakt. Dikwijls verzinnen zij voordelige oplossingen voor technische problemen waar u misschien
ook mee worstelt.
Vraag het hun, ze staan ervoor!
RAIL 2016 is ook : een beetje
rondkijken, wat op de markt
snuffelen, even uitrusten in het
gezellige restaurant. We hebben al tafels verhuurd aan diverse particulieren die hun
verzameling te koop zetten.
Hier zijn mooie verzamel objecten te vinden die misschien
passen in uw verzameling. Maar natuurlijk zijn de professionele aanbieders er ook weer. RAIL is wat dat betreft
één grote modelspoor speciaalzaak geworden. Maar dan
ook eentje waar echt álles is te vinden, van scenery tot
onderdelen, van beginsets tot verzamelobject.
RAIL is ook een museum. Met al die hoogwaardige modelspoorbanen van begaafde bouwers. En … je hoeft niet
zelf te kunnen schilderen om een Rembrandt mooi te vinden. Laat je inspireren door de Britse, Franse, en Belgische exposanten en doe er iets mee op je eigen niveau.
Want modelspoor doe je voor jezelf, gewoon omdat je dat
leuk vindt.
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En gelukkig zijn er bovendien nog veel modelspoorders
die ook voor een ander bouwen en dat graag laten zien.
RAIL is trots op hen en blij dat iedereen er straks weer is!
Zet maar vast in je agenda : 19, 20 en 21 februari 2016:
RAIL 2016
O ja : RAIL 2016 is voordelig te bezoeken met een geprinte kortingsbon www.rail.nl of in folder over RAIL 2016
(deze folder kunt u meenemen bij de entree van de Modelspoorbeurs)
Op RAIL 2016 parkeer je gratis, en neem je een (klein)
kind tot 12 jaar gratis mee!

Voorproefje op RAIL 2016! St. Merryn

Tot ziens op Rail 2016!

Op 13 oktober 2015 is de heer
ir. Pierre Noelmans
uit Lanaken overleden.
Wij kennen de heer Noelmans als een gedreven en
ervaren modelspoorhobbyist. Hij is al geruime tijd een
trouwe deelnemer aan onze beurzen. Altijd vriendelijk, opgewekt zwaaiend en steeds in voor een leuk
gesprek is hij bekend bij veel deelnemers en bezoekers aan onze beurzen.
Wij wensen zijn vrouw, zoon, schoondochter en familie veel sterkte toe en hopen dat zij veel steun mogen
vinden aan elkaar en aan de mooie herinneringen aan
hem.

Op Houten Digitaal
op 12 december
a.s. in Houten zullen beide IG’s ook
samen te zien zijn
op de HCC!m
stand.
Zie voor meer info: www.hcc.nl / www.hccm.nl of
www.hcc.nl/3d

HCC IG 3D printen & Modelspoor
Door Dhr. T van der Kraan, HCCm!

Een relatief nieuw fenomeen voor de modelspoorwereld is
het opkomend gebruik van 3D printers. Met een 3D printer is het mogelijk om vanaf een computer feitelijk alle
mogelijke vormen te printen. Te denken valt dan aan onderdelen voor modelspoortrein / baan, maar ook complete
scenery, treinen en zelfs een spoorbaan.
Uiteraard komt er bij deze
nieuwe technieken van alles
kijken, zowel om het te ontwikkelen als in het gebruik.
Bij HCC komen al deze zaken samen doordat er steeds
Wissel en lokje gemaakt met 3D
een samenwerking wordt
gezocht tussen de Interesse
Groepen van de HCC, zodat
zij elkaar kunnen aanvullen
en hun leden op elk mogelijke manier kunnen adviseren / ondersteunen.

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.

3D printer gemaakt door Dhr. B. van Dijk (HCC IG)

Dhr. B. van Dijk toont deze 3 D printer op de HOUTEN
DIGITAAL.
HOUTEN DIGITAAL: 12 december in EXPO HOUTEN
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NS en DB verdienen een dikke
10+!

HOUTEN DIGITAAL
12 december 2015

Wij, als treinfanaten, reizen indien mogelijk het liefste met
“de trein”, niet omdat wij niet graag met een ander vervoermiddel reizen, maar gewoon omdat het een onderdeel van onze hobby is. Ongetwijfeld hoort ook u de opmerkingen over de NS of andere maatschappijen betreffende de beroerde service die deze maatschappijen geven. “Nooit op tijd”, “lang wachten op de koude stations”,
“storing? Alweer?”, en veel meer van dit soort opmerkingen.

Een jaar gaat heel snel voorbij en heel veel mensen horen wij daarover “klagen”. Maar er zijn natuurlijk ook wel
wat voordelen aan, want HOUTEN DIGITAAL staat al
weer voor de deur.
Op zaterdag 12 december 2014 staat EXPO HOUTEN,
net als voorgaand jaar, in het teken van HOUTEN DIGITAAL. Naast de gewone Internationale Modelspoorbeurs kunt u tijdens deze beurs niet alleen mooie, digitaal aangestuurde modelspoorbanen bewonderen, maar
wordt ook in Zaal 1 de Dinamo-gebruikersdag gehouden.
In Zaal 1 kunt u dan verschillende modelspoorbanen bewonderen die o.a. door het Dinamo-systeem aangestuurd
worden. Dat biedt u natuurlijk de gelegenheid om uw vragen op het gebied van het digitaliseren van uw modelspoorbaan aan de aanwezige deelnemers te stellen. Zij
staan u graag met raad en daad te woord en van hen
hoort u ook op welke manier u het beste uw problemen
die u ondervindt met het aanleggen van uw baan, kunt
oplossen. Vaak zijn deze problemen voor u heel groot en
ziet u het even niet meer zitten, terwijl zij in werkelijkheid
misschien wel heel simpel op te lossen zijn. Vergeet niet,
iedereen loopt tegen problemen aan; ons advies is om
dan niet de handdoek in de ring te gooien, maar om uw
vragen aan de vele hobbyisten te stellen die deze problemen ook ongetwijfeld ondervonden hebben en uiteindelijk
hebben opgelost. Elke beurs weer opnieuw merken wij
hoeveel mensen tegen problemen aanlopen, maar met de
gekregen tips en oplossingen weer vol goede moed succesvol aan de slag gaan. Dus stel uw vraag: wij helpen u
heel graag verder!

Ook wij “treinen” graag en maken dit soort zaken mee.
Om eerlijk te zijn; er zijn dingen die snel verbeterd moeten
worden en die aan de reiziger absoluut niet uit te leggen
zijn, zoals het woud van incheck/uitcheck palen, het overstap tarief en ga zo maar door. Over het verkeerd in- en
uitchecken en alle moeite die het kost om dit weer rechtgetrokken te krijgen, praten wij liever niet! De meer ervaren reiziger doet dan ook nog eens moeite om de politiek
en met name de verantwoordelijke staatssecretaris te volgen, wanneer zij zich keer op keer moet verantwoorden in
de kamer.
ADVERTENTIE

Vergeet dus niet in uw agenda te zetten:
Zaterdag 12 december 2015 HOUTEN DIGITAAL.
Georganiseerd door de Modelspoorbeurs, HCCm en
PIcommIT.
De vergrote zaal 1 staat vol modelspoorbanen die digitaal
aangestuurd worden. In de overige zalen treft u de vele
trouwe deelnemers aan die hun tafels vol treinen en toebehoren hebben liggen en te koop aanbieden. Dus de
gewone Internationale Modelspoorbeurs vindt gewoon
plaats. Vergeet dus vooral uw inkooplijstje niet!

TIP: vergeet niet uw gebruikelijke boodschappenlijstje mee te brengen!
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Al snel haakt ook hier iedereen af, omdat dit spel absoluut
niet meer te begrijpen is en iedereen het gevoel heeft dat
er toch niets verandert. Niet alleen in Nederland, maar
ook in de ons omringende landen.
Maar goed, waarom geven wij dan toch een 10+ aan de
NS en in dit specifieke geval ook aan de DB? Welnu, een
van onze redactiemedewerkers is gehandicapt en zit in
een rolstoel. Wanneer hij met de trein een reis wil maken,
heeft hij assistentie nodig om in de trein te komen. Hoe
gaat dit te werk? Een perfect werkende NSdienstverlening zorgt voor een uitstekende service. Tot
één uur voor vertrek kan men zich voor deze assistentie
aanmelden. Bij de informatiebalie staat dan iemand de
reiziger die assistentie nodig heeft op te wachten. De medewerker van de NS begeleidt de reiziger naar het perron.
Daar wordt de “brug”
klaargezet en vervolgens wordt men bij
aankomst van de trein
ook in de trein geholpen. Zowel de machinist als ook de conducteur van de trein waarin
de hulpaanvrager zit zijn op de hoogte is van zijn aanwezigheid. Onderweg komt de conducteur meestal even
polshoogte nemen of alles goed is. Op het overstap- of
eindstation staat altijd iemand klaar om hulp te bieden bij
het over- of uitstappen. Geweldig gewoon! Wanneer er
een verstoring is en de trein later binnenkomt dan gepland wordt door de conducteur aan het over- of eindstation doorgegeven wat het probleem is en zoeken de medewerkers naar een oplossing. Nog nooit is dit verkeerd
gegaan en dus voor deze service een dikke 10+. Storingen komen overal voor ook als men met de auto van A
naar B gaat. Heel veel mensen vergeten dit, net zoals
men vergeet dat ieder ander vervoermiddel kapot kan
gaan.

ging. De DB stelde alles in het werk om ons naar de plek
van bestemming te brengen waar wij een paar u later
aankwamen. Wij waren allemaal onder de indruk, niet
alleen van het tragische gebeuren, maar ook van de perfecte service van het DB-team. ’s Avonds toen wij onze
terugreis aanvaarden en op het station ontvangen werden
door de begeleider van
de DB bleek ook deze op
de hoogte van hetgeen in
de ochtend gebeurd was.
Hij bood toen notebene
ook nog zijn excuses
namens de DB aan. Voor
ons onbegrijpelijk, want
wat kon de DB aan dit
voorval doen?
Wij hopen dat u begrijpt
dat wij zowel de NS als
de DB dankbaar zijn voor
de service die zij aan
mensen die assistentie
nodig hebben bieden. Wij
verwachten dat andere maatschappijen dat ook doen,
maar veel ervaring hebben wij met name in het buitenland
over dit onderwerp nog niet opgedaan.
(Foto DB: met toestemming van DB gemaakte foto door M. Walraven)
(Foto NS: met toestemming van NS gemaakte foto door medewerker NS)

ADVERTENTIE

Verleden maand moest onze collega een reis door Duitsland maken. Zijn eerste reis in het buitenland, gebruikmakend van zijn rolstoel. Is dat mogelijk? Natuurlijk is dat
mogelijk. De aanmeldprocedure is anders, maar de service is de zelfde als die in Nederland. Voor de reis werd
op de redactie natuurlijk flink gelachen over het buitenlands avontuur en werd de vraag gesteld “wat - als”. Dit
leverde toch wel de nodige stress bij onze collega op. Op
de dag van de reis werden alle scenario’s nog eens doorgesproken en gingen wij vol goede moed met onze collega op stap. Het instappen verliep perfect. In tegenstelling
tot de treinen van de NS hebben de treinen van de DB
een vaste inrijplaat aan boord. Dus geen brug of iets van
dien aard. Opgewekt begonnen wij aan de reis. Na amper
een kwartier vond er een aanrijding plaats. Net als in Nederland werd het hele treinverkeer stilgelegd en zaten wij
vast in de trein. Een hele reddingsoperatie kwam op
gang. Door dit voorval was ons treinstel nogal zwaar beschadigd. Maar in al deze consternatie kwam voortdurend
iemand van de DB vragen hoe het met onze rolstoeler
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Miniworld Rotterdam wordt
groter en groter. (deel 2)

Artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Miniworld Rotterdam.

Ook bij de bestaande miniatuurwereld blijven wij continu
bezig met het toevoegen van nieuwe onderdelen. Zo zijn
er in 2015 diverse nieuwe gebouwen verrezen, waaronder
het vernieuwde politiebureau langs de A20 bij Rotterdam.
Ook volledig uit
eigen atelier zijn
drie schepen
van het Rotterdamse Havenbedrijf: RPA’s.
RPA is een afkorting voor
Rotterdam Port
Authority en het
zijn patrouilleDiergaarde Blijdorp
schepen die de
Foto: Miniworld Rotterdam
scheepvaart op
de Maas ondersteunen. De grootste toevoeging begin dit jaar is toch zeker Diergaarde Blijdorp. De kenmerkende gebouwen van
architect Sybold van Ravesteyn waren met de kenmerkende, ronde en natuurlijke vormen een behoorlijke uitdaging. Daarnaast zijn vele andere verblijven vormgegeven,
waaronder het opvallende giraffenverblijf ‘de ui’, het tropische Amazonica en niet te vergeten de gorilla’s. Bokito,
door een van onze medewerkers gemaakt, prijkt trots op
een heuvel in het buitenverblijf en overziet zijn harem. Dit
deel van onze attractie zit vol geluiden, licht en beweging
dat via drukknoppen te bedienen is. Zo ook de helikopter
van de Koninklijke Landmacht die met een druk op de
knop door een bezoeker neerdaalt boven de Kuip om een
zachte landing te maken op de middenstip en vervolgens
weer op te stijgen. Dit alles gadegeslagen door de vele
miniatuurtoeschouwers die langzaam maar zeker de tribunes van het stadion beginnen te vullen.

En weer een nieuw digitaal systeem voor de modelspoorhobbyisten………. ALAN!!!!
Eind 2014 troffen wij in de verschillende vaktijdschriften al
informatie aan over de op handen zijnde introductie van
een nieuw digitaal besturingssysteem voor de modelspoorhobbyist. Op de Spielwarenmesse in Nürnberg werd
de centrale aan het grote publiek getoond en als alles
goed gaat start de verkoop ergens in april. De beperkte
informatie die beschikbaar is willen wij u echter niet onthouden.
Het systeem draagt de naam ALAN intelligente Modellbahnsteuerung. De firma Toy-Tec brengt het op de markt
en de distributie van het systeem wordt door de firma
BUSCH verzorgd. Het systeem wordt in de folder van
BUSCH dan ook aangekondigd.
Met het nieuwe ALAN systeem is het mogelijk om analoge en digitale locs door elkaar over de baan te laten rijden. Het systeem is voor alle schalen én voor zowel gelijkstroom als ook wisselstroom geschikt. Het baanplan is
interactief op een tablet of smartphone te gebruiken en
het is zelfs mogelijk door middel van het draaien van het
tablet functies te activeren. Ook is het mogelijk om alleen
maar wissels en seinen te gebruiken.
Het systeem is gebaseerd op blokbesturing in combinatie
met een nauwkeurig lokvolgsysteem. De hardware bestaat uit een modulair aan elkaar te koppelen systeem dat
via WLAN met elke computer, laptop verbonden kan worden. Deze computer moet dan wel met het internet verbonden zijn en beschikken over een webbrowser (Firefox,
Opera, Google, Safari, Internet Explorer). Aan de centrale
(BRAIN) kunnen tot 5 (BASE)-eenheden gekoppeld worden. In elke BASE passen maximaal 16 (BRICK) modulen
die verbonden worden met de modelspoorbaan.
Aan een BRICK-module kunnen tot 12 lampen, 2 wissels
of seinen aangesloten worden of een blokdeel.

ADVERTENTIE
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In elke blokeenheid kan een analoge dan wel digitale lok
(DCC dan wel Motorola) met een handregelaar bediend
worden. Voor grotere modelspoorbanen kunnen de elementen naar behoeven uitgebreid worden. Bijzonder is
ook dat men de snelheid van de locs en het bedienen van
de wissels ook door middel van het bewegen van het tablet c.q. smartphone kan aansturen.

U wilt natuurlijk ook iets weten over de prijs van dit systeem en zijn onderdelen. Helaas heeft de leverancier nog
geen prijs bekend gemaakt. Zodra wij hierover iets vernemen laten wij ook dit aan u dit weten.

PRODUCTNIEUWS.
WIKING

Volgens de ontwikkelaars van ALAN is het een kleine
moeite om dit systeem op bestaande modelspoorbanen
aan te sluiten. De ontwikkelaars wijzen nadrukkelijk op
het gebruiksvriendelijke van dit systeem. Het is volgens
hen niet nodig om ingrijpende wijzigingen op een baan
aan te brengen, zoals bij andere systemen vaak wel het
geval is. Letterlijk schrijven zij, “andere componenten
(zoals vroeger bijvoorbeeld de Boosters), evenals complete verbouwingen aan de modelspoorbaan dan wel het
opnieuw moeten aanleggen van nieuwe bedrading behoren op grond van dit concept tot het verleden!”

De firma WIKING heeft een heel bijzondere vrachtautocombinatie op de markt gebracht. Weliswaar in schaal 1:
90 maar toch uitermate geschikt voor de modelspoorbaan. Het betreft hier een Volvo F89 vrachtwagen met
een oplegger waarop een biertank is geplaatst. Deze
vrachtwagencombinatie is, zoals de fabrikant omschrijft,
een herinnering uit lang vervlogen DDR-tijden is. Deze
combinatie was eigendom van de bierbrouwerij Gothaer
en vervoerde het bier van de fabriek naar een vulstation
waar men de bierflesjes vulde. In de DDR-tijd werd vaak
gebruik gemaakt van in Zweden geproduceerde Volvo’s,
aangezien de contacten met Zweden wisselend, maar
desondanks toch goed waren.
Door de Volvo F89
als model op de
markt te brengen en
ook nog eens te
voorzien van vele
details, vervult WIKING de wensen van
menig modelbouwer.
Het model is zelfs voorzien van een kantelbare cabine (!),
een detail dat niet vaak wordt gebruikt. Kenmerkend voor
de Zweedse Volvo modellen was hun typische ontwerp,
een ontwerp dat, naar later bleek, zijn tijd ver vooruit was.

Nu, wij zijn heel benieuwd. Wanneer dit systeem daadwerkelijk op de markt komt zullen wij kijken of wij u meer
informatie kunnen geven. Wanneer dit het geval is, dan
kunt u dit lezen in een van de volgende Modelspoorinfo’s.

Net als het F88 – model had de F89 een typisch naar voren geplaatste cabine. Deze “ruimtebesparende” uitstraling van de plaats van de cabine, kwam in het begin bij de
gebruikers heel vreemd over. In onze huidige tijd geeft
juist de plaatsing van de cabine zo ver mogelijk naar voren meer ruimte om het volume van de oplegger te vergroten en toch binnen de wettelijke afmetingen te blijven.
WIKING: artikelnummer 078603, adviesprijs € 19,99.

ADVERTENTIE
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www.modelspoorbeurs.nl
&
www.hobmamodelbouw.nl

GEZOCHT: in de Modelspoorinfo zijn wij 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 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 15:

Te koop: een bijzondere collectie van ongeveer 230 Wiking-auto’s. Deze collectie wordt als één koop aangeboden. Vraagprijs € 400,--. Informatie: Hans Terpstra.

Oproep 16:

Te koop gevraagd: een van onze trouwe bezoekers heeft
ons benaderd met de vraag of wij een oproep willen plaatsen met de vraag of iemand prints van EL-Store te koop
heeft dan wel over heeft of niet meer gebruikt. Het betreft
hier print no. 075 (wisselstandindicatie) en print no: 081
(bezetmelder). Deze prints zijn in het verleden door Dhr.
Nijssen op de beurs verkocht. Helaas komt de aanvrager
enkele prints te kort. Mocht u de aanvrager kunnen helpen, neem dan contact op via info@modelspoorbeurs.nl.
Wij brengen u dan met de aanvrager in contact.

Project “Automatiseren modelspoorbaan”
Tijdens de beurs van 3 oktober jl. presenteerden wij de
nieuwe opstelling van onze modules waarop wij u verschillende digitale centrales hebben kunnen laten zien.
Hoewel wij nu een vrij grote verscheidenheid in digitale
centrales kunnen tonen, blijven er toch nog genoeg digitale systemen over die het bekijken meer dan waard zijn.
Voor die mensen die hun modelspoorbaan digitaal willen
gaan aansturen wijzen wij op de mogelijkheden die u op
onze beurs verder nog kunt bekijken. Allereerst is er een
uitgebreide presentatie te zien bij PiCommIT. Hier treft u
ook verschillende systemen aan. Daarnaast laat ROKON
u, samen met iTRAIN het systeem van RAUTENHAUS
zien. Dit systeem, dat uitsluitend geschikt is voor gelijkstroom, wordt werkende getoond op een kant en klare Nspoorbaan. Hier kunt u dus direct zien hoe dit systeem
werkt op een ingerichte modelspoorbaan. Daarnaast zijn
nog er nog andere aanbieders die digitale systemen laten
zien. In de komende Modelspoorinfo komen wij daarop
terug, denk aan Softlok, Tams, LDT, enz.
Voor mensen die geïnteresseerd zijn in een beknopt overzicht van de digitale systemen die op onze beurzen te
koop zijn, wijzen wij op een boekje dat u bij de demostand
kunt kopen. Hierin hebben alle deelnemers een kort overzicht betreffende hun systemen geplaatst.
ADVERTENTIE

Attentie: 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.
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.
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Beursagenda 2015 - 2016
Houten

Houten

Houten

Expo Houten

Expo Houten

RAIL 2016

2015

2016

12 december 2015
HOUTEN
DIGITAAL
ALLEEN BIJ
HOUTEN DIGITAAL
Openingstijden:
10.00 tot 16.00 uur
Parkeren

16 januari 2016
26 maart 2016
21 mei 2016
2 juli 2016
27 augustus 2016
8 oktober 2016
5 november 2016
10 december 2016
10 december 2016

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

19 februari 2016
20 februari 2016
21 februari 2016
Openingstijden:
10.00 tot 17.00 uur
Parkeren
Gratis
Toegangsprijs:

HOUTEN DIGITAAL

€ 15,-- tegen inlevering

Openingstijden en Toegangsprijs

ingevulde kortingsbon

Zie kolom Houten 2015

€ 2,-- korting.

Parkeren GRATIS

**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

LET OP!!! OP=OP

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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