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Internationale Modelspoorbeurs

Beste Modelspoorliefhebbers,
Naar wij hopen zijn de feestdagen voor u allemaal
goed verlopen en hebt u genoten van de gezellige
sfeer die deze dagen met zich mee brengen. Misschien hebt u zelfs een beetje tijd vrij kunnen maken
om met uw hobby bezig te zijn of misschien hebt u
wel een heel nieuw onderdeel aan uw modelspoorbaan toegevoegd.
Wij hopen dat u ook in 2016 onze beurzen weer vaak
mag bezoeken en dat u daar kunt vinden wat u zoekt.
Misschien is het maar iets heel kleins of juist die lok
waar u al zo lang naar op zoek bent. Wij, de medewerkers en medewerksters van de Internationale Modelspoorbeurs te Houten, heten u in ieder geval van harte welkom.

Foto: Ynys Gywntog (RAIL 2016)

Hopelijk hebt u op 12 december jl. ook een bezoek gebracht aan HOUTEN DIGITAAL. Deze bijzonder druk bezochte beurs stond immers in het teken van het digitaal
laten rijden van uw modelspoorbaan. Van veel deelnemers hebben wij gehoord dat de bezoekers enorm veel
vragen over het digitaliseren van hun modelspoorbaan op
hen hebben afgevuurd. Wij hoorden zelfs van deelnemers
én hobbyisten die hun modelspoorbaan showden, dat de
vragen soms erg moeilijk te beantwoorden waren. Kijk,
dat is de reden waarom wij deze beurs als HOUTEN DIGITAAL aankondigen én als zodanig organiseren. Het is
immers de bedoeling dat ook u uw modelspoorbaan vlekkeloos kunt laten rijden. Schroom daarom niet om uw vra-

gen te stellen. Wij als modelspoorders zijn er immers om
elkaar te helpen, zodat iedereen van zijn hobby kan genieten. Wat de toekomst van HOUTEN DIGITAAL betreft:
noteer alvast in uw agenda “HOUTEN DIGITAAL 2016 op
10 december 2016 in EXPO HOUTEN te HOUTEN!” Maar
ook tijdens de overige Modelspoorbeurzen staan wij u
graag met raad en daad ter zijde!
Misschien hebt u het al gemerkt, maar de KOLL-catalogi
2016 zijn weer volop te koop. Bij onze tafels aan de ingang van zaal 2 kunt u een keuze maken uit de verschillende uitgaven. Bovendien treft u daar ook nog andere
leuke boeken, speciaal voor de modelspoorders aan.
Het is natuurlijk onnodig om te vermelden, maar wij doen
het toch. Op 19, 20 en 21 februari organiseren wij weer
RAIL 2016! Dit jaarlijks terugkerend evenement wordt
door steeds meer hobbyisten bezocht die dan weer volop
kunnen genieten van de schitterende modulebanen uit
binnen- en buitenland. Ook RAIL 2016 kent weer bijzondere hoogtepunten op het gebied van modelbouw die wij
u zeker niet willen onthouden.
Noteer daarom ook alvast in
uw agenda: 19, 20 en 21 februari RAIL 2016 in EXPO
HOUTEN te HOUTEN. De
toegangsprijs in € 15,-- maar
vult u de kortingsbon in die u
kunt vinden op www.rail.nl,
dan krijgt u een korting van €
2,--. De toegang voor kinderen
tot 12 jaar is gratis (mits onder
begeleiding van een volwassene). PARKEREN is GRATIS.
Ook dit jaar rijdt er weer een
pendelbus tussen station
HOUTEN en EXPO HOUTEN.
In deze Modelspoorinfo treft u weer enkele leuke artikelen
aan. Deze artikelen zijn een vervolg op de artikelen in de
Modelspoorinfo van december. Deze artikelen verschijnen
ook op onze site www.modelspoorbeurs.nl. Daar kunt u
dan de artikelen in zijn geheel lezen en daar vindt u ook
meer foto’s die bij de artikelen horen.

www.modelspoorbeurs.nl
&
www.hobmamodelbouw.nl
Pagina 1

RAIL 2016
19 , 20 en 21 februari
DE MOOISTE BANEN ZIE JE OP RAIL
Als trouwe shopper winkelt u graag op de Modelspoorbeurs, de grootste speciaalzaak van Nederland. Maar ook
op RAIL is het goed inkopen. Al is het maar om de via
internet bestelde spullen op te halen. Dan krijg je daar
veel extra’s bij tijdens RAIL.
Er zijn veel verenigingsbanen en werkstukken van vriendengroepen te zien. Het enthousiasme spat ervan af en
men licht graag toe hoe een probleem op uw eigen baan
kan worden opgelost. Ze zijn er uit Utrecht, Zevenbergen,
Nijmegen, Uden, Roosendaal, Eindhoven met legendarische titels als Maaslijn, Lunetten, Malbak, etc. Natuurlijk
kent u hen, maar er is altijd wat nieuws. Mooi modelspoor
groeit met de jaren en is nooit af. Of is uw baan wel af???
RAIL is bekend om de speciale banen met vaak hoge perfectie. Je hoeft het zelf zo niet te maken, maar het is wel
fascinerend om te zien. Hier volgt een greep uit ons aanbod: Club Modélisme de Conflans, Jacky Noël, South
London met St. Merryn, Geraint Hughes met Obbekaer,
Iain Rice en Simon Castens met Titfield Thunderbolt en
Ynsys Gwyntog van Bob Barlow, Henk Oversloot met
Splitveld Fabriek. En niet te vergeten de volledig uitgebouwde Cornmill van Henk Wust, Jacobs en Huisman.

Graag willen wij u wijzen op een nieuwe workshop die
PiCommIT op 16 maart organiseert. Deze workshop is
gericht op de gevorderde gebruikers van het programma
Koploper en wordt KOPLOPER EXPERT genoemd. Deze
workshop richt zich op die gebruikers van het programma
Koploper, die bij de realisatie van hun modelbaan tegen
complexe situaties aanlopen en deze willen implementeren. Deze workshop heeft geen vast programma, maar
aan de hand van de vragen en wensen van de deelnemers wordt de dag samengesteld. Kijk voor meer informatie op de site van PiCommIT www.picommit.nl. Bovendien
vindt u op die site ook een overzicht van andere workshops die PiCommIT organiseert die voor u interessant
kunnen zijn en die u kunnen helpen bij het probleemloos
laten rijden van uw modelspoorbaan.

Foto links en boven: dit kunt u bewonderen op RAIL 2016

Op 4 januari 2016 is te MORTSEL (België) op de leeftijd van 74 jaar overleden

Echt mooi rijdend werk zien we dus weer volop op RAIL
2016.
U kent de locatie: parkeren is gratis en naar RAIL mogen
de kids tot 12 jaar gratis mee, mits onder begeleiding van
een volwassene!

Louis (Aloïs) van Reeth
Dhr. Aloïs Reeth was jarenlang een trouwe deelnemer
aan onze beurzen.
Zijn vaste plaats was altijd zaal 3 rij 13.

TIP : Pak de kortingsbon voor € 2,- korting mee. Ze
liggen bij de info balie. En anders via www.rail.nl

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.

Wij wensen zijn vrouw, schoonmoeder, kinderen en
kleinkinderen heel veel sterkte toe bij het verwerken
van dit verlies. Dat zij troost mogen vinden in de
mooie ogenblikken die zij samen hebben mogen doorbrengen.
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Vroeger en nu

Modelspoor en de computer. Deel 2
Samengesteld en geschreven door:
Ton van der Kraan, voorzitter HCC!m IG (interesse groep)

In ’78 begonnen we met ons eigen bloksysteem, volledig
zelf ontwikkeld en mensen soldeerden alles zelf in elkaar.
Inclusief interfaces naar Commodore’s, Sinclairs , Apple
II, Philips P2000 en Atari’s. Het geheel was geprogrammeerd in Forth dat op al die systemen bruikbaar was.’,
aldus Van der Kraan over de oertijd van deze IG. Er is
inmiddels veel veranderd, want de volgens Baarda ingewikkelde tekstgebaseerde gebruiksinterface van destijds
is volledig vervangen door de gebruiksvriendelijke grafische weergave van de modelbaan. In een programma als
het gratis Koploper [2], [3] volg je al je digitale treinverkeer
wel heel overzichtelijk. Een belangrijke doelgroep van de
IG is ‘de starter’, hen snel over drempels heen helpen
opent een nieuwe wereld. Zo blijkt bijvoorbeeld al snel dat
je helemaal niet vast zit aan dure merk-interfaces, maar
ook voor veel goedkopere alternatieven kunt kiezen!

Modelbaanautomatisering is al bijna zo oud als er
modeltreinen bestaan. In het grijze verleden werd
daarbij vooral gebruik gemaakt van in blokken verdeelde banen, relais die baanvlakken onder spanning zetten of ze juist spanningsloos maakten en
andere analoge trucs die treinen hun weg automatisch over het spoor lieten vinden. Heel natuurgetrouw was het rijgedrag daarbij niet, maar het werkte! Decennialang werd zo automatisch gereden
waarbij buizen en transistors meer complexe dingen
mogelijk maakte. Het echte digitale rijden, waarbij
elke locomotief een eigen decoder aan boord kreeg
en aangestuurd wordt door een centrale stamt uit de
jaren tachtig. Niet heel vreemd natuurlijk, want dat
was ook de tijd van goedkope homecomputers en
bijbehorende processors. De homecomputer kon
dan ook moeiteloos ingezet worden als modelbaanregelaar, maar ook stand-alone centrales waren (en
zijn) populair.
Infolink
[1] http://www.hccm.nl/
[2] http://www.pahasoft.nl/
[3] http://www.koploperforum.nl/
[4] http://www.modelspoorbeurs.nl/houten-digitaal/
Deel 1 van dit artikel stond in onze Kerst-Modelspoorinfo.
Het artikel kunt u binnenkort ook op onze site terugvinden
ADVERTENTIE

Foto HCC!m groep. Overzichtelijke indeling onderzijde modelspoorbaan.

Via de zeer actieve HCC!m zijn testbanen voor leden beschikbaar om nieuwe technieken op uit te proberen. Ook
is voorzien in een standaardbaan waar iedereen direct
digitaal mee aan de slag kan. Het aardige van die baan is
dat – hoewel relatief simpel – alle benodigde technische
zaken aan bod komen (blokbedrijf, digitale sturing, wisselsturing enzovoort) zodat uitgroeien naar meer makkelijk te
realiseren is. En dat een ‘oude’ baan – mocht je nog min
of meer antieke spullen op zolder hebben liggen – prima
is op te waarderen naar iets veel moderners laat de IG
ook zien: die allereerste geautomatiseerde baan uit 1978
is inmiddels volledig gerenoveerd en gedigitaliseerd; je
kunt hem tegenkomen op beurzen en verenigingsbijeenkomsten!
Lid worden van HCC!m? -> ga naar nu direct online
op: https://www.hcc.nl/registratie en vul MO in bij interessegroep. Het eerste jaar voor € 27,50 ipv € 37,50.
Voor al onze leden, want die vergeten we ook niet; heeft
het HCC-lidmaatschap, naast onze eigen HCC!m activiteiten, ook de volgende voordelen: https://www.hccdeals.nl
en dan “vast voordeel”.
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De passie van ROKON

deel 2

Bezoekers van onze beurzen komen wel eens naar ons
toe met de vraag: Waar zijn de twee heren van ROKON?
Dit gebeurt gelukkig niet vaak, omdat de twee heren bijna
altijd op de vaste stek van zaal 2 te vinden zijn. Om te
onderzoeken wat nu zo bijzonder aan deze twee heren is,
zijn wij hen in hun hobbyruimte gaan opzoeken. Het gevolg van dit ene bezoek was een vervolgbezoek van weer
enkele uren. Uren waarin wij geboeid geluisterd hebben
naar het verhaal achter hun hobby.

ken heeft bij het digitaliseren van zijn eigen baan. En juist
dit willen wij als redactie ook graag horen, want vergeet
niet: iedereen komt op een punt dat er iets niet werkt.

Foto: De N-baan van Ron wordt volledig digitaal bestuurd. Een combinatie van RAUTENHAUS en iTrain maakt dit mogelijk.

Foto: Ron Konstapel

Om nu concreet te zijn: waar rijdt Ron dan zelf mee? Ron
rijdt met treinen in de schaal N, en deze zijn met Selectrix
of DCC decoders uitgevoerd en worden aangestuurd met
het Multiprotocol systeem RMX van Rautenhaus in combinatie met het treinbesturingsprogramma iTrain. Veel bezoekers zullen dit ook herkennen wanneer zij bij ROKON
naar de rijdende treintjes op de N-baan aan het kijken
zijn. Aan één kant van de modulebaan zit Ron dan achter
de computer met daarop de software van Rautenhaus en
het treinbesturingssysteem van iTrain, die via de computer met elkaar communiceren, om aan de bezoekers alles
uit te leggen. Vaak staat Xander Berros erbij en verstrekt
hij de bezoekers informatie over iTrain. Stop! Wij vergeten
iemand, n.l. de vader van Ron. Hij post aan de andere
kant van de modulebaan, zorgt dat de treinen blijven rijden en deelt altijd lachend folders uit. Alleen als men iets
specifieks wil vragen zegt hij: “ik weet niet alles, daarvoor
moet je mijn zoon spreken. Ik weet alleen maar sommige
dingen.” Maar dan begint ook hij te vertellen over de treinen, zijn kennis van treinen en af en toe betrap je hem
zelfs op een uitspraak betreffende digitaal rijden. Komt
men er voor de eerste keer dan valt één ding op, n.l. de
enorme passie die beide heren voor modelspoortreintjes
en het Rautenhaus-systeem in combinatie met iTrain hebben. Ongelooflijk!

Gooi dan niet direct het bijltje erbij neer! Wij hebben u al
verschillende keren verteld en u heeft het ook al in menige Modelspoorinfo kunnen lezen, dat dan advies van de
verkoper enorm belangrijk is. Bij Ron is dit ook het geval.
Of hij kijkt vanaf zijn huis met u mee in uw computer waar
iets fout is gegaan, of hij pakt de auto en komt naar u toe
om te helpen. “Problemen lossen wij op, hoe dan ook.
Maar laat het mij s.v.p. weten!” is zijn motto.
ADVERTENTIE

Maar nu even terug naar zoon Ron. Zodra hij begint te
vertellen, dan valt al het andere om je heen weg. Duidelijk, overzichtelijk, maar ook inzichtelijk vertelt hij hoe het
Rautenhaus – systeem werkt en wat je ermee kunt doen.
Hij geeft direct nuttige tips hoe je op een heel simpele
manier te werk kunt gaan. Maar ook wat je wel moet doen
en wat absoluut niet. Men merkt dat hier een techneut
aan het woord is die alles systematisch kan verwoorden
en uitleggen. Opvallend is dat hij één ding niet vergeet te
vertellen en dat zijn de problemen waarmee ook hij te maPagina 4

Terugkomend op problemen met zijn eigen baan? Zijn of
waren die er? Jazeker! “Ik geloof dat ik een jaar of twee
geleden op het punt stond om alles, maar dan ook werkelijk alles weg te doen. Gewoon te verkopen voor elke prijs.
Ik had het helemaal gehad. Niets liep zoals het zou moeten lopen en sommige lokjes kwamen de meeste vlakke
stijging niet eens op. Het was om helemaal gek van te
worden. Mijn plan was om met lange treinen te rijden en
een grote stoomlok, zonder wagons, haalde een simpele
stijging niet. Niet te geloven. Ik werd er sacherijnig van, zo
erg zelfs dat mijn vrouw en dochtertje serieus vroegen of
ik de treintjes niet a.u.b. weg wilde doen.” Om eerlijk te
zijn zien wij nu toch iets anders gebeuren, namelijk één
lok die maar liefst 10 personenwagons moeiteloos de helling optrekt of twee locs die heel langzaam 40 kolenwagons eveneens een helling optrekken! Wat heet hier “het
loopt voor geen meter.” Het loopt perfect.

Foto: door een besneeuwd landschap rijdt een trein, aangestuurd door
RAUTENHAUS en iTrain

venleiding e.d.) op de markt brengt en de trafo’s tegenwoordig van Weiss, helaas bestaat Titan niet meer.
Dan nog even een opmerking voor de Märklin-rijders onder ons. Rautenhaus is een digitaal systeem voor hobbyisten die met treinen op gelijkstroom rijden. Voor wisselstroom-rijders is deze applicatie beperkt bruikbaar, maar
wanneer zij van een TAMS-centrale gebruik maken en de
juiste componenten van Rautenhaus, zoals terugmelders
en wisseldecoders, dan is ook voor deze groep het gebruik van Rautenhaus zeer geschikt.

Foto: op de N-baan rijdt een trein bestaande uit 2 locs met 40 kolenwagens (!) zonder problemen rond.

Welnu, Ron heeft op deze vraag het passende antwoord.
Daarom, wilt u meer weten van Rautenhaus of iTrain, of
digitaal rijden in het algemeen, ga naar hem toe en vraag.
Hij staat u graag te woord. Tevens willen wij u wijzen op
de producten die u naast de digitale componenten van
Rautenhaus nog meer bij ROKON kunt kopen dan wel
informatie in kunt winnen. Denk bijvoorbeeld aan de rails
van PECO, de producten die Viessmann (seinpalen, bo

Wij willen Ron heel hartelijk bedanken voor de prettige en
informatieve gesprekken die wij met hem gevoerd hebben
en nog zullen voeren. Wij hopen dat de passie van zowel
zijn vader als ook van Ron voor modelspoortreinen de
bezoekers mag motiveren om de stap te nemen om ook
digitaal te gaan rijden. En … dat vergeten wij ook niet: de
steun die Ron van zijn vrouw en zijn dochtertje krijgt, zijn
in zijn hobbyruimte op verschillende plaatsen te vinden!

Deel 1 van dit artikel stond in onze Kerst-Modelspoorinfo.
Het artikel kunt u binnenkort ook op onze site terugvinden

ADVERTENTIE
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Suikerstoom op Java
1984 en 1991
Op onze redactie begint een vergadering vaak met het
bespreken van de artikelen en andere materialen waaronder dvd’s, die binnen zijn gekomen en wordt er een indeling gemaakt wie welk onderwerp voor zijn rekening
neemt. Ook bovenstaande dvd kwam ter sprake en zoals
altijd vond deze film gretig aftrek onder het team. Waarom? Vanwege het feit dat er stoomtreinen op staan? Of
vanwege de mooie beelden van de omgeving?
Geen idee, maar één ding is
zeker, deze dvd is weer eens
“grijs” gedraaid, voor zover dit
bij een dvd überhaupt mogelijk is. De opnames zijn schitterend, niet alleen van de
stoomlocjes zelf maar ook
van het leven erom heen en
niet te vergeten ook van de
omgeving. Voor de stoomliefhebbers onder ons is het echt
een dvd om van te smullen.
Tientallen prachtige stoomlocs passeren de revue, allemaal rijdend en soms zijn er
zelfs opnames bij waarbij de
verschillende aandrijfsystemen minuten lang heel goed
zichtbaar zijn. Maar ook de prachtige Art Deco locomotiefloods van de fabriek van Tasik Madoe, waar een enorme
hoeveelheid verschillende stoomlocs staat opgesteld.
Stoomlocs die in de loop van de dag worden klaargezet
om hun vracht op de suikerrietplantages te gaan ophalen.
Dan pas begin het echte genieten: voorop de locs staat
bijvoorbeeld een grote kist met zand. Daarnaast zit aan
één kant of soms aan beide zijden een man die met een
schepje het zand voor de lok op de rails gooit, zodat de
wielen niet doorslippen. Naast de loc loopt een man die
met een oliekannetje kijkt of er ergens iets gesmeerd
moet worden. Is dit het geval, dan stopt de loc en wordt
onderhoud gepleegd. Wij zullen het in dit opzicht maar
niet hebben over milieuvriendelijk onderhoud! Wat ook zo
schitterend is; een man liep voor de lok uit om vuiligheid
tussen de rails vandaan te halen! Leuk klusje voor de NS
om de blaadjes van de rails te halen of misschien wel de
sneeuw! U denkt natuurlijk, hoe is het mogelijk dat die loc
stopt? Heel eenvoudig: er waren heel veel locs onderweg,

zonder beveiliging en er gebeurde niets. Ieder loc reed op
zicht. Op de film is nergens iets van een blokbeveiliging,
seinpaal enz. te vinden. Prachtig ook om te zien is hoe
iemand een paal over de weg zette. Waarom? Er kwam
een loc aan! Maar de fietsers fietsten gewoon door en de
politie stond erbij er keek ernaar.
Bijzonder interessant was ook om te zien hoe men het
afval van het suikerriet, ampas* genaamd, als brandstof
voor de locs gebruikte. Als u weet dat een loc elke 7 minuten een baal verstookte dan kunt u nagaan hoeveel van
die balen meegevoerd werden.
Zo, nu stoppen wij. Wij kunnen u nog wel meer vertellen,
maar dan kijkt u niet meer naar de prachtige beelden op
deze film. Zonder twijfel is deze dvd het kijken meer dan
waard. In aanvulling op hetgeen achter op de verpakking
al vermeld staat hopen wij dat u net zo zult genieten van
al het moois als dat wij dat gedaan hebben. Deze dvd is
echt schitterend!
Dvd:
Een filmproductie van Ton Pruissen
Distributie: van den Burg beeldproducties
www.mixmediastore.com
Bestelnr.: BP 1420
Duur:
67 minuten exclusief verschillende Pdfbestanden
* Ampas is een vezelig residu, dat overblijft nadat het suikerhoudende sap uit het suikerriet is geperst.

KATO – NOCH
Aan de Amtrack City-Sprinter familie werd in februari
2014 de AC-S 64 toegevoegd. Dit is een elektrische loc
die door Siemens Rail System in de USA is gebouwd.
Voor het productieplatvorm van de AC S-64 maakte men
gebruik van het platvorm van de Eurosprinter en de Vectron, natuurlijk met aanpassingen voor de Amerikaanse
markt. In samenwerking met Siemens biedt KATO deze
loc in spoor N aan. Als
leveringstermijn wordt
januari 2016 aangehouden. De loc ziet er
prachtig uit en lijkt een
beetje op de Vectron.
Helaas kunnen wij u nog
geen artikelnummer en
adviesprijs noemen.

ADVERTENTIE
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Märklin

De adviesprijs ligt rond de € 20,--.
Let op: deze figuurtjes zijn gemaakt voor de schalen
TT en N.

Märklin heeft op 16 september 2015 de ERS RAILWAYS
locomotief 189 206 in een kleurrijke Vincent van Gogh
outfit onthuld. Het betreft hier een zeer exclusief model.
Märklin is de enige producent die een model van deze lok
in deze Vincent van Gogh uitvoering op de markt mag
brengen. De aanleiding van deze kleurrijke outfit was de
herdenking van de 125ste sterfdag van Vincent van Gogh.
De locomotief is een meer-systeem lok Reeks 189. Nummer EW 64 F4-206. Asindeling: Bo’ Bo’. Dit model is uitgerust met een MFX – decoder met SOUND.

GEZOCHT: in de Modelspoorinfo zijn wij gestart

Het model is in wisselstroom ALLEEN leverbaar in het
Märklin H0-assortiment. Artikelnr. 39864.

Oproep 16:

Het model is in gelijkstroom ALLEEN leverbaar in het
TRIX H0-assortiment. Artikelnummer 22864.
Adviesprijs H0 modellen: € 359,--.
In Minitrix is het model eveneens leverbaar. Artikelnummer 16895. Adviesprijs: € 199,99

NOCH
Lassen – regelen – flitsen, dit zijn de termen waarin Noch
de hoofdgroepen indeelt die gebruik maken van constante
lichten. Denk hierbij aan fotograven, politiemensen en
werklui die met het bewerken van ijzer / staal bezig zijn.
Door de ontwikkeling van zogenaamde micro-ledjes werd
het mogelijk om deze micro-leds constant te gebruiken,
zonder de angst dat deze leds kapot zouden gaan. Het
gebruik van deze Micro-leds vereist technische kennis én
vaardigheden binnen het werken met miniaturen. Noch
helpt u hierbij door elk jaar weer nieuwe kant-en-klare
producten op de markt te brengen die het mogelijk maken
uw modelspoorbaan zo realistisch en levendig mogelijk te
maken. Deze figuren worden in de fabriek van Noch in
Vietnam zo bewerkt dat de leds in de figuren werken.
Door het schilderen van deze figuren ziet men niets meer
van de bekabeling. Deze figuren worden rechtstreeks in
Europa op de markt gebracht. Op deze manier garandeert
Noch een perfect functioneren van deze figuren, zonder
dat u er veel aan hoeft bij te dragen. De figuren zijn zoals
gezegd kant-en-klaar en kunnen direct op een 16 volt
transformator worden aangesloten. Zoals u weet beschikken uw transformatoren voor zowel wissel- als ook gelijkstroom over deze vereiste uitgangen.
Het artikelnummer is: 17520.

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.

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.

Oproep 17:
Tijdens de Modelspoorbeurs in Houten op 7 november j.l
kwam er bij mijn tafel iemand met een vraag naar militair
personeel, waarvan ik toen meende deze niet te hebben.
Achteraf bleek ik toch over een zeer uitgebreide collectie vooralsnog onbeschilderde - militairen in de gevraagde
schaal H0 te beschikken. Aangezien de vraagsteller specifieke wensen had m.b.t. de inzet bij de schitterende Artitec-tanks zou ik deze heer graag willen vragen, desgewenst, nogmaals bij mij langs te komen om de mogelijkheden te bespreken. Deze heer en andere geïnteresseerden kunnen mij vinden in zaal 2, rij 17, ongeveer in het
midden van de rij (tafel met zelf beschilderde figuurtjes).

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.
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ADVERTENTIE

Beursagenda 2016
Houten

Houten

Expo Houten

RAIL 2016

2016
26 maart 2016
21 mei 2016
2 juli 2016
27 augustus 2016
8 oktober 2016
12 november 2016
10 december 2016

19 februari 2016
20 februari 2016
21 februari 2016
Openingstijden:
10:00 tot 17:00 uur

10 december 2016

Parkeren

HOUTEN DIGITAAL

Gratis
Toegangsprijs:

Toegangsprijs € 7,00**

€ 15,-- tegen inlevering

Openingstijd 10:00 tot 15:00 uur
Parkeren GRATIS

ingevulde kortingsbon
€ 2,-- korting.

**Jongeren tot 12 jaar gratis (mits onder begeleiding van
een volwassene).
(Wijzigingen en correcties voorbehouden)

KOLL Catalogi 2016

Luxe-uitvoering,
linnen gebonden met goudopdruk:
het gehele Märklin 00/H0
programma vanaf 1935
omvattend
38ste druk
1720 bladzijden
4198 foto's
21 cm x 14,8 cm
ISBN 978-3-936339-65-9
€ 112,95

Band 1,
inleidende artikelen, locs en
treinstellen
38ste druk
816 bladzijden
1824 foto's
21 cm x 14,8 cm
ISBN 978-3-936339-66-6
€ 44,95

Band 2,
wagons, toebehoren
en treinverpakkingen
38ste druk
904 bladzijden
2374 foto's
21 cm x 14,8 cm
ISBN 978-3-936339-67-3
€ 44,95

Kompact catalogus,
band 1 en 2 samen zonder
foto’s,
maar dan in zakformaat
34ste druk
752 bladzijden
14,8 cm x 10,5 cm
ISBN 978-3-936339-68-0
€ 22,95

Spezial catalogus,
reclame en bijzondere modellen
31ste druk
1064 bladzijden
4208 Zwart/Wit foto's
21 cm x 14,8 cm
ISBN 978-3-936339-69-7
€ 52,95

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

&

www.hobmamodelbouw.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 - 2016 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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