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Internationale Modelspoorbeurs

Beste Modelspoorliefhebbers,
Voor u ligt alweer de laatste Modelspoorinfo van dit
seizoen. Een Modelspoorinfo met artikelen die niet
alleen gericht zijn op reizen, maar ook een ontmoeting beschrijven met een jonge enthousiaste deelnemer aan onze beurzen. Meer dan de moeite waard om
te lezen, dus.
Maar wij vertellen u ook iets over de beurzen die wij in het
najaar organiseren en een beurs die in het oosten van
land georganiseerd wordt. Eén ding is duidelijk, de modelspoortreinen staan de laatste tijd volop in de belangstelling. Ook wij merken dat onze beurzen steeds meer
bezoekers trekken en daar zijn wij enorm blij om. Niet alleen voor de deelnemers aan onze beurzen en de organisatie, maar vooral vanwege het feit dat ook wij merken
dat steeds meer jongeren interesse in het modelspoorgebeuren hebben. Jonge mensen vormen immers de groep
die de toekomst van de modeltreinen zeker stelt.

Nieuws betreffende onze najaarsbeurzen 2016.
Belangrijk om te vermelden zijn natuurlijk onze Internationale Modelspoorbeurzen in het najaar van 2016. Voor de
juiste data raadpleegt u het overzicht in deze Modelspoorinfo en op onze website www.modelspoorbeurs.nl. Alleen
deze bronnen geven de juiste data weer.
Wij maken u er op attent dat onze Internationale Modelspoorbeurs van 10 december 2016 weer helemaal in het
teken staat van HOUTEN DIGITAAL.
Op HOUTEN DIGITAAL worden de nieuwste snufjes op
het gebied van het digitaal laten rijden van modelspoortreinen getoond en laten verschillende hobbyisten hun
mooie modelspoorbaan zien. In de Modelspoorinfo’s die
in het najaar verschijnen, treft u meer informatie over deze beurs aan.

Nieuws betreffende het beursprogramma van 2017.

Foto: Wij hopen dat u tijdens uw treinreis op een comfortabelere wijze kunt genieten van de omgeving.

Rest ons u een heel zonnige, mooie, informatieve vakantie toe te wensen. Wij hopen dat u volop nieuwe
ideeën opdoet, die u na de vakantie, wanneer de eerste herfststormen ons land teisteren en iedereen
heerlijk bij het haardvuur zit, kunt gaan uitwerken op
uw modelspoorbaan.

Aan het begin van de zomer 2016 kijken wij vooruit naar
het beursprogramma van 2017. Na lang wikken en wegen, beter gezegd het afwachten wat de Gemeente Arnhem voor de vaste huurders van de Rijnhal zoal in petto
heeft, heeft de beursorganisatie het besluit genomen om
een beurs in de Jan Massinkhal in Nijmegen te organiseren. Door het wegvallen van de Rijnhal is in Arnhem tot
op heden geen nieuwe ruimte beschikbaar gekomen. De
ruimtes zijn er wel, maar om beurzen te organiseren moeten meestal eerst bestemmingsplannen gewijzigd worden
en zoals wij al lang weten gaat daar een hele tijd overheen.

Dit wensen wij u namens alle medewerkers van de
Modelspoorbeurs.

www.modelspoorbeurs.nl
&
www.hobmamodelbouw.nl
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Jammer voor Arnhem, maar aangezien de animo voor
een beurs in deze regio erg groot is, hebben wij besloten
de Jan Massinkhal in ons beursschema op te nemen.
Op zaterdag 25 maart 2017 is het dan zover. De Internationale Modelspoorbeurs strijkt in de Jan Massinkhal te
Nijmegen neer. Zoals wij op onze site reeds gemeld hebben is de toegangsprijs op € 5,-- blijven staan (net als de
toegangsprijs voor onze beurzen in de Rijnhal), is het parkeren gratis, is voor jeugdigen t/m 11 jaar de toegang gratis mits onder begeleiding van een volwassene en is de
openingstijd van 10:00 uur tot 15:30 uur. Parkeerplaatsen
zijn voldoende aanwezig en het NS-station “Goffert” ligt
op 5 minuten lopen van de Jan Massinkhal.

De Gotthard-Basistunnel
Velen van ons zullen ongetwijfeld de berichten omtrent de
Gotthard-Basistunnel op de voet volgen. Gotthard – Teufelsschlucht – SBB – Wassen; door een treinliefhebber
met een beetje interesse in het vervoer over het spoor,
worden deze woorden bijna met eerbied uitgesproken.
Daar is het allemaal te doen. Dit traject is het mooiste traject dat in de wereld te vinden is, daar kun je genieten –
genieten puur sang.
Maar op 16 juni 2016 is het dan zo ver. Voor de Zwitsers:
eindelijk zo ver! Na een bouwperiode van 17 jaar wordt de
langste spoorwegtunnel van de wereld feestelijk geopend.
Zoals overal beschreven speelde de Gotthard al sinds
mensenheugenis een bijzondere rol aan beide kanten van
de Alpen. Vond het transport van goederen en mensen in
de begintijd per muildier plaats, in 1830 werd de eerste
“Passstrasse” over de Gotthard feestelijk “ingewijd”, zoals
men in de geschiedenisboeken kan terugvinden. Eén ding
hadden de mensen in die tijd al wel door en dat was dat
de weg over de Gotthard de kortste weg over de Alpen
van noord naar zuid en omgekeerd was. Opgemerkt dient
bovendien te worden dat ondanks het feit dat er een heuse “Passstrasse” over de Gotthard leidde, het gebruik van
deze straat vol gevaren was en dat er veel passanten de
overtocht niet haalden.

Noteer alvast in uw agenda:
25 maart 2017. Internationale Modelspoorbeurs in de
Jan Massinkhal, Nieuwe Dukenburgseweg 5, 6534 AD
NIJMEGEN.
Meer informatie betreffende deze beurs kunt u in de komende Modelspoorinfo’s vinden.
Een containertrein maakt een testrit door de nieuwe spoortunnel onder de
Gotthard. Foto: AlpTransit Gotthard AG.

In 1882 kwam daar verandering in, want toen werd de
spoorwegtunnel door de Gotthard geopend en verloor de
“Passstrasse” duidelijk aan betekenis. De tocht met de
trein door de tunnel was veel gemakkelijker, veel veiliger
en redelijk goed te betalen. Bovendien was de aanleg van
de spoorwegtunnel een waar huzarenstuk qua architectuur en met een lengte van 15 km ook nog eens de langste tunnel ter wereld. Helaas boette de tunnel, na de opening van de autotunnel in 1980, aan betekenis in. Veel
goederen werden weer door vrachtauto’s over straat en
door de autotunnel vervoerd. De spoorwegmaatschappij
had het nakijken.
Bovenstaande foto kwamen wij in een buitenlands tijdschrift tegen. De ondertiteling
willen wij u niet onthouden: “Spieken in India”

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.

Voor de statistici onder ons nog enkele gegevens: De eerste houweel werd geslagen in november 1999. De doorsteek van het oostelijk gelegen tunneldeel vond op 15
oktober 2010 plaats en van het westelijke gelegen tunneldeel op 23 maart 2011. Na een bouwtijd van 17 jaar wordt
precies volgens schema de tunnel op 16 juni 2016 voor
het spoorwegverkeer geopend. Op sommige stukken ligt
er meer dan 2.300 meter gesteente op de tunnelbuizen.
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En over veiligheid gesproken: door heel Zwitserland staan bij tunnels
“reddingstreinen” opgesteld. Foto: SBB

Het gehele tunnelcomplex bestaat buiten de 2 tunnelbuizen voor het spoorwegverkeer uit meerdere ontluchtingsen ontsnappingsschachten. In totaal is er 152 km aan
schachten gebouwd. Niets maar dan ook niets wordt aan
het toeval overgelaten en de mensen die gebruik maken
van de tunnel kunnen er zeker van zijn dat het veiligheidsniveau ongekend hoog is. De snelheid van de personentreinen ligt op max 200 km. per uur, van goederentreinen
op max 100 km per uur. Op de oude Gotthardbaan konden “slechts” 180 goederentreinen afgehandeld worden.
Via de tunnel ligt het aantal op 260 per uur.

veel meer goederen dan voorheen snel en veilig door
Zwitserland vervoeren. Aan energiekosten is men dan
veel minder kwijt, want er worden geen opduwloks e.d.
meer gebruikt.

En voor de spoorwegliefhebber ……. De oude Gotthardroute staat op de werelderfgoedlijst en zal altijd in stand
gehouden worden. En vrees niet, er zullen ook altijd, zij
het sporadisch, goederentreinen de tocht over de
Gotthard maken.
ADVERTENTIE

Het aanleggen van de rails. (Foto: AlpTransit Gotthard AG)

De officiële opening vindt op 1 juni plaats in aanwezigheid
van alle Zwitserse hoogwaardigheidsbekleders en Internationale bobo’s. De bevolking krijgt de mogelijkheid om
in het weekend van 4 en 5 juni als eerste met de trein
door de tunnel te rijden. Na deze plechtigheden en officiële overdracht heeft de SBB nog verschillende proef- en
testritten op het programma staan alvorens op 11 december 2016 alle treinen volgens plan door de tunnel mogen
gaan rijden. U begrijpt, de SBB laat niets aan het toeval
over en test alles zeer uitvoerig.
Doel van dit grote project is om zoveel mogelijk verkeer
van goederen via de spoorwegen te laten lopen, zodat de
wegen ontlast worden. Dit komt niet alleen het milieu,
maar ook de veiligheid op straat en hoofdzakelijk de snelheid van het transitvervoer ten goede. Met het NEAT project levert Zwitserland een belangrijke bijdrage aan de
Europese verkeerspolitiek, de veiligheid- en de milieupolitiek. Zeker wanneer in december 2020 de tunnel die door
de Ceneri wordt aangelegd, eveneens geopend wordt.
Samen met de in 2007 geopende Lötschberg-basistunnel
vormen de spoorwegen een belangrijke concurrent voor
het wegvervoer. De locs kunnen op een bijna vlak stuk
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MARNAN.eu Modelspoorbouw
Wanneer men over de beursvloer loopt komt men overal
dingen tegen die met modelspoortreinen en toebehoren te
maken hebben. Wat men dan vaak over het hoofd ziet,
zijn misschien wel dingen die totaal niets met onze hobby
te maken hebben.
Is het u wel eens opgevallen dat er een verkoopstand is
waar iedere beurs een vaasje staat met een plastic bosje
bloemen? Dan kun je toch niet anders dan vragen naar
het waarom ……… Nu, wij laten u nog een tijdje in het
ongewisse, maar in een van onze toekomstige Modelspoorinfo’s zult u de verklaring hiervan zeker aantreffen.

Maar waar is dit boeketje dan te vinden? Welnu, ergens
op de tafels bij MARNAN.eu. “Oh, bij Marc van MARNAN”, zult u nu ongetwijfeld zeggen! Juist, de jonge, enthousiaste verkoper die met zijn team achterin zaal 1 te
vinden is en waar zoveel gelachen en plezier gemaakt
wordt!

Maar dan de vraag hoe het mogelijk is dat een jongeman
de stap neemt om een modeltreinenbedrijf op te gaan
zetten. “Nou, ik ben begonnen als vakkenvuller bij Albert
Heijn en heb mij zo opgewerkt tot begeleider van zelfstandige Franchisenemers van Albert Heijn. Dat betekent dat
ik alle tussenliggende stappen heb doorlopen, dus van
afdelingshoofd, naar assistent-bedrijfsleider, bedrijfsleider
enz. Ook heb ik nog als groenteman op de markt gewerkt
én daarnaast mijn opleidingen gedaan én bijbehorende
diploma’s behaald.” Tja, toen vielen wij natuurlijk even stil,
want doe dat maar eens allemaal tegelijk! Indien u Marc
kent zult u dit wel begrijpen want wat een ongekende
energie straalt hij uit! “Juist, voor ik het vergeet: ik had
natuurlijk ook nog een hobby en dat waren en zijn de modelspoortreintjes. Via Marktplaats, Ebay en beurzen kocht
ik modellen voor mijn verzameling en soms verkocht ik ze
weer. Op een gegeven moment wil je een aantal items die
in aangeboden verzameling zitten kopen alleen de rest
had ik nodig. De aanbieders wilde alles in een keer kwijt
dus kocht ik alles maar… en toen was het hek van de
dam…
Op 32 jarige leeftijd stond ik toen voor de keuze: doorgaan bij AH of voor mijzelf iets gaan opbouwen. Nou, dat
laatste is het geworden. Ik nam ontslag bij meneer Heijn
en startte 7 jaar geleden mijn bedrijf. Als eerste begon ik
met het opzetten van een goede webshop en nadat mijn
huis te klein voor alles was geworden heb ik een bedrijfsruimte gehuurd. Daarna ben ik ook naar de beurzen gegaan en heb zodoende een heel mooie klantenkring opgebouwd. Wanneer ik nu vanuit mijn bedrijf naar mijn
ADVERTENTIE

Marc Ommen voor zijn winkel in de Sint Josephstraat 16 te Roosendaal

Wij kennen Marc al een paar jaar en wij hebben hem ook
al verschillende keren ontmoet, eerst in Breda en onlangs
in Roosendaal. Nieuwsgierig naar zijn nieuwe stekkie zijn
wij met twee leden van de redactie naar Roosendaal gereisd. Wat bleek, Marc heeft zijn intrek genomen in een
mooi, sober, maar statig pand aan de Sint Josephstraat
16 in Roosendaal. Waren onze eerdere bezoeken nog in
Breda in een bedrijfspand op een industrieterrein waar
naast de gewone verkoop ook de webshop beheerd werd,
anno 2016 beschikt Marc over een mooi winkelpand, centraal gelegen in het westen van Brabant in de spoorstad
Roosendaal. Van daaruit bedient hij niet alleen de webshop van zijn bedrijf, maar heeft hij ook de beschikking
over een winkelruimte met indrukwekkende stellages vol
modelspoorproducten van bijna alle modelspoorproducenten. “En wat ik nu nog niet heb, komt er in de toekomst zeker bij”, vertelt Marc enthousiast. Nou, wij kunnen u verzekeren dat dit zeker gaat gebeuren.
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afzetgebied kijk, beslaat dit al een groot gedeelte van
West-Brabant en Zeeland en ook mensen van elders weten mij hier al te vinden. Roosendaal als spoorstad ligt
dan ook heel centraal en zelfs onze zuiderburen weten
waar ik mijn uitgebreide aanbod laat zien en te koop zet.
Zouden mijn plannen geen succes opleveren dan kan ik
nog steeds terugkeren in de detailhandel als …….. Ik ben
nog relatief jong en heb een heel brede ervaring. Och, wie
weet, misschien wil iemand mij dan nog.” En ja, Marc kan
ook zielig kijken, dat hebben wij na die laatste zin duidelijk
gezien.

Het is natuurlijk leuk dat er mooie beginsets van bijv. Märklin, Piko, ROCO, Fleischmann overal aangeboden worden. Dat is voor kleine kinderen, nu wordt het tijd voor de
oudere jongeren.” (Voor de oudere lezers onder ons: dit
doet denken aan de sketches van van Kooten en de Bie).
Hoe zit het met de concurrentie op internet? “Nou die is
moordend, maar het komt erop neer dat je naast verkoop
ook service moet verlenen en dat doe ik. Men kan gerust
naar mij toekomen en ik help, probeer altijd te helpen. Ik
geloof er dan ook heilig in dat de mensen bij mij blijven
hangen. Zo bouw ik vertrouwen op én krijg er een mooie
klantenkring bij. Kijk, het moet natuurlijk niet te gek worden. Er zijn grenzen.” En dat geloven wij zeker. Marc
staat voor de producten die hij verkoopt en helpen doet hij
graag én iedereen. Juist die extra service is zo belangrijk.
Hij onderbouwt zijn beweringen ook met voorbeelden en
cijfers en juist door zijn openheid geloven wij wat hij zegt.
Persoonlijk valt ons op dat gezelligheid – misschien wel
Brabantse gezelligheid – bij Marc de boventoon viert. Gelachen wordt er veel, gekletst nog meer, geadviseerd nog
meer en voor zover wij ingelicht zijn wordt de inwendige
mens niet vergeten. Dit laatste merken de aspirant-kopers
misschien niet, want die hebben veel te veel oog voor
hetgeen aangeboden wordt.

Maar hoe ziet Marc nu de toekomst van het modelspoorgebeuren. “Goed, hoezo? Zien jullie dat dan somber in?”
Natuurlijk wijzen wij hem op het feit dat wij op de beurzen
toch wel veel ouderen zien. “Klopt, maar daarom hoeft het
nog niet stoffig te zijn! Ik zie de leeftijdsgrens op rond de
dertig liggen. Dan worden de meeste jongeren rustiger,
gaan minder uit en halen hun treintje van zolder. Dan begint de echte modelspoorhobby op te bloeien, gaat men
nadenken wat men met de treintjes van vroeger wil gaan
doen, worden er plannen gemaakt. Vervolgens komen
deze mensen bij o.a. mij in de winkel of op de beurs (bij
mijn stand) en gaan hun plannen gestalte geven. Wat
gaan zij doen, digitaliseren? Misschien alleen maar het
mooi aankleden van de baan? Of het zelf maken van onderdelen die de modelspoorbaan iets persoonlijks geven?
Deze mensen blijven ons modelspoorgebeuren nog jarenlang trouw, zeker weten. Nu maar hopen dat de modelspoor-producenten hierop inspelen.

Een selfie hoort erbij, volgens de jonge ondernemer. Helaas staat Remco er niet
bij, maar die opname plaatsen wij in de volgende Modelspoorinfo.

Wij hopen dat Marc zijn bedrijf kan uitbouwen naar hetgeen hij voor ogen heeft en dat hij na het bereiken van
zijn doel ook nog steeds zo enthousiast is zoals hij nu is.
Wij wensen hem veel succes.

ADVERTENTIE
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Een leuke reistip!
Voor de bezoekers die nog niet weten welke fantastische
treinreizen ze willen maken hebben wij misschien wel een
heel leuke, maar wel kostbare, tip! U hebt nog voldoende
tijd om voor deze trip te sparen, wat pas in 2029 kunt u in
3 uur tijd van L.A. naar San Francisco!

volgt. Highway 1, of beter California State Route 1, is een
van de mooiste wegen ter wereld, maar de reistijd is dan
minimaal 9 uur.
Vooral de inwoners van Californië verheugen zich op de
opening van deze High-Speed Line. Zij zijn de files en het
rijden in een file meer dan moe. Maar worden de bouwers
bij de aanleg van deze lijn ook geconfronteerd met veel
bijzondere situaties? Met name de gesteldheid van het
landschap en de als maar in beweging zijnde aardkorst
vormen een uitdaging voor de bouwers. Het gebied waar
deze hogesnelheidslijn doorheen loopt wordt immers gekenmerkt door aardbevingen en aardverschuivingen.

Impressie van de High-Speed trein die tussen L.A en San Francisco gaat rijden.
(Bron: Google)

Momenteel duurt de reis met de trein nog gemiddeld 11
uur. Maar voor 68 miljard dollar(!) wordt een “High-Speed
Rail” aangelegd. Vanaf 2029 rijdt u met een snelheid van
ongeveer 322 km per uur door het schitterende (voor zover waar te nemen) Californische landschap. Met de
bouw van deze hogesnelheidslijn is men op 6 januari
2015 gestart. Toen werd in de plaats Fresno de eerste
spade in de grond gestoken. Van hieruit wordt gestart met
de aanleg van het eerste stuk “California-High-Speed
Rail” naar het 40 km. verderop gelegen Madera.
Al vanaf de officiële eerste handeling, die verricht werd
door de gouverneur van Californië, zijn de bewoners van
deze staat euforisch over deze verbinding en kunnen zij
niet wachten totdat de eerste treinen rijden. Begrijpelijk,
want dit project vormt een uitbreiding van High-Speed
Line tussen San Diego en Sacramento, een lijn van 1287
kilometer lengte met 24 stations. Bovendien biedt dit project werk aan ongeveer 20.000 mensen over een periode
van meerdere jaren. Begrijpelijk dat de bouwkosten van
68 miljard Dollar (omgerekend ongeveer 57 miljard Euro)
ook voor veel protesten hebben gezorgd.

Het station van San José (Bron: google)

Benieuwd zijn wij naar het eindresultaat, maar wetende
dat wij daar nog lang op moeten wachten, kunnen wij ook
extra lang sparen.

Voor de mensen onder ons die geïnteresseerd zijn in statistieken en cijfertjes: de 3 uur durende rit is in feite baanbrekend. Een autorit via de kortste route, de Interstate 5,
duurt tenminste 6 uur (als er geen files staan), want dat is
de reistijd over het 615 kilometer lange traject. Maakt men
gebruik van Highway 99 over Fresno dan doet men er
een uur langer over (ook weer zonder files). De toeristen
willen nogal eens uitwijken naar de weg die de kustlijn
ADVERTENTIE
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Beursagenda 2016 - 2017
Houten

Houten

Houten

Nijmegen

Expo Houten

Expo Houten

RAIL 2017

Jan Massinkhal

2016

2017

2 juli 2016
27 augustus 2016
8 oktober 2016
12 november 2016
10 december 2016

7 januari 2017
15 april 2017
20 mei 2017
1 juli 2017
26 augustus 2017
7 oktober 2017
11 november 2017

10 december 2016
HOUTEN DIGITAAL
Toegangsprijs € 7,00**
Openingstijd 10:00 tot 15:00 uur
Parkeren GRATIS

9 december 2017
HOUTEN DIGITAAL
Toegangsprijs € 7,00**
Openingstijd 10:00 tot 15:00 uur
Parkeren GRATIS

17 februari 2017
18 februari 2017
19 februari 2017
Openingstijden:
10:00 tot 17:00 uur

2017
25 maart 217
Jan Massinkhal
Nieuwe Dukenburgseweg 5
6534 AD Nijmegen

Parkeren

Toegangsprijs € 5,00**

Gratis

Openingstijd 10:00 tot 15:30 uur
Parkeren GRATIS

Toegangsprijs:
€ 15,-- tegen inlevering

Raadpleeg voor de juiste data
onze website

ingevulde kortingsbon
€ 2,-- korting.

www.modelspoorbeurs.nl

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

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 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.

Kibri.
De firma Kibri heeft dit jaar als thema het onderwerp
“feestdagen” en brengt daarom verschillende onderdelen
betreffende dit thema op de markt. Het jaarlijks terugkerende carnavalsfeest is een thema dat wij nog niet vaak
op een modelspoorbaan hebben gezien.

Kibri, feestkar met LANZ tractor en figuren.

Vandaar dat wij er in deze Modelspoorinfo aandacht aan
schenken. De Lanz tractor met feestkar van Kibri is niet
uitsluitend te linken aan carnaval, maar hij kan ook voor
het bekende Oktoberfeest en voor andere evenementen
gebruikt worden. Het pakket dat Kibri levert bestaat uit
een mooie Lanz tractor met chauffeur en feestkar en er
zijn nog 5 feestgangers bijgevoegd.
Kibri: artikelnummer 12226 en de adviesprijs ligt rond
de € 35,00.
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Let op!
In deze Modelspoorinfo treft u de beursagenda op pagina 7 aan!

Dit bleef er
van een brug
in Amerika
over nadat
een zware
orkaan het
gebied getroffen had.

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.
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.
Pagina 8

