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Internationale Modelspoorbeurs

Beste Modelspoorliefhebbers,
Tijdens het schrijven van deze eerste Modelspoorinfo
van het nieuwe modelspoorseizoen 2016 – 2017 is het
moeilijk de concentratie bij ons werk te houden. Nog
nooit hebben wij in deze tijd van het jaar zo veel naar
buiten gekeken en hebben wij onbewust veel pauzes
gemaakt. Onze gedachten zijn bijzonder weinig bij
onze modelspoortreinen geweest. Onze eigen modelspoorbaan ligt er nog mooi afgedekt bij en er heeft
nog geen enkele trein op gereden. De oorzaak laat
zich raden: het schitterende weer! Hadden wij eerst
een slecht begin van de zomer, nu schijnt er geen einde aan te komen. Een van onze redacteuren kwam
laatst zingend het kantoor binnen: “Het is weer voorbij die mooie zomer….” Niks voorbij, de zomer blijft
ons land nog een hele tijd in zijn greep houden. “Tot
het voorjaar moet het zo’n weer blijven!” is een veelgehoorde kreet. Maar eerlijkheid gebied te zeggen dat
wij dat toch niet zo op prijs stellen. Wij willen weer
met onze treinen gaan rijden! Toch?
Veel plannen zijn er immers al gemaakt of worden nog
gemaakt om onze modelspoorbaan op te frissen, aan te
kleden, opnieuw aan te leggen, noem maar op. Ook wij
hebben zo onze plannen klaarliggen of zijn al volop aan
het plannen. Wat onze beurzen in EXPO HOUTEN betreft
is er natuurlijk op 10 december het evenement HOUTEN
DIGITAAL (daarover verder in deze Modelspoorinfo
meer), vergeet niet RAIL 2017, enkele veranderingen in
de Modelspoorinfo, t.w. een column, artikelen die over 2
of meer Modelspoorinfo’s verspreid worden, nieuwe vragen van bezoekers in de Rubriek: GEZOCHT en misschien nog wel meer, maar dat houden wij nog een tijdje
voor ons.

klein station aan de oude Betuwelijn tussen Tiel en Elst.
Die rijke historie is dan ook de reden dat het Streekmuseum Baron van Brakell (met hierin de Historische Kring
Kesteren) in Ommeren het plan heeft opgepakt om in de
zomer van 2017 (waarschijnlijk begin juli) een tentoonstelling in te richten over de geschiedenis van dit mooie station in de Betuwe. Daarbij wordt vooral de nadruk gelegd
op de geschiedenis van het station tot 1950, maar ook
materiaal van na die tijd is welkom.

Station Kesteren 1921

Het streekmuseum is ter voorbereiding op zoek naar materiaal om van deze expositie een mooie overzichtstentoonstelling te maken. Alle informatie zoals bijvoorbeeld
(bewegend) beeldmateriaal, verhalen, schaalmodellen,
(bouw)tekeningen van het station en/of spoorwegemplacement zijn dan ook van harte welkom. Wanneer u materiaal in uw bezit heeft en dit (tijdelijk) beschikbaar wilt stellen voor de tentoonstelling kunt u met onderstaande contactpersoon van het streekmuseum contact opnemen.

Maar boven alles: wij, het voltallige Modelspoorbeursteam, wensen u een heel mooie bouw- en rijperiode op
uw modelspoorbaan toe. Wij hopen dat u op onze beurs
vindt waarnaar u al lang op zoek bent. Wij staan graag
voor u klaar.

“Dubbelstation Kesteren”:
Documentatie gezocht!
Station Kesteren kent een rijke historie. Waar vroeger op
dit (dubbel)station de 2 spoorwegmaatschappijen SS
(Amersfoort-Kesteren) en HSM (Geldermalsen-Elst) samenkwamen, is er op deze plek tegenwoordig nog een

Kartonnen model Station Kesteren

Het streekmuseum is momenteel in het bezit van documentatiemateriaal zoals boeken en een kartonnen model
van het station Kesteren(zie foto). We hopen echter
d.m.v. deze oproep extra materiaal tot onze beschikking
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te krijgen om de geschiedenis nog beter in beeld te kunnen brengen.
We stellen het zeer op prijs dat we door de organisatie
van de Modelspoorbeurs in de gelegenheid worden gesteld om deze oproep te plaatsen. We hopen dan ook dat
er veel reacties komen op deze oproep.
Jan Harteman, tel: 0651874503, email:
jan.harteman@streekmuseumbaronvanbrakell.nl
Website streekmuseum:
www.streekmuseumbaronvanbrakell.nl

Jaap Edel neemt afscheid van
de Modelspoorbeurs.
Tijdens de Internationale Modelspoorbeurs van 27 augustus jl. heeft Jaap Edel, voor velen toch vrij onverwacht,
afscheid genomen van de beurs, de deelnemers en natuurlijk ook van de bezoekers. Al vanaf begin jaren 90
was Jaap een bekende verschijning op onze beurzen.
Altijd in voor een gesprek of een grapje. Iedereen herkende in hem een statige Engelsman. Zijn handel bestond
dan ook uit bouwpakketten van kartonnen huisjes, auto’s;
alles in Engelse stijl. Zijn handel was fantastisch en menig
beursbezoeker heeft zeker iets bij Jaap gekocht wat nu
staat te pronken op de modelspoorbaan. Zijn schitterende
verhalen over Engeland en de Engelsen waren fantastisch om aan te horen.

Jaap Edel bij zijn bouwpakketten en auto’s

Toch is Jaap niet helemaal van plan om te stoppen met
beurzen en het rustiger aan gaat doen, want modelautootjes (natuurlijk Engelse modellen) hebben toch wel een
speciaal plekje in zijn hart veroverd. “Kom op, ook al ben
nu 70, ik heb nog energie genoeg” waren zijn woorden
toen wij afscheid van hem gingen nemen.
Wij danken Jaap voor zijn inzet, zijn verhalen, zijn aanwezigheid op onze beurzen en wensen hem een prachtige
toekomst toe. Een toekomst waar het woord gezondheid
een heel belangrijke rol mag spelen. Jaap geniet van alles
en wij hopen dat je nog vaak jouw favoriete land
(Engeland) mag bezoeken en onze beurzen komt bezoeken.

COLUMN

De sportzomer voorbij,
de modeltreinherfst begint
Beste Harry,
Traditiegetrouw zijn juli en augustus voor mij de maanden
dat vanuit mijn detailhandelsverleden het wel even minder
mag…
Ik mag dan graag naar de prestaties van mijn landgenoten kijken die elders aan de gang gaan, om te zien waar
de top van hun kunnen ligt. Zoals op de Olympische Spelen het hordelopen, het mannen turnen, het tafeltennis en
het judo. Daarnaast de Giro en niet te vergeten het voetbal. Kortom, ook ik heb een rustige zomer gehad.
Uitgerust kan ik er weer tegenaan, want ze staan weer
voor deur, de weekenden met de modelspoorbeurzen in
Houten, ModelspoorExpo - Leuven en Eurospoor Utrecht. Ik weet het: we zien overal steeds vaker dezelfde
gezichten aan beide kanten van de tafels. Laten we het
niet mooier maken dan het is, maar ik ken zelfs collega’s
die vanaf oktober t/m april bijna elk weekend op pad
zijn… of dat geen topsport is!
Bij deze evenemententopsport behoren ook onze Epkes
die we begaan als standhouder; niet geziene richeltjes,
omvallende karren, geplette dozen, niet geslaagde verkopen, verkeerd gestapelde handel, vergeten bestellingen…
zo vaak gedaan en toch gaat het soms even mis. Het
mooiste is altijd nog een model niet meer terug in zijn verpakking kunnen krijgen.
Maar Harry, nu even over de echte modelspoorprestaties:
jarenlang werken, jarenlang ook tegenslagen overwinnen,
herkennen wij dat niet bij onszelf? Hoe lang heeft het geduurd alvorens een wissel het deed, het digitaal functioneerde op onze baan, waarom loopt telkens dat ene wagentje er eindelijk niet meer constant uit, de lokjes probleemloos reden, noem maar op. Welke moeilijke
“standen” hebben wij niet urenlang moeten volhouden om
onder de tafel de juiste draden met elkaar te verbinden?
De echte topsport die onze branche maakt gebeurt op
zolder. De warmte is weggetrokken dus we kunnen eindelijk weer naar boven.
Ik hoop op een mooie, gezellige, drukke modelspoorherfst
in de letterlijke zin van het woord, zodat we na dit komend
seizoen nog steeds weten dat we niet de herfst van het
modelspoortijdperk zitten.
Marc Oomen
(Marnan.eu)

Het modelspoorbeursteam.

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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LDT Littfinski Daten Technik.
LDT brengt als nieuwtje voor 2016 een universele aansturing van de verlichting voor een analoge en digitale modelspoorbaan op de markt. Ongeveer 160 lichtuitgangen
kunnen lichtbronnen aansturen die de cyclus van een dag
via knoppen of DCC-bevelen kunnen activeren dan wel
deactiveren.

makkelijk aan elkaar te bevestigen. Ook is het mogelijk
om lichtmodules die verder van elkaar afliggen met een
netwerkkabel te verbinden.

De verlichting van een modelspoorbaan wordt meestal
door een schakelaar aan- en uitgeschakeld. Voor aparte
knipper- of looplichtfuncties worden door meerdere fabrikanten elektronische componenten geleverd, die eveneens via schakelaars geactiveerd worden. Hierdoor wordt
de dagcyclus dus door de hobbyist per handschakeling
bediend of blijft de dagcyclus achterwege en blijven de
lampen continu branden.
LDT brengt nu als nieuwtje voor 2016 het Light-DEC systeem op de markt. Hierdoor kunnen de verschillende verlichtingsfuncties zonder PC of digitaal-systeem bediend
worden. Het systeem deelt de dagcyclus in maar liefst 4
fasen in: t.w. ochtendschemering, de dag, avondschemering en nacht. Voor elke periode kan de begintijd afzonderlijk ingesteld worden. Via een tijdfactor wordt de looptijd van de 4 verschillende perioden versneld. Het doel
van deze tijdfactor is om op de modelspoorbaan de tijdsindeling te verkorten.

Modelspoorbaandagen hebben over het algemeen een
lengte die variëren van 15 tot 60 minuten. Vaak zien wij
dat op modelspoorbanen die door het publiek op tentoonstellingen e.d. te bewonderen zijn, de dagcyclus 15 minuten is; 10 minuten dag en 5 minuten nacht. De modelspoornacht is optisch enorm mooi en boeiend, maar de
echte details die door de bouwers zijn aangebracht, zijn
alleen maar overdag te bewonderen. Met Light-DEC is dit
echter perfect op te lossen. Zodra Light-DEC van spanning voorzien wordt, start het systeem vanzelf op. Het is
echter ook mogelijk om via een schakelaar het systeem
op te starten. De begintijd kan men dus vrij kiezen. Er zijn
ook mogelijkheden om bepaalde lichtfuncties afzonderlijk
te activeren dan wel te deactiveren.

De Light-DEC basis module beschikt over een display en
4 drukknoppen waarmee alle functies te bedienen zijn.
Via een display is o.a. de actuele tijd te zien, evenals het
tijdsbestek waarin de dagcyclus zich bevindt. Voor de
stroomvoorziening is een modelspoortransformator of een
gelijkstroomadapter voldoende.
Enkele gegevens betreffende het product:
Light-DEC Basis F, Artikelnummer 810222, Adviesprijs €
110,Light Display F, lichtpower module met 40 uitgangen van
ieder 0,5 A, Artikelnummer 050032, Adviesprijs € 80,Light Power F, lichtpower module met 24 uitgangen van
ieder 2,5 A, Artikelnummer 050062 Adviesprijs € 85,Deze artikelen zijn verkrijgbaar bij
de Digitale Spoorkraam.
ADVERTENTIE

Het Light-DEC systeem is modulair opgebouwd en kan
voor iedere modelspoorbaan individueel aangepast worden. Bovendien is een modulair systeem ook goedkoper.
Het Light-DEC systeem bestaat uit een basismodule en
minstens één lichtmodule. Deze lichtmodule wordt aan de
zijkant van de basismodule bevestigd. Een lichtmodule
(Light Display) heeft 40 uitgangen die een stroom van 0,5
A. kan leveren. Ook is er een lichtmodule (Light Power)
die 24 uitgangen heeft en die een stroom van 2,5 A. kan
leveren. Het is mogelijk om 7 lichtmodulen ( ) willekeurig
aan elkaar te koppelen.
Deze spanning is genoeg voor de lampjes en LED’s die
op een modelspoorbaan gebruikt worden. Het is ook mogelijk om op één uitgang alle straatlantaarns van een
straat aan te sluiten. Alle volgende lichtmodules zijn gePagina 3

Waar te vinden: in zaal 1, zaal 1a (vergrote zaal HOUTEN
DIGITAAL), zaal 2 en zaal 3
Toegangsprijs: € 7,00. Kinderen tot 12 jaar gratis, mits
onder begeleiding van een volwassene.
Openingstijd: van 10:00 uur tot 16:00 uur.
Parkeren: grátis
Pendelbus tussen station Houten en EXPO HOUTEN
(niet gratis)

HOUTEN DIGITAAL
Op zaterdag 10 december 2016 staat in EXPO HOUTEN
de reguliere Internationale Modelspoorbeurs in het teken
van HOUTEN DIGITAAL.
Naast onze gewone Internationale Modelspoorbeurs heeft
de organisator van de Modelspoorspoorbeurs samen met
PiCommIT en de HCC m! groep het evenement Houten
Digitaal in het leven geroepen. Voor het 3e jaar op rij treft
u in de vergrote zaal 1 (ook wel zaal 1a genoemd) tijdens
de december beurs dan de digitale hal aan – een hal vol
informatie over het digitaliseren van uw modelspoorbaan.
In deze zaal 1a kunt u terecht met al uw vragen. Hier tonen alle bekende bedrijven hun digitale systemen en producten. Deskundigen op het gebied van het digitaliseren
van uw modelspoorbaan verstrekken informatie en beantwoorden graag uw vragen. In de overige zalen t.w. zaal 1,
zaal 2 en zaal 3 vindt zoals altijd de bekende Modelspoorbeurs plaats.
Maar naast de handelaren treft u in zaal 1a ook veel gebruikers van de verschillende digitale systemen aan. Zij
laten u niet alleen zien hoe zij hun modulebaan hebben
gedigitaliseerd, maar zij zullen u ook graag adviseren hoe
u het beste kunt beginnen met het digitaliseren en hoe u
eventuele problemen het beste kunt aanpakken. Maar het
belangrijkste is dat u in deze zaal kennis kunt maken met
een onderdeel van het modelspoorgebeuren waar veel
mensen huiverachtig voor zijn om eraan te beginnen. Deze angst is helemaal ongegrond, want voor elk probleempje zijn oplossingen te vinden in de vorm van gebruikersgroepen, blogs, workshops, enz. Een van de bedrijven die
workshops organiseert is PiCommIT. Tijdens de workshop leert u stapje voor stapje de basisprincipes kennen
en wordt u geïnformeerd over de juiste en snelste handelswijze. Een ander voordeel van deze workshops is dat
u medegebruikers leert kennen die ook aan het begin van
het digitaal stadium van het modelspoorgebeuren staan
en juist dat stimuleert. Andere bedrijven gaan weer op
een heel andere manier te werk, zoals bijvoorbeeld RAPTOR die een instapcursus bij u thuis organiseert of ROKON die deze mogelijkheden ook biedt.

Impressie Rail 2016

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.
ADVERTENTIE

Wilt u zelf ook aan dit bijzondere gedeelte van de beurs
van 10 december 2016 deelnemen, dan is dat natuurlijk
mogelijk. Let wel, schrijf u snel in want de ruimte is snel
vol. Dit geldt ook voor de deelnemers die aan onze beurzen deelnemen en misschien wel extra tafels willen.
Graag zetten wij alles voor u nog eens op een rijtje:
Op zaterdag 10 december 2016 organiseren wij naast
onze gebruikelijke Internationale Modelspoorbeurs (in
zaal 1, 2 en 3) in EXPO HOUTEN te HOUTEN ook HOUTEN DIGITAAL (in zaal 1a).
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Hoe zitten de motoren van
elektrische modelspoortreinen nu
in elkaar?
Een artikel geschreven door onze gastauteur Dhr. Versseput.
(DCC Decoder Service)

Een poos geleden heeft een deelnemer aan onze Internationale Modelspoorbeurzen, Dhr. Versseput, enkele lezingen gehouden betreffende de motoren van modelspoortreinen. Over dit onderwerp heeft Dhr. Versseput een artikel geschreven. In deze en de komende Modelspoorinfo
treft u het artikel omtrent dit boeiende onderwerp aan.

De open en de gesloten motor.
In oudere modelspoortreinen zitten meestal 2 verschillende motoren, t.w. de open en de gesloten motor. Wat rijeigenschappen betreft zijn er weinig verschillen en doen ze
voor elkaar niet onder. De verschillen zitten meer in het
onderhoud van de motoren. Kijken wij naar de open motor, die wij in modellen van o.a. Märklin, Fleischmann en
ROCO tegenkomen, dan zien wij dat wij bij deze motoren
de koolborsteltjes meestal gemakkelijk kunnen vervangen. Na vervanging verbeteren de rijeigenschappen duidelijk en lopen de motoren na verdere schoonmaak weer
als nieuw.

De “gesloten” Mashima motor

De “gesloten” Maxon motor

Bij dat laatste denken wij bijvoorbeeld aan de motoren
van KATO. Wanneer de mogelijkheid van het niet dan wel
moeilijk kunnen vervangen van de koolborsteltjes zich
voordoet, zijn de mensen die hun treinen veelvuldig en
langdurig laten rijden duidelijk benadeeld. De motoren
gaan kapot en moeten dan uiteraard vervangen worden.

De KATO motor

Hoeveel polig is een trein motor.
De open ROCO motor

De motor van een modelspoortrein bestaan uit 2 magneten. Daartussen draait een anker. De stator heeft een
magnetische Noord- en Zuidpool.

Open ROCO motor

Op onderstaande foto ziet u de Noord- en Zuidpool waartussen het anker draait. Het grote verschil tussen een 3delig anker en een 5-delig anker is het schokken ten gevolge van het draaimoment. Hierdoor loopt de motor en
dus ook de trein veel schokkeriger. Door de overlappingen bij de polen van het 5-delige anker dat op bovenstaande foto duidelijk te zien is, loopt een locomotief met
een 5-delige ankermotor dus veel soepeler.

Bij gesloten motoren is deze situatie toch wel anders. Bij
deze motoren, denk hierbij aan bijvoorbeeld aan de motoren van Mashima en Maxon, zijn de koolborstels niet te
vervangen of alleen met heel veel moeite en deskundigheid. Maxon motoren hebben edelmetaal koolborstels en
hoeven nimmer vervangen te worden.

Het is dan ook duidelijk dat een motor met een even aantal polen niet kan draaien omdat beide magneetvelden

ADVERTENTIE
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van het anker dan recht tegenover een Noord- en Zuidpool staan.

MIXMEDIASTORE
Treinstel Toekomst en Materieel 1964
Auteur: Harry Peters

Recht, c.q. schuin anker blikpakket.
Het “schokkerig” rijden van modelspoortreinen kan ook
nog een andere oorzaak hebben, denk daarbij aan een
recht-blik-ankerpakket. Een goed voorbeeld van een recht
-blik-ankerpakket vinden wij terug in het differentieel van
een auto. Doordat er in het begin rechte tandwielen gebruikt werden voor de overbrenging, voelde de auto bij
het rijden nogal schokkerig aan. Men heeft toen de tandwielen een schuine vertanding gegeven en de schokken
waren verdwenen. Deze recht-blik-ankerpakketten treffen
wij ook aan bij de 3-polige motor die o.a. op DCC rijdt.

De treinstellen Mat’64 zijn vanaf het midden van de jaren
zestig beeldbepalend geweest voor de stoptreindiensten
bij NS en later ook ingezet bij andere, regionale vervoerders. Iedere Nederlander heeft waarschijnlijk weleens
gereisd met een van de 31 vierwagenstellen Plan T of
246 tweewagenstellen Plan V, zoals deze bij NS werden
aangeduid. Begin april 2016 is een einde gekomen aan
de inzet van dit markante materieel. In Het Spoorwegmuseum te Utrecht blijft één vertegenwoordiger van deze
“moderne” treinen bewaard, de 876. Bij het zien hiervan
zal bij menigeen een stukje herinnering naar boven komen. In dit boekje is in vogelvlucht de geschiedenis tussen 1961 en 2016 van Mat’64 beschreven en in beeld
gebracht om die herinnering levend te houden.
Verkoopprijs € 19,95.
Verschenen 25 september 2016.
O.a. te verkrijgen bij MIXMEDIASTORE.

Een schuin blik ankerpakket lost deze problemen juist op
door de betere overlapbaarheid van de magneetvelden in
samenhang met de Noord- en Zuidpool. Dit wordt ook wel
schuine wikkeling genoemd of Skew Wound motor.

RAIL 2017
17 t/m 19 februari 2017
In de volgende Modelspoorinfo treft u het vervolg van dit
artikel aan.
ADVERTENTIE
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Beursagenda 2016 - 2017
Houten

Houten

Houten

Nijmegen

Expo Houten

Expo Houten

RAIL 2017

Jan Massinkhal

2016

2017

12 november 2016

10 december 2016
HOUTEN DIGITAAL
HOUTEN DIGITAAL
Extra ruimte

Openingstijden:
10:00 tot 17:00 uur

9 december 2017
HOUTEN DIGITAAL

Openingstijd 10:00 tot 16:00 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

Toegangsprijs:
€ 15,-- tegen inlevering

Toegangsprijs € 7,00**

Toegangsprijs € 7,00**
Parkeren GRATIS

17 februari 2017
18 februari 2017
19 februari 2017

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

Openingstijd 10:00 tot 15:00 uur

Parkeren GRATIS

Raadpleeg voor de juiste data
onze website

ingevulde kortingsbon

Parkeren GRATIS

€ 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

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).

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 18:
Een modelspoorclub is op zoek naar 1 of meer Scharfenberg koppelingen voor een restauratieproject. Wie kan
deze mensen helpen? Mocht u de modelspoorclub kunnen helpen, neem dan contact op met info@modelspoorbeurs.nl. Wij brengen u dan met de modelspoorclub in contact.

Oproep 17:
Tijdens de Modelspoorbeurs in Houten 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

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 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.

&

www.hobmamodelbouw.nl

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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