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Internationale Modelspoorbeurs

Beste Modelspoorliefhebbers,
Mopperen op het weer hebben wij nog steeds niet gedaan, want het blijft heerlijk zacht voor de tijd van het
jaar. Vooral de mensen met een modelspoorbaan in
de tuin zijn nog volop aan het werk om alles rijdende
te houden en de laatste aanpassingen voor de winter
te doen. Laatst spraken wij een hobbyist die toch
even moest melden, dat hij hoopte op een winter met
veel sneeuw! Ja, hij had een sneeuwschuiver op onze
beurs gekocht en het was toch echt geen gezicht om
dat ding op een heerlijke dag in het zonnige najaar
met een trein mee te laten rijden! Wij adviseerden
hem toen maar poedersneeuw bij Intratuin te gaan
kopen, zodat hij met kunstsneeuw kon gaan oefenen.
Zijn reactie liet zich wel raden: “Dat was niet echt en
echt niet leuk!”.
Maar ondertussen heeft de Modelspoorbeurs in Houten
weer haar deuren geopend en dat op dezelfde dag dat
Sinterklaas met zijn gevolg de Nederlandse bodem betreedt. Wat zal de Goed Heiligman in de pakjesboot voor
ons hebben meegenomen en zullen de Pieten ook alles
netjes ingepakt hebben? Nou, daar kunnen wij de Zwarte
Pieten wel in vertrouwen, want dat hebben zij immers al
jaren gedaan en wij gaan ervan uit dat Zwarte Piet dit nog
jaren blijft doen!
Helaas moeten wij in de inleiding toch ook een minder
positief onderwerp aansnijden. Het verzoek van verschillende deelnemers aan onze beurs is om de volgende opmerkingen eens in de Modelspoorinfo op te nemen:
“Kijken doe je met je ogen, niet met je handen!” (Deze
opvatting spreekt eigenlijk voor zich, kennelijk heeft toch
niet iedereen voldoende respect voor andermans spullen.) En ook: “Eten doe je in de kantine en niet bij een
deelnemer aan tafel! Laat
staan met koffie door de zaal
gaat lopen om vervolgens de
beker met koffie op een model
of op een boek neer te zetten!”
De schade die een omgevallen
koffiebeker tot gevolg heeft is
dan voor de deelnemer, terwijl
de bezoeker zich omdraait en
weg loopt! ZOIETS DOE JE
GEWOON NIET!
Bij onze testbanen bekeek laatst een bezoeker de digitaal
rijdende treinen met een hamburger in de hand. Toen hij
de hamburger naar zijn mond bracht en erin beet, spoot
de mayo en ketchup over onze baan. De bezoeker keek

ons aan en gaf aan dat dit ons probleem was. Wij zullen
niet vermelden waartoe wij toen in staat waren, maar de
baan had wel een grondige opknapbeurt beurt nodig, los
van de kosten. Met dank aan ….. Daarom, gebruik je
eten op de plaatsen die daarvoor bestemd zijn en niet
op de beursvloer!
In deze Modelspoorinfo treft u weer artikelen aan over
diverse onderwerpen. Als belangrijkste opmerking willen
wij u meegeven dat tijdens de komende beurs, de beurs
van 10 december 2016, naast onze gewone Modelspoorbeurs, HOUTEN DIGITAAL georganiseerd wordt. Deze
extra activiteit treft u in zaal 1A aan, de uitbreiding dus
van onze gewone zaal 1. Tijdens deze extra activiteit
naast onze gewone Modelspoorbeurs, kunt u kennis maken met alles wat er op het gebied van het digitaliseren
van een modelspoorbaan te koop is. Meer daarover kunt
u lezen in het artikel dat de HCC!m voorzitter in onze Modelspoorinfo heeft geplaatst

Verder willen wij u ook nog wijzen op de extra Internationale Modelspoorbeurs die wij in Nijmegen organiseren en
wel op 25 maart 2017 in de Jan Massinkhal. Zet u deze
datum alvast in uw agenda! Meer informatie over deze
beurs treft u in onze volgende Modelspoorinfo aan.

.
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RAIL 2017
17, 18 en 19 februari
Expo Houten
ZIN OM MEE TE DOEN ?
Meld je snel aan als commerciële deelnemer met een of
meer tafels, of met een stand. Of doe mee als vereniging,
individuele hobbyist, of als kleine groep. Dat kan nu makkelijk via www.rail.nl. In de rode balk bovenaan ziet u een
link om u aan te melden. Geef uw email adres en wij sturen u per kerende mail een formulier.

COLUMN

Internationaal modelspoorland
Beste Harry,
Ik heb na mijn stukje vorige maand een aantal keer de
vraag gehad wie jij bent? Harry is de man achter dit
blaadje, al jarenlang, en door onze gesprekken is dit stukje opgebloeid. Jij bent de man achter “Uw modelbaan digitaliseren kost geen banen” in de foyer en daarnaast ben
jij de man die achter mij aanzit voor dit stukje…. Een stukje over het wel en wee van een (web)winkelier, handelaar,
standwerker, hobbyist of zoals op een welbekend forum
wel eens is geroepen “ inruilkoning”.
Ruilen doet mij altijd denken aan vroeger toen ik als kind
naar een postzegelruilbeurs ging, mapje onder de arm op
zondagmorgen en kijken of je bepaalde series compleet
kon maken. Gewoon in een café in Oudenbosch, niets
bijzonders, lekker ruilen. Helaas ligt deze verzameling
onder het stof, want indertijd ben ik over gestapt naar de
modelspoorruilbeurs.

CADEAUKAART
Dit jaar is nieuw de cadeaukaart.
Wat is er leuker om een persoonlijke attentie te geven die
past in de hobby van de ontvanger. Of geef hem aan jezelf. Weer eens wat anders dan een fles wijn of een boekenbon. U kunt hem kopen in de entreehal of via
www.rail.nl
www.rail.nl vult zich de komende maanden bovendien
weer met een deelnemerslijst die er mag zijn. En met foto’s om alvast in de stemming te komen. Wij adviseren er
regelmatig eens een kijkje te nemen.

Toegangsprijs € 15,Tegen inlevering van
kortingsbon € 2,- korting.
Parkeren GRATIS
Openingstijden: 10:00
uur tot 17:00 uur.
Jongeren tot 12 jaar
gratis (mits onder begeleiding van een volwassene).
(Wijzigingen en correcties voorbehouden.)

Ik kan mij nog goed als 14-jarige de trappen in De Flint
herinneren of de kleine beurs in De Distel in Roosendaal,
waar ik mijn eerste tweedehands trein kocht; niet ruilen
maar gewoon kopen, want dat is wat er toch eigenlijk gebeurt. Onder de indruk van het aanbod, de keuze tussen
dit wagentje of dat rijtuig, we herkennen het allemaal en
daar is niks aan veranderd.
Hoe klein of groot dit was, ver of dichtbij, het zal wel de
beleving van menig kind zijn. Inmiddels staat er op de
voorpagina van dit blaadje 331ste “Internationale” Modelspoorbeurs, dus bezoekers en standhouders van heinde
en verre. Op Eurospoor twee weken geleden in alle drukte tientallen verschillende nationaliteiten voorbij zien
schuiven, zelf ga ik met de handel naar het buitenland en
de daarbij behorende taalbarrières, het kan gewoon allemaal.
En dan niet te vergeten de internationale handel via internet… Door opkomst van Ebay, Catawiki, Marktplaats en
vergelijkbare sites schromen we niet om onze collectie
vanuit exotische oorden thuis aan te vullen in plaats van
op de beurzen.
Vanuit de rest van de wereld terug naar onze lokale zolder, waar we vandaag weer voor in Houten zijn. Hopelijk
vindt u net dat gezochte onderdeel in de hoek van een
kratje op die ene kleine vierkante centimeter…
Veel plezier vandaag!
Marc Oomen
(Marnan.eu)

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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steeds verder daalden is rondom de eeuwwisseling de
overgang naar de standaard leveranciers-systemen een
logische keuze gebleken. Toch hebben we nog een groep
deelnemers die nog tot op de dag van vandaag wekelijks
met het HCC!m-systeem rijden.

en Houten Digitaal

10 dec 2016.
Artikel geschreven door Dhr. Ton van der Kraan

Al weer voor het derde jaar in successie organiseert de
HCC!m in 2016 tijdens de Modelspoorbeurs een nieuwe
editie van Houten Digitaal. Even als voorgaande jaren
zullen er weer veel leden van de HCC, maar ook diverse
modelspoorverenigingen aanwezig zijn om u te tonen wat
er allemaal mogelijk is op gebied van digitaal modelsporen.

Wat wij onze leden altijd adviseren is om met een kleine
demobaan te beginnen. Hierbij bouw je dan zoveel inzicht
op in wat er allemaal komt kijken bij het digitaliseren van
een modelbaan, dat dit een prima basis legt voor de gewenste grote eigen modelbaan. Bij de bouw kunt u uiteraard ondersteund worden door HCC!m, want bij de 6 reguliere bijeenkomsten van onze vereniging is er altijd voldoende kennis aanwezig om u weer een stapje verder te
helpen. En in de praktijk is het zo, dat de voorinvestering
van de kleine demobaan zich dubbel en dwars uitbetaalt
in de vervolgfases.
Hieronder treft u een voorbeeld een schematisch overzicht aan van onze Marklin demobaan zoals wij die adviseren om mee te starten. Alle elektronica ligt op de baan
in het zicht, waardoor het ook een goed inzicht geeft hoe
een en ander in elkaar steekt.
ADVERTENTIE

Dhr. Ton van der Kraan klaar om naar een beurs te gaan

Vanuit de HCC zullen diverse groeperingen aansluiten die
allen hun digitale bijdrage leveren. Naast uiteraard onze
IG Modelbaanautomatisering moet u dan denken aan
deelname van IG 3d-printing (bv huisjes op de modelbaan), IG Trainsim (treinsimulaties met de computer), IG
Drones en Multimedia (opnames voor film / promotie of
instructie materiaal) en IG Robotica (geautomatiseerde
beweging bv lasrobot).
Vanuit de verenigingen maar ook door individuele deelnemers is het aanbod wederom heel divers: van complete
modelbanen die gedigitaliseerd en “aangekleed” zijn tot
kleine bijdragen zoals bv een geautomatiseerde havenkraan of diepgaande kennis over 1 bepaald digitaal systeem; u kunt het allemaal vinden op Houten Digitaal.
Een van de meest gemaakte fouten is dat men direct met
een mooie, grote modelspoorbaan wil beginnen die liefst
volgende week af moet zijn. Als een van de oudste
(opgericht in 1978) maar zeker een van de grootste verenigingen (ruim 750 leden) mag u aannemen dat wij van
HCC!m al heel wat ervaring hebben met digitaliseren. In
het begin hebben wij zelfs een eigen systeem ontwikkeld
en op de markt gebracht waarbij de modelbaan aan te
sturen was vanuit de toenmalige hobbycomputers als
Commodore 64, Sinclair, MSX-computers en later natuurlijk de bekende MS-dos en nog later de Windows Pc’s.
Omdat de ontwikkelingen echter hard gaan en de prijzen
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Uiteraard kunnen leden u ook in een verdere fase met
raad en daad bijstaan ter ondersteuning van spoorse oplossingen. Dit doen wij onder andere door ook lezingen te
geven bij onze HCC!m bijeenkomsten en, bij voldoende
inschrijvingen, door ook extra workshops te organiseren.

Documentatie gezocht over “dubbelstation
Kesteren” (2)

Tenslotte: is er behoefte aan een speciale Digitale Modelspoorbeurs? Wij denken van wel en om alvast een tipje
van de sluier op te lichten: de 2017 editie komt eraan en
die duurt niet 1, maar zelfs 2 dagen!
Lid worden van HCC!m? -> ga naar nu direct online
op: https://www.hcc.nl/registratie en vul MO in bij interessegroep. Een heel jaar lidmaatschap voor maar € 37,75.
En voor al onze leden, want die vergeten we ook niet;
heeft het HCC-lidmaatschap, naast onze eigen HCC!m
activiteiten ook nog aantrekkelijke aanbiedingen.

HOUTEN DIGITAAL
Op zaterdag 10 december 2016 staat in EXPO HOUTEN
de reguliere Internationale Modelspoorbeurs in het teken
van HOUTEN DIGITAAL

Streekmuseum Baron van Brakell

Wie zijn wij.
Wie is er nu eigenlijk op zoek naar informatie over dat
oude station Kesteren? Wij, het Streekmuseum Baron van
Brakell, gevestigd in Ommeren aan de Provincialeweg
tussen Kesteren en Culemborg. In het museum, welke uit
3 afdelingen/verdiepingen bestaat, worden 3 thema’s onder de aandacht van de bezoekers gebracht. Dat zijn: op
de begane grond de afdeling Heemkunde. Hier wordt
aandacht besteed aan het wonen en werken in de Betuwe
tot ongeveer 1950. Dit door onder meer een dorpsplein
met geheel ingerichte winkeltjes zoals het vroeger was.
Hier vindt u ook een mooie collectie van 150 miniatuur
boerenwagens van Gerrit de Kock. Het grote voorbeeld
van deze miniaturen vindt u in de kelder van het museum.
Hier zijn de boerenwagens tentoongesteld van het vroegere boerenwagenmuseum uit Buren. Ook is hier een
smidse en een wagenmakerij nagebouwd. Op de 1e verdieping vindt u de Historische Kring Kesteren (HKK) en
het Arend Datema Instituut (ADI).
ADVERTENTIE

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.
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).
Waar te vinden: in zaal 1, zaal 1a (vergrote zaal HOUTEN
DIGITAAL), zaal 2 en zaal 3
Parkeren: grátis
Pendelbus tussen station Houten en EXPO HOUTEN
.
(niet gratis)
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Zij brengen op deze verdieping de streekgeschiedenis in
beeld met onder andere grondvondsten uit de Romeinse
tijd en hoe de Romeinen hier in de Betuwe leefden. Ook
is er een bibliotheek gevestigd waar geïnteresseerden
informatie kunnen zoeken over de Betuwe en mogelijk
familieonderzoek kunnen doen. Het HKK en ADI waren
tot voor enkele jaren terug gehuisvest in, u kunt het misschien al raden, het station Kesteren.

Hoe verder?

Stationsemplacement Kesteren

Hoe zitten de motoren van
elektrische modelspoortreinen nu
in elkaar? Deel 2

Onze zoektocht naar de documentatie.
Naar aanleiding van onze oproep in de Modelspoorinfo
van 8 oktober 2016 hebben we meerdere reacties ontvangen. Dit waren onder andere verwijzingen naar een facebookpagina over de spoorlijn Amersfoort Kesteren
(www.facebook.com/amfktr) en een Spoorwegvereniging
(www.nvbs.com). Hierop waren korte filmpjes te zien
waarop ook de oude spoorbrug tussen Kesteren en Rhenen te zien is. Alles natuurlijk in zwart-wit maar erg mooi.
Via één van deze websites kwamen we ook op de site
van het “Instituut voor Beeld en Geluid”
(www.beeldengeluid.nl) terecht. Hier kunt u verschillende
beeld- en geluidsfragmenten vinden (o.a. van het polygoonjournaal). En ook beeldfragmenten over de Betuwe
en Kesteren van voor en na de 2e wereldoorlog. Tijdens
het doorkijken van deze filmpjes, je moet ze tenslotte helemaal bekijken, naar fragmenten over station Kesteren
kwam ik schokkende beelden tegen (de beelden net na
de oorlog waren erg schokkend). Station Kesteren en de
kapotgeschoten Rijnbrug kwamen op 2 filmpjes kort in
beeld. Deze website is zeker de moeite waard om eens te
bekijken. Je wordt tijdens zo’n zoektocht weer eens met
de neus op –historische- feiten gedrukt.
ADVERTENTIE

We blijven zoeken naar aanvullend oud materiaal over
“het dubbelstation” of “vorkstation” Kesteren.
Dus hebt u nog niet gereageerd en toch informatie over
dit station en/of de Rijnbrug bij Kesteren, mail ons dan. In
november en december gaan de vrijwilligers van het museum het eigen materiaal inventariseren maar ook het
“Instituut beeld en Geluid” en het “Utrechts archief” met
daarin het NS archief, bezoeken. Onze zoektocht gaat
door en daarbij kunnen we uw tips goed gebruiken. Wanneer u informatie heeft, kunt u contact opnemen met Jan
Harteman, tel: 0651874503, email:
Jan.harteman@streekmuseumbaronvanbrakell.nl
Website streekmuseum:
www.streekmuseumbaronvanbrakell.nl

Een artikel geschreven door onze gastauteur Dhr. Versseput.
(DCC Decoder Service)

Met of zonder vliegwielen.

In de meeste motoren die in modelspoortreinen gebruikt
worden zit een vliegwiel. Helaas moeten de motoren in
modelspoortreinen in schaal N dit belangrijke onderdeel
veelal missen, omdat er simpelweg geen plaats voor is.
Ook in de oude rondmotoren van Fleischmann treft u
geen vliegwiel aan. Bovendien zijn deze motoren ook nog
eens 3-polig en dus niet ideaal voor DCC.
De oude Märklin motoren zijn ook allemaal zonder vliegwielen en bovendien ook nog eens 3-polig. Wanneer de
oude Märklin regelaar op nul gedraaid werd, viel het magneetveld van de stator weg. Door een kunstmatig opgewekt magneetveld met een Noord- en Zuidpool heeft een
Märklin locomotief een langere uitloop.
ROCO-motoren hebben over het algemeen een vliegwiel
en een 5-polig anker met schuin gewonden wikkeling op
een schuin anker blikpakket. De ideale motor zou je zeggen.
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Nadeel van deze motoren is dat ze soms tot over 1 Ampère aan stroom kunnen consumeren wat niet bevorderlijk
is voor een DCC-decoder. Het is dan aan te raden, voordat tot digitalisering wordt overgegaan, om vooraf de gelijkstroom op te meten en wat de stroomopname is met
Stall current en met geblokkeerde wielen. Dit uiteraard
met een gelijkstroom regel transformator.
Wat is dan eigenlijk het belang van een vliegwiel? Vliegwielen geven een motor massa. Mede hierdoor draait een
motor gelijkmatiger en rijdt dus de locomotief veel soepeler. Zie ook het vliegwiel dat in een automotor aanwezig
is. Zo wordt dus door het gebruik van een vliegwiel het
optrekken en afremmen beduidend beter en realistischer.
De Maxon- en Faulhabermotoren hebben een anker-loosblikpakket. In plaats daarvan beschikken zij over een statisch anker. Hierdoor is de opgenomen hoeveelheid
stroom beduidend minder dan bij conventionele motoren.
Bovendien beschikken de Maxon- en Faulhabermotoren
over een speciale wikkeltechniek waardoor niet alleen het
rendement beduidend hoger is maar eveneens beter regelbaar. Door die speciale wikkeltechniek ziet dit anker
eruit als een beker waarin in het midden een as is gemonteerd.

Impressie van RAIL 2016

mica bevatten.
Oplossing: Dit mica dient, met een fijn zaagje, weggezaagd te worden tot onder het oppervlak van de koperen
collector. Daarna schoon maken.
Vuile lagering van de as van de motor, de wielen, de
tandwielen, de stroomafnemers, of contactslepers.
Oplossing: Schoon maken met wasbenzine. Alleen de as
van de motor en de wielassen mogen met een klein drupje synthetische olie gesmeerd worden. Tandwielen mogen
eventueel gesmeerd worden met ROBBE wit vet welke
geschikt is voor kunststof tandwielen.
Slechte en/of kapotte tandwielen.
Oplossing: Kapotte tandwielen kan je horen knappen tijdens het rijden. Vervang dan deze tandwielen.
Een motorlagering kan zover versleten zijn dat het
anker tegen de stator gaat aanlopen.
Oplossing: Vervang in dit geval de gehele motor. Er dient
een ruimte tussen het anker en de stator aanwezig te zijn
van 0,1 millimeter.

De donderdelen waaruit een Faulhaber motor bestaat.

Wanneer een motor bromt, tijdens het draaien, dan is
het mogelijk dat er te veel ruimte is tussen het anker
blikpakket en de stator.
Oplossing: De enige remedie is de motor in z’n geheel
vervangen voor een nieuwe.

De bekerrand draait dan tussen het statisch anker en de
magneten door. De Maxon- en Faulhabermotoren zijn
ontwikkeld voor de meet- en regeltechniek maar later ook
voor de medische industrie. Ook voor de modelspoor locomotieven zijn ze zeer goed bruikbaar.

Dikke draadwikkelingen, op het anker blikpakket, zijn
ook een oorzaak van hoge motorstromen. Met name
de oude Athearn motoren waren daar berucht om.
Oplossing: Vervang zo’n motor door een Mashima motor
indien dat mogelijk is.

Opgenomen stromen en de oplossingen.

Ook de oude ROCO-motoren kunnen nogal wat stroom
consumeren. Europese DCC-decoders zijn over het algemeen niet bestand tegen stromen boven de 1,2 Ampère.
Amerikaanse DCC-decoders kunnen soms tot 1,5 of 2
Ampère gaan, afhankelijk van merk en type.

De opgenomen motorstroom wordt door de volgende factoren bepaald;
Een vuile collector.
Oplossing: Schoon maken met alleen wasbenzine.
Een versleten collector waardoor de koolborstels gaan
dansen op de scheiding van de collector delen welke

Deel 3 van dit artikel treft u in het decembernummer van
de Modelspoorinfo aan.

ADVERTENTIE
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MIXMEDIASTORE
De droom van idealisten, uitgegroeid tot een professionele organisatie.
De geschiedenis van de Stoom Stichting Nederland is het
boeiende verhaal van een clubje stoomliefhebbers dat,
tegen de verdrukking in, in 40 jaar uitgroeide tot een internationaal bekend en gecertificeerd stoomdepot met zo’n
100 medewerkers.

GEZOCHT: in de Modelspoorinfo zijn wij gestart

Bijna 60 jaar nadat de laatste Nederlandse stoomlocomotief werd uitgerangeerd rijdt de SSN over vrijwel het gehele Nederlandse én Duitse spoorwegnet en houdt daarmee
de herinnering aan de stoomtrein levend.

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 dan 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.

Een film over 40 jaar stoomlocomotieven, stoomliefhebbers, stoomreizen en maximale stoomdruk doorzettingsvermogen.
Nederlands gesproken - Productie van den Burg
beeldproducties

Oproep 19:
Een hobbyist is al lang op zoek naar het motordraaistel
van de LIMA EIERKOPF VT08. Artikelnummer: 149808.
Mocht u de hobbyist kunnen helpen, neem dan contact op
met info@modelspoorbeurs.nl. Wij brengen u dan met
deze hobbyist in contact.

Artikelnummer BP1430
Taal: Nederlands
Speelduur: 56 min.
Landen: Duitsland en Nederland

Oproep 20:

Thema: Spoorweg geschiedenis

Een modeltreinhobbyist heeft als hobby treinen van
Fleischmann verzamelen en ermee rijden. Hij zou graag
bij een club willen, of bij een clubje met mensen die ook
interesse hebben in modelspoor. Hij woont in Nijmegen.
Weet U misschien een club in zijn regio? Hij is gepensioneerd. Mocht u de hobbyist kunnen helpen, neem dan
contact op met info@modelspoorbeurs.nl. Wij brengen u
dan met deze hobbyist in contact.

Verkoopprijs: € 19,95

Kalenders 2017
Ze zijn er weer: de schitterende kalenders voor 2017. Bij
MIXMEDIASTORE kunt u ze bewonderen én kopen. Maar
nu de vraag: waarom nemen wij nu uitgerekend de voorkant van de kalender van de Rhätische Bahn? Nou, gewoon, omdat wij dit een prachtige foto vinden. Bovendien
dromen wij bij het zien van deze foto’s weg naar een land
waar het verkeer per trein een enorme aantrekkingskracht
op ons heeft. De schitterende bergen, de treinen, het
prachtige land, het heerlijke eten, och noem maar op.
Neemt natuurlijk niet weg dat de overige kalenders van
andere landen niet minder mooi zijn. Daarom: geniet van
dé kalender die u koopt.

Oproep 21:
Dhr. Van Buren zoekt al minstens 4 jaar wagens van REE
Modèles, het gaat om de volgende artikel nummers;
WB-119 wagen met opschrift SYMOBA;
WB-122 set van 3 wagens met opschrift SYMOBA één
wagen met sluitverlichting;
WB-122.1 set van 3 wagens met opschrift SYMOBA, één
wagen met sluitverlichting.
Kunt u Dhr. Van Buren helpen, neem dan rechtstreeks
contact met hem op, dburen@xs4all.nl.

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

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.
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Beursagenda 2016 - 2017
Houten

Houten

Houten

Nijmegen

Expo Houten

Expo Houten

RAIL 2017

Jan Massinkhal

2016

2017

10 december 2016
HOUTEN DIGITAAL
HOUTEN DIGITAAL
Extra ruimte
in zaal 1A

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

8 en 9 december
2017
HOUTEN DIGITAAL

Toegangsprijs € 7,00**

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

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

Parkeren

Toegangsprijs € 5,00**

Gratis

Openingstijd 10:00 tot 15:30 uur

Toegangsprijs:
€ 15,-- tegen inlevering

Openingstijd 10:00 tot 16:00 uur

Toegangsprijs € 7,00**

ingevulde kortingsbon

Parkeren GRATIS

Openingstijd 10:00 tot 15:00 uur

€ 2,-- korting.

Parkeren GRATIS

Raadpleeg voor de juiste data
onze website
www.modelspoorbeurs.nl

Parkeren GRATIS

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

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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