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Internationale Modelspoorbeurs

Beste Modelspoorliefhebbers,
Vandaag is het dan zover: naast onze gewone Internationale Modelspoorbeurs treft u in zaal 1A HOUTEN
DIGITAAL aan. HOUTEN DIGITAAL is al jaren het
sluitstuk van een jaar Internationale Modelspoorbeurzen in EXPO HOUTEN te HOUTEN. In de extra zaal 1A
treft u weer de allerlaatste nieuwtjes op het gebied
van het digitaliseren van uw modelspoorbaan aan.
Deelnemers en gebruikers begroeten wij met hun digitale componenten en zij staan u graag met raad en
daad te woord. Zij proberen uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en zijn de vragen te complex dan
hebben wij gemerkt dat zij op een later tijdstip u alsnog uitgebreid informeren. Vriendschappen zijn er
zelfs uit ontstaan, horen wij vaak genoeg.
Wij hopen dat u tijdens onze beurs van vandaag weer
weet te vinden wat u zoekt en dat uw vragen beantwoord
kunnen worden. Veel plezier!

willen wij u aanraden om 8 en 9 december 2017 in uw
agenda te blokkeren als HOUTEN DIGITAAL te EXPO
HOUTEN in HOUTEN. Tijdens deze beursdagen organiseren wij naast onze gewone Internationale Modelspoorbeurs (die zoals gebruikelijk georganiseerd wordt in zaal
1, 2 en 3) de extra beurs HOUTEN DIGITAAL in zaal 1A.
Alleen voor deze beursdagen geldt een dagprijs van € 9,p.p.
Verder willen wij graag wijzen op onze slogan: CHECK
VOOR JE VERTREKT! “Wat moet ik checken,” zult u
waarschijnlijk zeggen? “Onze website,” is het antwoord.
Op onze website www.modelspoorbeurs.nl vindt u de
laatste informatie over onze beurzen. Kijk, voor u vertrekt
op www.modelspoorbeurs.nl, want alleen daar vindt u dé
informatie over onze beurzen. Ook in onze Modelspoorinfo treft u veel informatie aan, maar voor de laatste stand
van zaken ……… check www.modelspoorbeurs.nl

Op 25 maart 2017 strijkt de
Internationale Modelspoorbeurs neer
in de
Jan Massinkhal te NIJMEGEN!

Als sfeerfoto voor de feestdagen hebben wij een foto gekozen van het schitterende
kersttafereel dat Ben Schimmel gemaakt heeft.

Aangezien dit alweer de laatste Internationale Modelspoorbeurs van 2016 is, merken wij, dat los van de vele
gebeurtenissen van het afgelopen jaar, het jaar weer veel
te snel voorbij is gegaan. Het nieuwe jaar staat alweer
voor de deur en met dit gebeuren natuurlijk veel nieuwe
voornemens om van 2017 een geslaagd jaar te maken.
Wij als Modelspoorbeursteam wensen u bijzonder
mooie en vredige Kerstdagen en voor 2017 het allerbeste. Wij hopen dat wij in het nieuwe jaar weer veel
mooie beurzen voor u mogen organiseren.
En wat de beurzen van 2017 betreft kunnen wij u het volgende melden. HOUTEN DIGITAAL, de beurs die wij al
jaren tijdens onze laatste beurs van het jaar naast onze
gewone Internationale Modelspoorbeurs organiseren,
breiden wij met ingang van 2017 met één dag uit. Daarom

Een datum om zeker niet te vergeten: 25 maart 2017. Zet
hem al vast in uw nieuwe agenda voor 2017. Op die datum organiseert de Internationale Modelspoorbeurs een
modelspoorevenement in het oosten van het land; in de
Jan Massinkhal te Nijmegen. De beurs zal, net als onze
vorige beurzen in Arnhem en Nijmegen kleinschaliger van
opzet zijn, gewoon omdat de hal niet zo groot is als die
van EXPO HOUTEN. Maar ook in de Jan Massinkhal kunt
u terecht voor een ruim aanbod van treinen, toebehoren
enz. Bovendien zijn er ook rijdende modelspoorbanen te
bewonderen. Veel deelnemers aan onze beurzen in Houten zult u ook in de Jan Massinkhal in Nijmegen aantreffen.
Over het algemeen worden onze beurzen in het oosten
van het land door veel gezinnen met kinderen bezocht
worden. Dit zal dus op 25 maart 2017 hopelijk ook weer
het geval zijn. Wij hopen dus dat door de grote opkomst
de Jan Massinkhal uit haar voegen knapt, want de jeugd
is onze toekomst. Zij zullen onze hobby in de toekomst
van ons overnemen en voortzetten. Want eerlijk is eerlijk,
het modelspoorgebeuren is een tijdloos gebeuren.
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Het zal er altijd zijn en er zullen altijd mensen zijn die enthousiast over deze mooie hobby kunnen praten. Wij geven het immers door!

COLUMN
Voorpaginanieuws.

Dan zetten wij voor u alles nog eens op een rijtje:
25 maart 2017: Internationale Modelspoorbeurs in de Jan
Massinkhal te Nijmegen.
Adres: Nieuwe Dukenburgseweg 5, 6534 AD NIJMEGEN.
Toegangsprijs: € 5,- (Jongeren tot 12 jaar gratis (mits onder begeleiding van een volwassene).
Parkeren: GRATIS. Op loopafstand van station Nijmegen
- Goffert
Openingstijd: 10:00 tot 15:30 uur.

Beste Harry,
Na de beurs van juli kreeg ik een mail van een klant die
een tweedehands rijtuig had gekocht waar aan een zijde
de koppelingshouder van ontbrak, of ik deze wilde bijbestellen.
Terugkijkend naar mijn foto’s op de website was dit ook
zo en daar was het vermeld dat deze ontbrak, de prijs
was beduidend lager dan wat een compleet rijtuig waard
was en op mijn verkooplijst was er zelfs over de prijs onderhandeld.
Ook afgelopen beurs kwam er iets retour wat men niet
gezien had (kromme wagens). Op een beurs is het lastig
om bij elk artikel een briefje te plakken wat de gebreken
zijn. Zeker gezien de hoeveelheid tweedehands artikelen
die er in zijn totaliteit aangeboden worden zou Post-it hier
zijn eigen stand kunnen hebben.

Wat treft u o.a. in onze toekomstige
modelspoorinfo’s aan?
Begin 2017, tijdens de Internationale Modelspoorbeurs te
Houten wordt weer een nieuwe Modelspoorinfo gratis beschikbaar gesteld aan alle bezoekers. In deze en de daaropvolgende Modelspoorinfo’s gaan wij dieper in op enkele
nieuwe digitale centrales die de bekende fabrikanten op
dit gebied op de markt gebracht hebben en zullen brengen. Zo zullen wij aandacht schenken aan de nieuwe
REDBOX van TAMS, een centrale die o.a. overweg kan
met alle mobiele stations of handzenders die al op de
markt gebracht zijn. De eerste centrales worden binnenkort uitgeleverd en de gegevens van testen zijn veelbelovend.
Maar er komt nog meer nieuws op de markt, denk bijvoorbeeld maar eens aan de Internationale Spielwarenmesse
2017 in Nürnberg. Wij houden u graag op de hoogte.

“Goed kijken” is het advies wat ik 20 jaar geleden eens
geleerd heb op onze vereniging, toen iemand bij thuiskomst een verkeerd digitaal apparaat had gekocht
(Märklin DC i.p.v. AC). De jaren erop, en nu nog steeds
weleens, galmt de opmerking “Je moet goed kijken” door
mijn bus heen vanaf de achterbank.
Ik ben daarom van mening dat bij gemeende interesse
men een model moet kunnen bekijken van alle kanten.
Tweedehands kan ook gebruikt zijn, er kunnen onderdelen ontbreken, krom zijn of een verkeerd model in doos,
kortom het model zal soms de doos uit moeten, dus is het
bij mijn tafels niet alleen kijken met de ogen.
Of bovenstaande nou voorpaginanieuw is, ik weet het
niet. Vermeldingswaardig voor sommige deelnemers
waarschijnlijk wel, deels ook de attentie over het eten en
drinken. Goed pagina 3 nieuws dus, maar wat is dan wel
hoofdnieuws? Nou… Houten digitaal 2017, twee dagen,
op vrijdag en zaterdag. Voor ons deelnemers, twee dagen
lang enthousiaste bezoekers en toch maar één keer opbouwen en opruimen.
Veel plezier vandaag op Houten digitaal!

Marc Oomen
(Marnan.eu)
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Documentatie gezocht over
“dubbelstation Kesteren” (2)

prijst Richard de aankoop of geeft ongevraagd ook nog
advies. "Meneer, een druppeltje olie hier!” of Meneer,
“met een dun zacht kwastje erover gaan en u weet niet
wat u ziet, het model is dan weer als nieuw!" Komt Richard er niet uit, dan vraagt hij zijn buurman om advies.
Zelden komt het voor dat een lokje niet rijdt. In dat geval
wordt de verkoper erbij gehaald en wordt gekeken wat er
aan de hand is. Conclusie: samen komen ze er altijd wel
uit.
Wat niemand weet is dat Richard ook een administratie
van geteste locs bijhoudt. Het
zal u niet verbazen, maar
tijdens menige beurs tikt de
teller de honderd aan. Vol
trots komt hij de buurmannen
dan vertellen dat het weer
zover is: "de mijlpaal is weer
bereikt! Zoveel blije mensen,
heerlijk toch!"

Streekmuseum Baron van Brakell

Bij de zoektocht naar documentatie over “het dubbelstation” of “vorkstation” Kesteren is de organisatie van het
streekmuseum al enorm geholpen door de reacties die
o.a. de lezers van de Modelspoorinfo hebben aangeboden. De organisatie van het streekmuseum Baron van
Brakell wil namelijk heel graag informatie ontvangen met
betrekking tot station Kesteren, met de bedoeling om daar
een interessante tentoonstelling over samen te stellen.
Momenteel is er al beeldmateriaal beschikbaar gekomen,
maar er zullen ongetwijfeld lezers zijn die over nog meer
informatie beschikken. Het doel van de organisatoren is
om uit alle beschikbare informatie de interessantste dingen te halen die voor de tentoonstelling gebruikt kunnen
worden.
De organisatoren 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
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 NSarchief, 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

Ook heeft Richard nog een
andere gave die bijna niemand kent (behalve zijn buren natuurlijk!): Richard kan prima geluiden imiteren.
Soms horen wij geluiden van blaffende honden, af en toe
passeert een papegaai de revue, dan weer klinkt een autoalarm, maar het meest schrikken wij als er een brandalarm afgaat. Over zijn andere imitaties zwijgen wij maar
wijselijk.
Richard, wij hopen dat je nog veel lokjes voor ons mag
blijven testen.
ADVERTENTIE

Richard, onze lok-tester, maar zeker
ook uw rots in de branding.
Misschien wel een heel vreemde titel voor een artikel in
de Modelspoorinfo. Maar wie kent Richard niet? Bijna iedere bezoeker aan de beurzen ziet hem wel staan, de
jongeman direct naast de INFO-balie, altijd vrolijk, altijd
met een pet op, altijd in voor een grapje, altijd in voor een
gesprek en wat zeker zo belangrijk is, Richard is dé loktester bij uitstek! Heeft iemand een lokje gekocht, dan
weten veel bezoekers dat hun aankoop bij Richard gecheckt kan worden op het goed functioneren van dat lokje.
Los daarvan
geeft Richard
vaak ook zijn
mening over
de aankoop.
Met een gebruikelijke
kwinkslag
Pagina 3

Exacttrain

ten bovendien verende buffers en zijn op diverse punten
weer verbeterd. Hieruit blijkt dat Exacttrain de lat hoog
legt en zichzelf steeds weer verbetert!

Sinds een jaar is Exacttrain een regelmatige gast op de
modelspoorbeurs in Houten.
Exacttrain is een jonge firma die sinds 2 jaar met treinmodellen op de markt is. De firma is ontstaan uit de modeltreinhobby van de broers Piet en Hans Keppel. Al vanaf
hun 6e de jaar beoefenen zij deze hobby. In de loop van
de tijd zijn zij de hobby echter steeds professioneler gaan
beoefenen. In hun jonge jaren lag het accent op het rijden
met de treinen. Na verloop van tijd is het accent verschoven naar het zelf bouwen van treinen en de historie van
de treinen. Met deze kennis en een gedegen technische
opleiding en ervaring is de stap gezet om zelf treinen te
gaan produceren. Alle treinen die Exacttrain heeft gemaakt zijn ontworpen door de heren Keppel. Het accent
van de modelkeuzes ligt op gaten in de markt die grote
modeltreinfirma’s laten liggen.

Als eerste model is Exacttrain op de markt gekomen met
de Duitse autotransportwagen Offs 55. Deze wagens worden in verschillende uitvoeringen uitgebracht en per tijdperk worden alle wijzigen doorgevoerd om deze wagen
conform de werkelijkheid in te zetten. De wagens zijn zeer
detailrijk uitgevoerd en hebben zeer goede rijeigenschappen. Sinds kort zijn de autotransportwagens ook in 9 NS
versies verkrijgbaar, die inzetbaar zijn in de tijdperken 3
en 4.

ARTITEC
Volbewondering kijken wij altijd naar de spoorbaan die
ARTITEC op onze beurzen uitlegt en waarop de nieuwste
modellen hun eerste rondjes rijden. Meestal bezoeken wij
de tafels van ARTITEC aan het einde van de dag, niet om
te zien of alles nog rijdt, om in alle rust naar de schitterende modellen te kunnen kijken. Wat is het toch een genot
om dit te zien. Prachtige, uiterst gedetailleerde en perfect
lopende modellen. Een lust voor het oog!
Nou genoeg gepraat, wij laten u in het kort enkele exemplaren zien. Allereerst plan U.

Deze treinstellen hebben wij op de beurs in Houten al in
verschillende ontwerpstadia zien lopen. Zowel in de gelijkstroom- als ook de wisselstroomversie zijn de rijeigenschappen prima. De detaillering is voortreffelijk te noemen
en het model is een schitterende aanwinst voor op modelspoorbaan.

ADVERTENTIE

De eerste NS wagen die Exacttrain heeft uitgebracht is de
gesloten grootvolume wagen Hbs/Gbs. Deze veel gebouwde (meer dan 1300 stuks!) en karakteristieke NS
wagen is bijzonder detailrijk nagemaakt en is met kop en
schouders de meest modelgetrouwe NS wagen die ooit
gemaakt is! De Hbs/Gbs wagens zijn via de Deense firma
McK geproduceerd en voortgevloeid uit de al lange samenwerking met deze firma. Exacttrain kan van deze firma overigens het complete programma leveren. Daarnaast heeft Exacttrain de zelfontladingwagen Ottm 52 van
de DB in het programma. Deze wagen is 900 maal gebouwd en was veel gevraagd in Duitsland. Een bijzonder
programma is de Oppeln/G-Nordhausen wagens. Deze
veelgebouwde wagens hebben andere fabrikanten in 1 of
2 bouwvormen. Exacttrain kan deze wagens in 26 verschillende bouwvormen maken, waardoor een natuurgetrouwe goederentrein kan worden gemaakt. Exacttrain
heeft deze wagens al in meer dan 100 verschillende uitvoeringen gemaakt! Veel onderdelen van deze wagens
zijn in tegenstelling tot die van concurrenten in metaal
uitgevoerd, waardoor deze wagens veel minder gevoelig
zijn voor breuken. De wagens van de laatste serie bezitPagina 4

De 2 bijgaande foto’s van
Plan U zijn gemaakt in mei
2016 toen het model nog in
de ontwerpfase was, maar
de modellen die wij tijdens
deze beurs mogen bewonderen zijn fantastisch. Ja,
over zulke modellen kan
men alleen maar lyrisch zijn, woorden schieten te kort om
ze te beschrijven.

En natuurlijk de 6300.
Ook dit model is een nouveauté van 2016. Net als over de
andere modellen van ARTITEC zijn wij hier ook lyrisch
over. Dit model wordt in maar liefs 35 verschillende versies op de markt gebracht. De variaties zitten niet alleen
in het jaartal van verschijnen maar ook in verschil van
uitvoering.
Om kort te zijn, de modellen van ARTITEC zijn het bewonderen meer dan waard. U vindt ARTITEC in zaal 1 bij
binnenkomst rechts in de hoek.
ADVERTENTIE

Modelbouwled.nl
Tijdens onze rondgang over de beurs kwamen we bij de
tafel van de Digitale SpoorKraam, alwaar ook elektronica
artikelen van Modelbouwled.nl waren uitgestald. Een
nieuwe deelnemer op het gebied van elektronica, die samenwerkt met de Digitale SpoorKraam.
Opvallend was de presentatie van een serie kroonsteentjes op hun tafel. Een wirwar van draden en kroonsteentjes die je bij iedere modelspoorhobbyist in grote getalen
tegenkomt. De oplossing die Modelbouwled biedt is simpel én heel overzichtelijk. Met de kroonsteen PCB wordt
een soort centrale plek gecreëerd waarop diverse onderdelen met eenzelfde spanning aangesloten kunnen wor-

den. Een groot voordeel is dat een hoop draden-ellende
voorkomen kan worden zoals bijv. bij de verlichting in de
modelspoorhuisjes, de ringleiding voor de modelspoorbaan enz. De print kan voorzien worden van de zogeheten schroef-print-kroonsteen. Deze schroef-printkroonstenen kunnen naar eigen keuze gemonteerd worden, t.w. 4 groepen met 6 aansluitingen of 2 groepen met
6 aansluitingen en 1 groep van 12 aansluitingen of 2
groepen met 12 aansluitingen of 1 groep met 24 aansluitingen. De afmetingen zijn: breedte 37 mm, lengte 58 mm.
Leverbaar zijn 3 pakketten: Kroonsteen PCB Basis print €
1,85 per stuk, Kroonsteen PCB Bouwpakket € 3.60 per
stuk en een kant-en-klaar Kroonsteen PCB kost € 4,95
per stuk. Koop u een bouwpakket, dan mist u daarin een

ADVERTENTIE
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per stuk. Koop u een bouwpakket,
dan mist u daarin een
handleiding, maar de lijnen op het
printplaatje zijn zo duidelijk dat het
maken van fouten nagenoeg uitgesloten is.
Los van deze Kroonsteen PCB
levert Modelbouwled, de naam
zegt het al, ook verschillende leds,
weerstanden en andere elektronicacomponenten.

belangrijk onderdeel in het leven van de in Rotterdam geboren Hans Tobbe. Tijdens de HIT – heeft hij ons de haven laten zien en wel op een manier waarop iedereen
jaloers is. Alle uithoeken van de haven hebben wij gezien,
beginnend door de oude Maastunnel en over de Erasmusbrug in Rotterdam, vervolgens door het oude havengebied, Waalhaven, Botlek, Europoort, de 1e Maasvlakte
en tot slot de 2e Maasvlakte. Voor mensen uit het bekende achterland een bijzonder interessante en zeker ook
leerzame tocht. En wat hebben wij gezien: duizenden,
misschien wel honderdduizenden containers. Overal containers, met daartussen treinen.

Hebt u ooit van een “HIT” gehoord?
Deel 1
“Tuurlijk” zult u zeggen, maar al te vaak. “Vroeger keek ik
altijd naar TOPPOP, Hitzone en hoe die programma’s ook
maar mogen heten, enne … er waren plaatjes bij waarop
je heerlijk kon schuifelen!”.
Nou kijk, daarover gaat dit artikel beslist niet, in tegendeel. De artikelen die u in de Modelspoorinfo leest hebben allemaal iets met treinen te maken en een link tussen
hitlijsten en treinen kunnen wij zo snel niet bedenken.
Ook thuis beschikt Hans Tobbe over een omvangrijke verzameling containers.

Tijdens een van zijn HIT’s (Haven Inspectie Tocht) werd Hans door een fotograaf
op de gevoelige plaat vastgelegd. Er werd toen ook een artikel over hem en zijn
hobby gepubliceerd.

Nee, de afkorting HIT staat in dit artikel voor Haven Inspectie Tocht en later in dit artikel treft u nog een heel
andere verklaring voor HIT aan. Om dit artikel te kunnen
schrijven bood Dhr. Hans Tobbe ons een rit door de haven van Rotterdam aan waarbij de aandacht speciaal op
containers gericht was, want containers vormen een heel
ADVERTENTIE

Treinen van verschillende vervoerders die de containers
richting geadresseerden in het achterland vervoeren. Opvallend was natuurlijk wel het geringe aantal werknemers
die op de uitgestrekte losplekken van de containerterminals aan het werk waren. Prachtig waren de volautomatisch rijdende AGV’s (Automatic Guided Vehicles) die de
containers naar hun plek op de uitgestrekte terminal
brachten. Onze eerste reactie was er dan ook een van
verbazing: hoe is het mogelijk dat computers bepalen welke containers waar worden geplaatst? Dit systeem kan
alleen maar bestaan dankzij een uitgekiend computernetwerk. “Ge-ver-volgd nu door automatische stack (opslag)
en kade laadkranen om de schepen te laden én te lossen!
Machtig werk verlies, maar er komt ook veel ander werk
voor terug, want “ Port on the Move” is mijn stelling” aldus
Hans Tobbe.

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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Het artikel over Hans Tobbe’s hobby is groot, net als
het artikel over de motoren in elektrische modelspoortreinen dat Dhr. Versseput
heeft geschreven. In de komende
Modelspoorinfo’s plaatsen wij de
overige delen van deze interessante artikelen. Ook de foto’s bij deze
artikelen willen wij u niet onthouden. Na publicatie van het laatste
deel van deze artikelen plaatsten
wij het complete artikel in een speciale map op onze site. Nadere
informatie hierover volgt.

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 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.

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.

Oproep 20:
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.

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 contact met hem op, dburen@xs4all.nl.

ADVERTENTIE

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 2017
Houten

Houten

Houten

Nijmegen

Expo Houten

Expo Houten

RAIL 2017

Jan Massinkhal

2017

2017

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*

2017
17 februari 2017
18 februari 2017
19 februari 2017

8 en 9 december
2017*

Openingstijden:

MODELSPOORBEURS

6534 AD Nijmegen

10:00 tot 17:00 uur

en
HOUTEN DIGITAAL

Parkeren

Toegangsprijs € 5,00**

Gratis

Openingstijd 10:00 tot 15:30 uur
Parkeren GRATIS

Toegangsprijs:

Toegangsprijs € 7,00**
Openingstijd 10:00 tot 15:00 uur
Parkeren GRATIS

25 maart 2017
Jan Massinkhal
Nieuwe Dukenburgseweg 5

Toegangsprijs € 9,00**

€ 15,-- tegen inlevering inge-

Openingstijd 10:00 tot 16:00 uur

vulde kortingsbon

Parkeren GRATIS

Raadpleeg voor de juiste data onze

€ 2,-- korting.

website
www.modelspoorbeurs.nl

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

KOLL Catalogi 2017

Luxe-uitvoering,
linnen gebonden met
goudopdruk:
het gehele Märklin 00/H0
programma vanaf 1935
omvattend
39ste druk
1792 bladzijden
4411 foto's
21 cm x 14,8 cm
ISBN 978-3-936339-70-3
€ 116,95

Band 1,
inleidende artikelen, locs en
treinstellen
39ste druk
856 bladzijden
1941 foto's
21 cm x 14,8 cm
ISBN 978-3-936339-71-0
€ 47,95

Band 2,
wagons, toebehoren
en treinverpakkingen
39ste druk
936 bladzijden
2470 foto's
21 cm x 14,8 cm
ISBN 978-3-936339-72-7
€ 47,95

Kompact catalogus,
band 1 en 2 samen zonder
foto’s,
maar dan in zakformaat
35ste druk
776 bladzijden
14,8 cm x 10,5 cm
ISBN 978-3-936339-68-0
€ 22,95

Spezial catalogus,
reclame en bijzondere
modellen
32ste druk
1080 bladzijden
4226 Zwart/Wit foto's
21 cm x 14,8 cm
ISBN 978-3-936339-74-1
€ 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 adviseren u voordat u afreist naar de Modelspoorbeurs in HOUTEN en NIJMEGEN eerst onze site
www.modelspoorbeurs.nl te raadplegen.
Alleen hierop treft u de laatste informatie betreffende onze modelspoorbeurzen aan.
Pagina 8

