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Internationale Modelspoorbeurs

Beste Modelspoorliefhebbers,
Voor ons, modelspoorhobbyisten, hebben er dit jaar
al verschillende grote gebeurtenissen plaats gevonden die om verscheidene redenen indrukwekkend zijn
geweest. Denk maar aan het winterse weer tijdens
onze beurs begin januari, waardoor veel deelnemers
én bezoekers de weg naar Houten niet hebben kunnen maken. Maar er is meer, eind januari heeft de
Speelgoedbeurs te Nürnberg plaatsgevonden, Rail
2017 en niet te vergeten onze beurs in Nijmegen. Verderop in de Modelspoorinfo treft u een verslag van de
Jan Massinkhal aan. In deze en ook in de komende
Modelspoorinfo’s zal aandacht geschonken worden
aan de nouveautés van Nürnberg.
Vandaag vindt in EXPO HOUTEN niet alleen de Modelspoorbeurs plaats, op de bovenverdieping houdt de HCC!
M-groep een ledenbijeenkomst. Deze HCC! Belangengroep houdt zich speciaal bezig met modelbaanautomatisering. Als bezoeker van de Modelspoorbeurs kunt u ook
bij deze belangengroep binnenlopen en informatie inwinnen. Zij staan u graag met raad en daad bij en beantwoorden uw vragen die betrekking hebben op het modelspoorgebeuren. Ook tijdens onze beurs in december werden de
tafels van deze groep drukbezocht. Na afloop hoorden wij
van een bezoeker: “Die mensen weten werkelijk alles en
weten overal raad op! Leuk om op een ongedwongen manier over de modeltreinen te praten. Ik word lid!”.

Er zijn ook prachtig gerestaureerde of gepimpte auto’s te
bewonderen, worden demonstraties gegeven door onderdelen van ons leger, er is een motorshow, zijn in 3 basisscholen activiteiten met LEGO enz. enz. Aangezien dit
tweedaagse evenement 2 jaar geleden door ongeveer
125.000 mensen is bezocht en wij dit jaar weer eenzelfde
aantal bezoekers verwachten adviseren wij u om zoveel
mogelijk van het openbaar vervoer gebruik te maken. De
hele dag rijden er pendelbussen tussen station Elst en het
evenemententerrein waar u gebruik van kunt maken. Bovendien worden er genoeg parkeergelegenheden opengesteld en kan men gratis parkeren in de nieuwe parkeergarage die bij het NS-station ligt. De toegang tot dit evenement is grátis.
Nogmaals, dit is een kleine greep uit alle activiteiten die
op deze dagen worden georganiseerd. De organistoren
zijn nog volop bezig om contacten met verenigingen en
particulieren af te sluiten. Daarom adviseren wij u de site
www.modelbouwdagen.nl te raadplegen. Alleen op deze

27 en 28 mei 2017: Modelbouwdagen te Elst (Gelderland)
Een keer in de 2 jaar staat Elst (Gelderland) helemaal in
het teken van de Internationale Modelbouwdagen. Dit jaar
zijn deze dagen op zaterdag 27 en zondag 28 mei 2017.
Industrieterrein “de AAM” is dan helemaal veranderd in
een groot dorp met allerlei schaalmodellen. Zo zijn er bijvoorbeeld vliegtuigen, helikopers, auto’s, motoren, vrachtauto’s, tanks, raceboten, schepen, treintjes, eigenlijk te
veel om op te noemen en alles is te bewonderen in verschillende schalen. Bovendien kunnen er tegen betaling
rondvluchten met helikopters gemaakt worden boven Elst
en een stukje Betuwe. Ook kan men met een hovercraft
rondvaarten over een grote waterplas maken.
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site staat de laatste, meest actuele informatie omtrent de
organisatie van de Internationale Modelbouwdagen 2017.

COLUMN

In de komende Modelspoorinfo die tijdens onze beurs van
20 mei verschijnt treft u ook de laatste stand van zaken
aan!

Beste Harry,

Tijdens dit geweldige evenement zien wij jong en oud genieten van al het moois dat door de modelbouwers gemaakt is. Menig jongensdroom ziet men hier in vervulling
gaan!
Vergeet dus niet in uw agenda te noteren: 27 en 28 mei
2017 ELST (Gelderland)

Terugblik op de Modelspoorbeurs
in de
Jan Massinkhal te Nijmegen.
Na een tussenperiode van bijna 5 jaar vond in de Jan
Massinkhal in Nijmegen voor de 2e keer de Internationale
Modelspoorbeurs plaats. In de tussenperiode zijn nog 2
beurzen in de Rijnhal te Arnhem geweest, maar t.g.v. de
verkoop van de Rijnhal ontbreekt in Arnhem een locatie
om de Modelspoorbeurs te houden. Vandaar dat de organisatie van de beurzen in Nijmegen naar een geschikte
locatie ging zoeken. Zodoende kwam de Jan Massinkhal
weer in beeld. De Jan Massinkhal stond op 25 maart weer
vol met alles wat met het modelspoorgebeuren te maken
had en dankzij de ruime aandacht die de regionale pers
vooraf aan de beurs had besteed, schaarden veel bezoekers zich om de mooie modulebanen die in de zaal aanwezig waren. Veel vragen werden aan de modelbouwers
gesteld en veel bezoekers waren dan ook laaiend enthousiast dat er weer een Modelspoorbeurs in de regio georganiseerd werd. Ook het aantal kinderen was groot en dat
is nu juist waar het om gaat. De jeugd is onze toekomst,
zeker in ons vergrijzend modelspoorgebeuren.

Een paar weken geleden diende de spreekbeurt van mijn
zoontje zich aan. Zijn eerste in zijn schoolloopbaan. We
weten allemaal nog hoe de eerste keer ging, bij hem niet
anders. Beetje zenuwachtig, wat uitstel gedrag.
Hij wilde modeltreinen als onderwerp, heeft zelf wel een
trein, maar kijkt er verder niet naar om. Minecraft, Roblox
en Hayday komen op pc en tablet veel voorbij. Modeltreinen is te veel gemeengoed in huis, dus niet echt nieuw of
spannend.
Na wat hulp is het gelukt om wat wijsheid aan de kleine
man toe te voegen. De collega-jongemannen in de klas
vonden het reuze interessant en dat gezegd hebbende
deden we als modelspoorders een plas en alles bleef zoals het was.
Hoe anders was het een jaar geleden bij mijn dochter.
Een voorbeeld van de YouTube generatie, 9 jaar en volop
bezig met vloggen, video bewerken en teksten verzinnen.
Zij had het snel door vanuit haar ervaring met de gekeken
Tv-films. Inleiding, kop, romp, staart: zo maakte ze haar
spreekbeurt. Een 8 was niet goed genoeg, dus gewoon
een nieuwe poging aangevraagd zonder angst. Ongelofelijk hoe de jeugd dit naar de praktijk brengt!
Dus Harry, het wordt tijd dat dit blaadje in een vlog editie
komt. Om de paar dagen een korte video over de voortgang van de te bouwen modelbaan, presentatie van een
nieuw model, uitleg van de werking,
noem maar op. Op naar de duizenden
duimpjes omhoog!
Wellicht is er al een bestaande groep
modelspoorvloggers die voor mij onbekend is helaas. Nu ik bovenstaande
heb geschreven moet ook ik toegeven
dat ik het niet weet... wat ik nu wel
weet is dat daar een kans ligt om de
jeugd te bereiken.
Marc Oomen

De organisatie van de beurs gaat ervan uit dat een beurs
in de regio bekendheid moet krijgen en dat dit een tijdje
duurt. Vandaar dat de organisatoren voor 2018 en 2019
de data voor de komende beurzen hebben laten vastleggen. Wij publiceren deze data direct op onze site
(www.modelspoorbeurs.nl) en in de Modelspoorinfo’s die
gratis op onze beurzen aan de bezoekers worden verstrekt, zodat deze bekend zijn.

(Marnan.eu)

Impressie Rail 2017. Bijzonder mooie modelbaan “Namur” Foto: RMM
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Naar aanleiding van de persberichten die in de regionale
bladen zijn verschenen gingen veel mensen bij de modulebanen op zoek naar de bijzonderheden die in de persberichten waren genoemd. Kinderen gingen op zoek naar
de boerderij met de vele paarden en de parlevinker. Het
meest in de smaak vielen echter de lokmodellen van
Km1, die ook rijdend te bewonderen waren. Vooral de
stoom die uit de locs kwam was toch wel HET belangrijkste, spannendste en mooiste. Veel kinderen vonden dan
ook dat pa zo’n lok maar snel moest komen. Alleen de
prijs …. Tja!
Ook al staat vandaag de beurs van 15 april 2017 in Houten op het programma, de data voor de komende beurzen
in de Jan Massinkhal te Nijmegen willen wij u niet onthouden. Noteer s.v.p. in uw agenda: 24 maart 2018 en 23
maart 2019.

Van Nederland naar NRW
(Nordrhein-Westfalen).

Het Schöner-Tag-Ticket in NRW
Nu de zon al hoog aan de hemel staat merken wij dat ook
wij minder met treinen bezig zijn. Maar, wij gaan, nu de
dagen merkbaar langer worden, zelf met de trein op stap.
Wij willen u dan ook opmerkzaam maken op een nieuwe
treinverbinding die sinds 6 april 2017 actief is. Vanuit Arnhem Centraal kan men rechtstreeks naar Duitsland reizen. In Nederland wordt alleen Westervoort aangedaan,
maar in Duitsland gaat de trein (met een paar tussenstops) naar Oberhausen en vervolgens rechtstreeks naar
Düsseldorf Flughafen en Düsseldorf Hbf. Ideaal voor uw
vakantievluchten dus, maar ook spotgoedkoop wanneer u
gebruik maakt van de voordeelkaartjes die u bij DB kunt
kopen. Op de Nederlandse stations Arnhem en Zevenaar
staan DB-kaartjesautomaten. Vooral interessant voor
groepen tot 5 personen zijn de Länder-Tickets, voor het
weekend het Schönes-Wochenende-Ticket en wil men
heel Duitsland doorreizen dan is het Quer-durchs-LandTicket een aanrader. Op de site https://www.bahn.de/p/
view/angebot/regio/index.shtml vindt u alle informatie.

Jophispoor, na jaren weer deelnemers aan de beurs.
“Ruim 3 jaar geleden hebben wij afscheid genomen van
Jophispoor. Weet je nog dat wij toen samen naar John in
Steyl zijn gereden?” Met deze woorden maakte Hans
Terpstra ons attent op de rentree van Jophispoor op onze
Internationale Modelspoorbeurs te EXPO HOUTEN. En
meteen wisten wij het weer: Jophispoor, de gezelligheid
van het zuiden tijdens een heel mooi afscheid van John
Spanjersberg, de man achter Jophispoor, van onze beurzen. Een afscheid waarvan wij hoopten dat het geen afscheid zou zijn, omdat de ogen van John toen al aangaven dat hij geen afscheid wilde nemen van de gezelligheid van de beursvloer. Na een lange periode van ziekzijn, ziekenhuisbezoek, revalideren, kwam de kracht weer
terug en natuurlijk ook het verlangen naar de beursvloer.
Hij heeft nog even getwijfeld van “kan ik het nog” maar de
wil was weer helemaal terug en nu treffen wij Jophispoor
aan in zaal 2 tegen de zijwand met alweer een indrukwekkende stand. Nieuwe ideeën, zijn binding met het FREMO
-gebeuren en zijn contacten met mede-clubleden, zijn
tafels vol met schitterende materiaal voor op en langs de
modelspoorbaan. Kortom, Jophispoor is weer aanwezig
evenals en (wij mogen het gerust ook daarover hebben)
John’s enorm boeiende verhalen over zijn liefde voor de
modelspoortreinen, voor de FREMO-club in het bijzonder
en voor alles wat met modelspoorbeurzen te maken heeft.
Tijdens de beurs van 7 januari (de beurs die geplaagd
werd door extreem slecht weer en slecht begaanbare wegen) hebben wij uitgebreid met hem gesproken over zijn
nieuwe start, nee beter zijn herstart! Veranderingen zijn
er, maar Jophispoor staat weer garant voor mooie treinen
en toebehoren.
ADVERTENTIE

Als voorbeeld noemen wij naar het Schöner-Tag Ticket
NRW (Nordrhein-Westfalen). Voor € 30,-- reist u in uw
eentje door heel NRW en voor € 44,-- met 5 personen(!)
een hele dag, van 09:00 tot 03:00 uur de daarop volgende
dag door de gehele bondsstaat (NRW). Ook in de andere
bondsstaten kunt u dit ticket kopen. De prijs van het ticket
verschilt per bondsland. Boekt u online of koopt u het ticket aan het loket, dan is het kaartje € 2,00 duurder.
U mag overal gebruik van maken, behalve van de ICE en
IC treinen. Het staat u ook vrij om met bus, metro en tram
te reizen. Ja, dit is echt een aanrader! Wij hopen dat deze
nieuwe verbinding een succes wordt!

www.modelspoorbeurs.nl
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Exact-train, La Belle smeermiddelen, KaDee-koppelingen,
PIKO, Bachmann, Rivarossi, Rix Produten, en nog veel
meer. Een bezoek aan zijn stand is echt de moeite waard!
En bent u dan toch bij hem, vergeet niet aan hem te vragen naar de FREMO-club. Een boeiend verhaal zal ongetwijfeld volgen en wij denken dat u net als wij bij thuiskomst direct informatie gaat zoeken op de FREMO-site.

Wij hopen dat John nog vele jaren onze beurzen komt
bezoeken en u van zijn mooie verhalen en producten zult
genieten.

Hebt u ooit van een “HIT” gehoord?
(Deel 3)

schoon het nog prima `woon –dozen` kunnen zijn. De afschrijving ligt namelijk vrij hoog ten gevolge van de weersinvloeden op zee: is een container niet meer 100% in orde, dan is dat einde verhaal. Maar er zijn zoveel arme
mensen op de wereld die onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven, vaak zonder een goed dak boven
hun hoofd. Geef die mensen die containers. Die dingen
zijn stevig, waterdicht, voldoen misschien niet aan bepaalde vervoerseisen, maar die mensen zouden er zo blij mee
zijn ! ” En gelijk heeft Dhr. Tobbe. Je kunt het niet vergelijken met de wooncontainer waar onze dochter als studente in Utrecht in heeft gewoond, voorzien van alle gemakken, maar een oplossing voor het woonprobleem waar
vele mensen mee te maken hebben, zou het zeker zijn.
Onnodig
te zeggen dat
de rit
door de
Rotterdamse
havens
en het
gesprek
met Dhr.
Tobbe
bijzonder interessant is geweest. Wij danken hem daar
hartelijk voor.
Dit artikel wordt binnenkort in zijn geheel inclusief de bijbehorende foto’s op onze website geplaatst,
www.modelspoorbeurs.nl
ADVERTENTIE

Beste lezers, u zult begrijpen dat dit maar een korte weergave van een uiterst interessante, maar vermoeiende reis
door het Rotterdamse havengebied was. Genoten hebben
wij volop, zeker van de containers, maar nog meer van de
prachtige verhalen én het enthousiasme waarmee Dhr.
Tobbe alles wist te vertellen.

Container met bijzondere lading. Foto: Dhr. Tobbe

Afsluiten willen wij dit verhaal met een “idee” dat Dhr.
Tobbe ons vertelde en waar wij nog lang over gesproken
hebben. “Weten jullie wat ik zo jammer vind? Hier staan
duizenden, misschien wel honderdduizenden containers,
dingen die na een jaar of 6, misschien 10, helemaal afgeschreven zijn en waar men dan meestal helemaal niets
meer mee doet. De meeste staan hier weg te roesten ofPagina 4
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Mat ‘64
Er is al heel veel geschreven over Mat ’64, moet er dan
ook nog een dvd over dit treinstel uitgebracht worden?
Veel mensen die weinig met treinen op hebben denken
misschien wel zo, maar zodra zij de dvd gezien hebben is
die gedachte echt verdwenen. Ook bij de redactie viel de
dvd in bijzonder goede aarde. Waarom? Simpel, de dvd is
bijzonder informatief, belicht alle zaken op een heel toegankelijke manier en met een emotioneel einde.

De authentieke opnames die als een rode draad door de
film lopen zijn werkelijk heel bijzonder. Opnames in zwartwit, maar ook in kleur. Dat de kwaliteit van deze opnames
niet optimaal is stoort niemand, want iedereen zal het begrijpen. Excuses hoeft de verteller onzes inziens dan ook
niet te maken. Vooral de schitterende opnames van toevallig passerende treinstellen die dan ook nog eens een
unieke samenstelling hadden zijn fantastisch. Wij hebben
verschillende keren de dvd teruggespoeld om van deze
opnames te genieten. Over de uitleg hebben wij het al
gehad en om maar geen fouten te maken zullen wij niet
veel vertellen over de verschillende treintypen die van Mat
’64 de revue gepasseerd hebben. Ja, en alles wordt uitstekend uitgelegd hoor! Snelheid van optrekken, samenstelling van de verschillende treinstellen, verschillen tus

sen de geleverde series, kort samengevat; een compleet
naslagwerk op dvd.
Diepe indruk maakte op ons de opname van de afscheidsrit van Mat ’64. Op deze opname was te zien hoe
de Nederlanders na 50 jaar van Mat ’64 afscheid namen.
Op stations, langs de route, op overwegen, overal stonden mensen te zwaaien. Mensen die Mat ’64 uitzwaaiden!
Onvoorstelbaar, maar indrukwekkend! Laatst hoorden wij
op een station de opmerking: “Waar zijn die gele treinen
eigenlijk gebleven?”
Maar na zoveel loftuitingen toch kort één minpuntje dat
één van de redactieleden kwijt wilde na het zien van de
dvd.

ADVERTENTIE
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Dat minpuntje had helemaal niets met de dvd te maken
natuurlijk, het was meer een persoonlijke iets. Wat was
het geval? Ons redactielid maakte in 1974 veelvuldig gebruik van de diesel 3, familielid van de Mat ’64. Hij reisde
namelijk in 1974 van Roermond naar Arnhem in deze dieselversie. Tijd: maandagochtend 05:45 vertrek uit Roermond (eerste trein dus). Och zult u denken, ”Ik voel het
al”. Na het weekend de eerste trein en dan een diesel.
Om kort te zijn, dat ding reed altijd en het was er heerlijk
warm. Onze reiziger koos op dat tijdstip altijd een plaats
dicht bij het motordeel. De trein vertrok en de stations
Swalmen en Reuver werden nog waargenomen, maar
daarna was het einde uitzending tot in Arnhem. Op de 2e
reisdag werd hij wakker bij station Venray. Niets bijzonders zult u zeggen, want dat station ligt immers op de route, maar helaas ging de trein de verkeerde kant op. Al
slapende had hij station Arnhem zelfs gemist en was de
trein aan de terugweg begonnen. Onze collega maakte
deze reis 2x per week. Hij heeft nooit willen vertellen hoe
vaak het is voorgekomen dat hij onbedoeld op de terugreis wakker werd! Zijn excuses was: “Och, dat geluid van
dat rustig lopende motortje was zo slaapverwekkend,
heerlijk!”
Maar terug naar de schitterende dvd. De titel van de dvd
is: een halve eeuw Mat ’64. De dvd heeft als ISBN –
nummer: 9 789007 658963 en is te koop bij van den Burg
beeldproducties – www.mixmediastore.com. De speelduur is 55 minuten (en die vliegen voorbij!). Het artikelnummer is: BP1440. De adviesprijs is: € 19,95.
Een aanrader? Nou en of!

Noem het maar vliegwiel compensatie.
Hoe is dit realiseerbaar? Dit wordt altijd elektronisch geregeld in de DCC-decoder. Er zijn decoders die daarvoor
speciale CV’s hebben. Goedkope DCC-decoders moeten
juist dat meestal ontberen. Goedkoop is in dat geval altijd
duurkoop. Per fabrikant is dat verschillend welke cvnummers dat zijn. Er zijn namelijk geen standaard cvnummers voor gereserveerd. Elke fabrikant bepaald zelf
welke cv-nummers dat zijn en hoeveel.
De ietwat duurdere DCC-decoders hebben over het algemeen allemaal PID-regeling aan boord. Meestal zijn er 2
cv-nummers voor, maar het merendeel heeft er 3 beschikbaar gesteld. Een enkele fabrikant heeft er zelfs 4 beschikbaar voor die PID-regeling.
De ene fabrikant noemt die regeling de PID-waarden. De
andere fabrikant noemt het de KI-regeling. Maar allemaal
komen ze nagenoeg op hetzelfde neer.
Last regeling.
Een gelijkstroommotor wekt in zichzelf ook een spanning
op tijdens het draaien. Ook wel tegen-EMK genoemd. In
Nederland noemen we dit EMK (Electro Motorische
Kracht). De Amerikanen noemen dit Back-EMF. Dit komt
door diezelfde magneten.
Een DCC-decoder meet deze spanning en vertaald dat
als zijnde de locomotiefsnelheid. Dit meten kan bij de ene
DCC-decoder tussen elke puls doorgaan, maar bij een
ander merk DCC-decoder kan dit meten om de 2, 3, of 4
pulsen gaan. Soms is deze meting instelbaar.

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.

Het verschil tussen de ingestelde locomotief snelheid en
de gemeten locomotief snelheid wordt bijgeregeld. Dit kan
aan de hand van het zogenaamde foutsignaal waardoor
de regeling fel kan reageren of door een wijziging van de
meetwaarde. Bij dit laatste zal de regeling rustiger reageren. Elke fabrikant bepaald zelf hoe hij de DCC-decoder
hiervoor ontwerpt.

Hoe zitten de motoren van
elektrische modelspoortreinen nu in
elkaar? Deel 3

BEMF is aan of uit te schakelen. Ook is het mogelijk dat
fabrikanten de BEMF instelbaar maken. De gebruiker kan
dan zelf kiezen tot welk punt de BEMF nodig is. Dit is in
een cv-nummer ondergebracht.

Vliegwiel compensatie.
Indien een locomotief c.g. treinstel is uitgerust met een
motor zonder vliegwiel, dan dient men zeker de PIDregeling (Proportioneel Integrerend Differentiërend) toe te
passen.

Decoder instellingen.
CV2 is de Vstart, het startmoment of de kick start genoemd. Hiermee wordt bepaald wanneer de locomotief,
bij stap 1, gaat rijden.

ADVERTENTIE
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Hiermee wordt voorkomen dat er in het eerste stuk op de
regelaar een dood bereik aanwezig is. Soms is een motor
zo goed dat het startmoment of de kickstart op nul kan
blijven staan. Een vast gegeven is hier niet voor. Dit moet
proefondervindelijk per locomotief uitgevonden worden.
CV5 bepaald de maximale snelheid waarmee een locomotief mag/kan rijden. Een Duitse KOF wordt alleen gebruikt voor het rangeren en zal dus geen 120 Km/u rijden.
CV5 zal daarom veel lager ingesteld moeten worden. Een
E103 rijdt zo’n 200 Km/u waardoor CV5 maximaal ingesteld kan worden.

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:
Basis De- en Acceleratie

CV6 bepaald de Vmid. Dat wil zeggen de balans tussen
een regelbereik van langzaam optrekken tot aan het eind
dat de maximale snelheid is bereikt op je regelaar. Wanneer CV6 te hoog staat ingesteld, dan zal het langzaam
optrekken zeer traag en over een groot regelbereik gaan,
terwijl het op snelheid maken naar de maximale snelheid
een zeer kort bereik heeft op de regelaar. Het regelbereik
verloopt dan niet lineair. Wanneer CV6 te laag staat ingesteld, dan is er een zeer kort regelbereik voor het langzaam optrekken van de locomotief en zal waarschijnlijk de
maximale snelheid ook niet gehaald worden. CV6 dient ¼
tot ⅓ van de maximale snelheid ingesteld te worden.
Maar er zijn uitzonderingen die soms tot op de helft ingesteld moet worden. Dit is meestal afhankelijk van hoe
goed de kwaliteit van de elektromotor is.

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

Decoder instellingen, de- acceleratie.
CV3 bepaald de acceleratie ofwel de versnelling vanaf
moment nul. Een personentrein zal sneller accelereren
dan een goederentrein. Voor iedere locomotief is dit weer
anders. Maak er geen formule-1 locomotief van.
CV4 bepaalt het de-accelereren ofwel het afremmen.
Houdt de waarde hiervan kleiner dan bij CV3, mede ingeval van snelremmen. Een te lange uitloop is ook niet realistisch.
Deel 4 van dit artikel treft u in de komende
Modelspoorinfo aan.

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.
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 / 2018 / 2019
Houten

Houten

Houten

Nijmegen

Expo Houten

Expo Houten

RAIL 2018

Jan Massinkhal

2017

2018

20 mei 2017
1 juli 2017
26 augustus 2017
7 oktober 2017
11 november 2017
9 december 2017
MODELSPOORBEURS

én

2018 /2019
23 februari 2018
24 februari 2018
25 februari 2018

20 januari 2018
10 maart 2018
5 mei 2018
30 juni 2018
25 augustus 2018
13 oktober 2018
10 november 2018
8 december 2018
Kijk voor de data van

Openingstijden:

24 maart 2018
23 maart 2019
Jan Massinkhal
Nieuwe Dukenburgseweg 5

10:00 tot 17:00 uur

6534 AD Nijmegen

Parkeren

Toegangsprijs € 5,00**

Gratis

Openingstijd 10:00 tot 15:30 uur
Parkeren GRATIS

HOUTEN DIGITAAL

2019 op

Toegangsprijs:

www.modelspoorbeurs.nl/

€ 15,-- tegen inlevering

Toegangsprijs € 7,00**

agenda

Openingstijd 10:00 tot 15:00 uur

Toegangsprijs € 7,00**

ingevulde kortingsbon

Raadpleeg voor de juiste data onze

€ 2,-- korting.**

Parkeren GRATIS

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.
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