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Internationale Modelspoorbeurs

Beste Modelspoorliefhebbers,
Voor u ligt weer de laatste Modelspoorinfo van dit seizoen. Wanneer het weer beter wordt, verandert de
treinenkamer bij veel hobbyisten in een oase van rust.
Nadat alles afgedekt is, de treinen in de remise zijn
gezet, het gereedschap nagekeken en opgeruimd is,
beginnen meestal de andere, vaak verplichte werkzaamheden, in en om het huis. Het heerlijk rijden met
de trein en de werkzaamheden aan de treinenbaan
maken plaats voor de tuin, achterstallig onderhoud,
verven en ga zo maar door. Dit alles is bij ons ook het
geval, vandaar dat wij tot half september alleen maar
bezig zijn met de Modelspoorinfo’s van komend seizoen. Tijdens onze beurs van 7 oktober treft u de
eerstvolgende Modelspoorinfo van het komende seizoen aan.

mooie gondel u alvast in vakantiestemming brengen.
Maar in deze Modelspoorinfo treft u meer interessante
dingen aan. Zo beschrijven wij een uitstapje met een snelle trein in het buitenland en geven wij u informatie over de
Modelbouwdagen 2017 die in ELST (Gelderland) georganiseerd worden. Het mooie van deze dagen is dat zodra
bij menigeen de treinbaan in ruststand komt, de mensen
met hun RC (Radio Controle) vliegtuigen, schepen, auto’s, tanks, helikopters, enz. juist naar buiten gaan om
hun hobby te gaan beoefenen.
Maar vergeet één ding niet: op 1 juli én 26 augustus
organiseren wij weer een Internationale Modelspoorbeurs in EXPO HOUTEN te Houten.

Speciale gast:
Schrijver Carel van Gestel signeert vandaag zijn
nieuwste boek. Hij is te gast bij MIXMEDIASTORE
(Zaal3, rechts achterin).

Vakantie staat ook op de kalender van menig persoon en
wij willen met een artikel over een raderstoomboot en een

27 en 28 mei 2017
Modelbouwdagen te Elst (Gld)
Voor de 8e keer op rij worden in Elst (Gelderland) op zaterdag 27 en zondag 28 mei 2017 de Grote Internationale
Modelbouwdagen georganiseerd. Dit evenement, dat 1 x
in de 2 jaar georganiseerd wordt, trok 2 jaar geleden maar
liefst meer dan 100.000 bezoekers naar Elst in de Betuwe. Ofschoon het weer af en toe te wensen overliet, waren de bezoekers laaiend enthousiast over de indrukwekkende presentaties van alles wat op modelbouwgebied te
vinden was. Dit alles zorgde voor een fantastische happening.
Ook dit jaar vindt dit evenement weer plaats. Op een gebied van maar liefst 4 km 2 vinden demonstraties plaats
van alle mogelijke takken van de modelbouw, kunt u genieten van allerlei shows op het gebied van modelbouw
en presenteren diverse ondernemers op het industriepark
“De AAM” hun producten. Bovendien kunnen kinderen bij
de meeste attracties zelf actief aan de slag.
Wat kunt u zoal verwachten:
1.

Doorlopende vliegshows met vliegtuigen, helikopters en drones, aangedreven door elektro- en
brandstofmotoren of echte turbines. Dit alles is te
vinden op maar liefst 2 vliegvelden nl. “Nimbus” en
“De Aam”.
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2.

Off-road auto’s in schaal 1:5, 1:8 en 1:10 die aangedreven worden door elektro- en brandstofmotoren. Crawlers in verschillende uitvoeringen.

3.

RC-trucks en -grondverzet machines uit Duitsland
en Nederland in schaal 1:16. Deze vrachtauto’s en
machines zijn te zien in de 3 gymzalen van het
Westeraam. Bovendien kunnen kinderen hier zelf
met vrachtauto’s rijden en een rijbewijs halen.

4.

Er zijn 4 grote trucks in schaal 1:4. Deze trucks zijn
tussen de 3 en 5 meter lang en kunnen een gewicht tot 20 ton trekken!

5.

Tractor Pulling (radiografisch) met op zaterdag een
wedstrijd Tractor Pulling.

6.

Drift auto’s: RC Drift auto’s.

7.

Radiografisch bestuurbare tanks en militaire voertuigen.

8.

Speedboten op de vijver “Aamse plas” en een echt
Baywatch model. Modelbouwschepen in schaal op
de plas “Westeraam” bij de Jumbo Maclean.

9.

Lego show. Men kan hiervoor terecht in de gymzalen van de volgende basisscholen: “De Wegwijzer”,
“de Zon” en “Elstar”.

10.

Een echte hovercraft, waar 6 mensen tegen betaling in mee kunnen glijden/varen over de plas achter het bedrijvenpark “DE AAM”.

11.

In een echte helikopter kunt u rondvluchten maken
richting Nijmegen of Arnhem, afhankelijk van de
windrichting. Dit natuurlijk wel tegen betaling.

12.

Carrera Club Nederland organiseert wedstrijden op
een Carrera racebaan.

13.

Bezoekers kunnen ook zelf met een rc-auto rijden.
Naast de deur van onze winkel ligt een demobaan
waarop u zelf kunt kennismaken hoe het is om met
een rc-auto te besturen.

14.

Quad rijden. Maak zelf eens een ritje met een
quad. Tegen een kleine vergoeding is dit mogelijk!

15.

Tuning cars, boom cars, American cars

COLUMN
Beste Harry,
Ik start het stukje vandaag met jouw vraag of ik iets voor
de vakantie wil schrijven… Vakantie?... Ja want dit is de
laatste Modelspoorinfo voor de zomer, en vele trekken er
weer op uit om het spoor in echt te bewonderen of van de
binnenbaan op zolder naar buiten te gaan en hun LGBbaan in de tuin weer op te poetsen. Ook modelbouw evenementen in de buitenlucht komen er weer aan, zie elders
in dit blaadje.
De vakantiemodus is nog even ver weg, het seizoen loopt
nog en zoals het spreekwoord luidt; er is nog altijd werk
aan de winkel. Elke dag is anders en een bedrijf vergt
leuke en minder leuke keuzes. Op het moment van dit
schrijven in een lekker voorjaarszonnetje in mei bereikte
mij het nieuws dat er weer een winkel gaat sluiten, een
lastige emotionele keuze, bij elke ondernemer komt deze
gedachte weleens voorbij. Even pas op de plaats, welk
pad gaan we in, een stap achteruit om er dan weer twee
te maken. Maar als de ambitiebal leeg is, dan houdt het
echt op.
Voor ik de komende tijd ga genieten van de zon wordt het
vooruit kijken naar het najaar, zodat vakantie ook vakantie
is. Voor mij geldt geen bezoek aan het grootbedrijf, geen
tuinbaan want, dat is toch een andere tak van sport. Nee,
gewoon op een favoriet eiland in de Spaanse zon waar ze
nog nooit van een spoorlijn gehoord hebben.
En als de ambitiebal is opgeladen, het
stapje terug is gedaan, dan is het hopen dat alle puzzelstukjes weer in elkaar passen. Ondernemerschap is net
een bezoek aan een Modelspoorbeurs, hopen te vinden wat je zoekt,
tegen spullen aanlopen waar je het
bestaan niet van wist, contacten op
doen die je misschien echt verder helpen of gewoon ontspannen thuiskomen.

Marc Oomen

(Marnan.eu)

Bij de winkel van Hobma Modelbouw treft u diverse
stands van fabrikanten met hun nieuwste producten aan.
Wij hopen ook dit jaar weer op schitterend weer (de
meeste demonstraties vinden in de buitenlucht plaats) en
verwachten een grote toestroom van bezoekers. Er wordt
rekening gehouden met een bezoekersaantal van ruim
100.000. Daarom vragen wij u zoveel mogelijk van het
openbaar vervoer gebruik te maken. De grote parkeergarage bij station ELST is gratis toegankelijk. Tijdens deze
Internationale Modelbouwdagen rijden er doorlopend gratis bussen van en naar station Elst. Ook rijden er gratis
pendelbussenrond over de Industrieweg Oost.

Voor actuele informatie over de
Modelbouwdagen kijk op:
www.modelbouwdagen.nl
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Carel van Gastel signeert
zijn nieuwste boek
“Nostalgie op het spoor.”
Vlak voordat deze Modelspoorinfo naar de drukker zou
gaan ontvingen wij van MIXMEDIASTORE de aankondiging van een heel bijzonder boek van de hand van Carel
van Gastel, de bekende schrijver van onder andere boeken over fotografie, kerken en orgels. Over dat laatste
onderwerp gaat zijn boek “Orgelrijk”. Maar de boeken en
artikelen die Carel van Gestel zijn grootste bekendheid
hebben gegeven zijn die over de wereld van de spoorwegen.
Welnu, tijdens onze beurs op 20 mei signeert Carel
van Gestel zijn nieuwste boek “Nostalgie op het
spoor” bij Mixmediastore en hiermee maakt u uw aankoop wel heel speciaal.
Eind jaren 40
van de vorige
eeuw: ons land
was door WOII
zwaar getroffen.
Moeizaam begon men met de
wederopbouw
van het land.
Aan onze infrastructuur was
veel schade
aangericht en
met name de
spoorwegen
lagen er desolaat bij. Tevens
was het materieel van NS
sterk verouderd
en moest er
zelfs materiaal
gehuurd worden
afkomstig uit
Engeland en
Frankrijk. De directie van NS was op zoek naar een nieuwe impuls voor het netwerk van spoorwegen dat zij moest
exploiteren. Aangezien alles opnieuw opgebouwd moest
worden, pakte zij het voortvarend aan door het besluit te
nemen het spoorwegennetwerk te elektrificeren. In samenwerking met verschillende buitenlandse bedrijven
werden de eerste elektrische locomotieven ontworpen en
ontwikkeld. Denk hierbij aan de serie 1000, 1100 en de
indrukwekkende serie 1200.

van de gehuurde machines uit Engeland en Frankrijk.
Het zijn de late jaren veertig van de vorige eeuw. De
schade die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten
in het land heeft zich ook uitgestrekt naar materieel en
infrastructuur. De spoorwegen zijn desolaat, ruïneuze
landschappen geworden. Dan komt de elektrificatie van
de hoofdlijnen van het spoorweg net—een bundel zonlicht
door de duisternis.
Wij zijn geen schrijvers van het kaliber Carel van Gestel,
dus wij stoppen nu met het beschrijven van het prachtige
boek. Wij kunnen u alleen maar één ding adviseren: koop
het boek, laat het signeren door Carel van Gestel en geniet van de prachtige foto’s en beschrijvingen die de foto’s
vervolmaken. Het is een echte aanrader.
Gegevens van het
boek: Nostalgie op het
spoor door Carel van
Gastel.
ISBN: 9789462581883.
Uitgever: WBOOKS.
168 pagina’s.
Illustraties: circa 160
afbeeldingen in zwartwit.
Met bijzondere foto’s
van onder andere Luud
Albers, Peter van der Vlist, Kees van de Meene en Roef
Ankersmit.
Adviesprijs: € 29,95

ADVERTENTIE

Nostalgie op het spoor laat in prachtige foto’s de geschiedenis zien van de elektrische locomotieven die tot 1956
voor NS werden gebouwd, en die een cruciale rol hebben
gespeeld bij de wederopbouw in de naoorlogse jaren.
Nostalgie op het spoor, van begin tot eind.
De elektrificatie had hoge prioriteit, want de nog aanwezige stoomlocomotieven waren dermate verouderd dat vervanging door elektrische locomotieven noodzakelijk werd.
Toen in de loop van 1951 voldoende nieuwe locs voor de
dienst aanwezig waren, kon afscheid worden genomen
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Vakantietip
Zoals elke jaar in onze laatste Modelspoorinfo schenken
wij ook dit jaar aandacht aan een schitterend uitstapje dat
u, wanneer u in de desbetreffende buurt bent, kunt maken. Deze keer gaan wij naar Zwitserland en wel naar het
Vierwoudstrekenmeer. Op dit meer kunt u een prachtige
boottocht maken met een van de vijf nog in gebruik zijnde
raderstoomschepen en van het indrukwekkende landschap genieten. In 1899 bestelde de Dampfschiffgesellschaft des Vierwaldstättersees (DGV) bij de Firma Sulzer
in Winterthur een “Salon-Dampfschiff”. Na een bouwtijd
van 2 jaar werd het schip te water gelaten en kreeg het de
naam “URI” mee. Na de proefvaart in 1901 werd het schip
in de actieve dienst opgenomen. Vanaf de eerste vaart
roemde men de uitmuntende nautische condities van het
schip, zoals zijn stabiele ligging tijdens een storm en het
geringe brandstofgebruik. Het gevolg was dan ook dat
vrijwel direct na de eerste ritten een vervolgorder voor 5
raderstoomschepen werd geplaatst. Later volgde nogmaals een vervolgorder. Na enkele restauraties zijn nu
nog 5 schepen in de vaart, waaronder ook de “URI”. De
schepen zijn zo mooi gerestaureerd dat u zich in de beginjaren van de 20ste eeuw waant. Het genieten van het
indrukwekkende landschap maakt de reis onvergetelijk.

Het idee van een cabriokabelbaan werd geboren. Eerst werd er natuurlijk hard om gelachen, omdat het idee
toch wel moeilijk uitvoerbaar was, maar al snel
kwam de oplossing.
Hangt een kabelbaan
meestal aan 1 kabelboom, met het cabrio-idee moest natuurlijk voor een andere oplossing gekozen worden, omdat anders de kabelboom in de weg zat. Al snel werd het
plan van een dubbele kabelboom gelanceerd en overgenomen. De cabine werd tussen 2 kabelbomen geplaatst,
in de cabine werd een wenteltrap geplant en boven op de
cabine werd een uitzichtterras gemaakt. Vol enthousiasme werd het idee verder uitgewerkt zodat men heden ten
dage met een dubbele cabine de top van de berg binnen
6 minuten en 15 seconden kan bereiken. In totaal kunnen
60 personen in de cabine plaats nemen, waarvan de snelheid 8 meter per seconde is. De totale lengte van de baan
bedraagt 2320
meter.
U begrijpt wel dat
dit een unieke rit
is. Helaas kunnen wij u geen
informatie geven
over de kosten
van een ticket.
Een echte aanrader is het wel!
ADVERTENTIE

Stoomschip Uri aan de aanlegkade Luzern-Bahnhofquai, vlak bij het Station Luzern SBB. Foto: DGV

En bent u dan toch in Zwitserland en bij het Vierwoudstedenmeer dan is een bezoek inclusief rit naar het Stanserhorn (1898 meter) echt aan te bevelen. Niet alleen vanwege het uitzicht dat onvergetelijk is, maar ook vanwege
het feit dat u gebruik kunt maken van de “Stanserhorn
Cabrio-Luftseilbahn”. Trouwens de naam Stanserhorn
komt van het stadje Stans dat aan de voet van de berg
ligt.
Op 25 juni 2004 zaten op bijna 1900 meter hoogte 2 mannen met hun dochtertjes te genieten van het prachtige
uitzicht over het Vierwoudstedenmeer waarin contouren
van de stad Luzern weerspiegelden. Deze heren waren
Jürg Balsiger (directeur van de Stanserhorn-bahn) en Reto Canale (Ingenieur met als specialisatie het ontwerpen
van kabelbanen). Aangezien de concessie voor de Stanserbahn in 2011 zou verlopen was het natuurlijk hoog tijd
om met een nieuw ontwerp te komen. Al snel waren de
heren het met elkaar eens dat het iets bijzonders moest
worden. Iets met een cabrio, veel lucht, mooi uitzicht, haren in de wind en het gevoel dicht bij de bergen te zijn.
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Hoe zitten de motoren van
elektrische modelspoortreinen nu in
elkaar? Deel 4

ADVERTENTIE

Er zijn DCC-decoders waarbij de pulsbreedte sturing voor
de gelijkstroommotor ingesteld kan worden. De motor
krijgt altijd een vaste spanning toegevoerd van een bepaalde waarde die ligt tussen de 12 Volt en 14 Volt in de
schaal H0, afhankelijk van welk merk commando centrale
er gebruikt wordt. De DCC-decoder stuurt pulsen met een
frequentie tussen de 17 en 40 KHz naar de motor, dit is
ook weer afhankelijk van het merk DCC-decoder. Bij een
zeer smalle puls, of geen puls, zal de locomotief stilstaan.
Hoe breder de puls wordt, door het draaien aan de rijregelaar, zal de locomotief ook sneller gaan rijden. Bij een
te lage frequentie van de puls breedte sturing kan de motor gaan zingen bij het optrekken wat later weer verdwijnt
als de locomotief op snelheid is gekomen. De regel is dat
men het beste een hoge frequentie, 40 KHz, kan gebruiken des te soepeler rijdt een locomotief of treinstel. Maar
er zijn uitzonderingen mogelijk. Het cv-nummer is per fabrikant verschillend hiervoor.
Decoder instellingen, rijstappentabel.
Wanneer met CV3, CV4, CV5 en CV6 niet het gewenste
resultaat kan worden bereikt, dan kan men gebruiken maken van de rijstappentabel. Hier kan
dan elke rijstap
individueel worden
vastgelegd, of zelfs
middels een bepaalde kromme.
Logaritmisch positief of logaritmisch
negatief is zelfs
mogelijk. Dit zijn de
CV’s 67 tot en met
94. Dit is nagenoeg bij elke fabrikant dezelfde
reeks CV’s.
Basis ESU v4 BEMF

Decoder instellingen, ESU DCC decoder.
CV53 = 140. Dit is de spanning waarmee de lay-out gevoed wordt. Dit is namelijk in dit geval 14 Volt. Wanneer
op de regelaar het laatste deel niet meer regelbaar is, dus
geen snelheidsverandering plaats vindt, dan moet die
waarde verminderd worden.
CV54 = 50 parameter “K”. Hoe hoger deze waarde, hoe
sterker de decoder de motor wil bijregelen. Soms kan dit
gepaard gaan met schokken. Dan zal de waarde verminderd moeten worden. Ook hier is er geen vast gegeven
voor en moet dit proefondervindelijk ingesteld worden.

ADVERTENTIE
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CV55 = 100, parameter “I”. Deze waarde verminderen bij
een groot vliegwiel en omgekeerd bij een klein of geen
vliegwiel. Ook hier is er geen vast gegeven voor en moet
dit proefondervindelijk ingesteld worden.
Decoder instellingen, ZIMO.
CV9 = 55 default, (aanbevolen). Hiermee wordt het aantal
keren Back-EMF gemeten, maar ook de tussen pozen
tussen de motorpulsen door. Hier is geen standaard gegeven voor per motor en moet proefondervindelijk ingesteld worden.
CV58 = 255 default, (aanbevolen). Back-EMF-intensiteit.
Totaal constant houden van de snelheid indien de motor
het vermogen kan leveren. Door een lagere waarde in te
stellen, verdwijnt de BEMF in de hogere rij instelling en
zal handmatig de snelheid bijgeregeld moeten worden.
CV56 = 55 default, (aanbevolen). Instelling voor het gelijkmatig rijden zonder hikken of sprongen te maken bij het
langzaam rijden tot ongeveer de helft van de maximale
snelheid. Dit is de meest moeilijke instelling voor motoren
met een recht ankerblikpakket. Dit kan soms 2 uur duren
voordat de juiste instelling is gevonden en moet dus
proefondervindelijk gedaan worden.
LET OP: HET TESTEN HIERVOOR MOET OP DE MODELBAAN GEDAAN WORDEN EN NIET MET DE PROGRAMMER, OMDAT DIT SOMS EEN VERTEKEND
BEELD GEEFT.
Decoder instellingen, Digitrax.
CV55 = 128 default, (aanbevolen). “Static compensation
for speed stabilisation”. Dit meet het verschil van de locomotief snelheid en de ingestelde snelheid op de regelaar.
Een hoge waarde geeft een intense reactie en een lage
waarde een langzamere reactie. Ook hier is er geen vast
gegeven voor en moet dit proefondervindelijk ingesteld
worden. In de regel hoeft deze waarde bijna niet aangepast te worden.
CV56 = 48 default, (aanbevolen). “Dynamic compensation
for speed stabilisation”. Deze CV meet het verschil tussen
de huidige snelheid en de gewenste snelheid om te bepalen wat de volgende snelheidsstap moet zijn. Hogere
waarden zorgen voor een snellere aanpassing van de
gewenste snelheid en lagere waarden leiden tot een tragere aanpassing van de gewenste snelheid. Ook hier is er

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.
geen vast gegeven voor en moet dit proefondervindelijk
ingesteld worden. Meestal is een waarde tussen de 48 en
80 voldoende.
CV57 = 6 default, (aanbevolen). Dit is de BEMF “Solo
operation droop compensation for speed stabilisator”. Bij
het zakken van de snelheid wordt de snelheid hiermee
gecompenseerd. De waarde kan ingesteld worden tussen 0 nul en 15. Is de waarde nul dan is de snelheidsstabilisatie uitgeschakeld. Is de waarde 15, dan is de snelheidsstabilisatie vol aan. Is de waarde te hoog, dan zal de
locomotief van de ene snelheidsstap naar de andere snelheidsstap springen wanneer er een obstakel of stijging in/
op het spoor bevindt. Is de waarde te laag dan zal er weinig of geen stabilisatie plaats vinden en varieert de snelheid. Vanaf de waarde 6 is meestal twee waarde omlaag
of omhoog voldoende.
Motor kwaliteit.
Maxon en Faulhaber motoren hebben tijdens het productieproces nagenoeg allemaal dezelfde karakteristieken.
Dit komt omdat het wikkeldraad, van het anker, bij elke
motor op dezelfde wijze gewikkeld wordt. Wikkeling voor
wikkeling naast elkaar en daarna er bovenop ook weer
naast elkaar.
Anders is dit bij de Marklin, Fleischmann, Mashima en
Kato motoren. Daar liggen de wikkelingen, op het anker,
niet zo netjes naast elkaar als bij de Maxon en Faulhaber
motoren. Hierdoor verschillen de karakteristieken van de
motoren van één en dezelfde productie lijn enorm.
Vandaar ook dat de instellingen van een DCC decoder
van de laatst genoemde motoren groep ook enorm kunnen verschillen in optrekken, remmen, Back-EMF, vliegwiel compensatie, last regeling e.d.
Met deel 4 beëindigen wij dit artikel. Helaas was het
niet mogelijk om alle grafieken in dit laatste deel weer
te geven. Direct na de beurs plaatsen wij het gehele
artikel inclusief alle grafieken op onze site
www.modelspoorbeurs.nl/informatie/artikelen en interviews.

ADVERTENTIE
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De natuur dient als voorbeeld,
ook voor treinen.
Een van de mooiste voorbeelden van een kopie uit de
natuur, zien wij bij de hogesnelheidstrein in Japan. Bij een
van deze treinen heeft de snavel van de ijsvogel als voorbeeld voor de aerodynamica gediend. Waarom juist de
ijsvogel, zult u zich afvragen. Wanneer de ijsvogel een
prooidiertje (vaak een visje) ziet en wil vangen, dan gaat
hij in duikvlucht naar het wateroppervlak en wat wij dan
kunnen waarnemen is heel bijzonder: bij het aanraken
van het wateroppervlakte spat het water nauwelijks op
wanneer de vogel het water raakt.
De ingenieur die het
nieuwste type hogesnelheidstrein aan het
ontwerpen was, herinnerde zich dit beeld
van de ijsvogel en gaf
de neus van de hogesnelheidstrein dezelfde vorm als de vorm
van de snavel van de ijsvogel. Hierdoor is de trein tien
procent sneller geworden, gebruikt hij vijftien procent minder energie en is de luchtdruk tot dertig procent minder.
Het voordeel van het laatste is dat er geen luide knal te
horen is zodra de trein een tunnel inrijdt. Voor de mensen
die geïnteresseerd zijn in de snelheid van deze trein, hij
haalt de driehonderd met gemak!

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 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.

www.modelspoorbeurs.nl
www.modelbouwdagen.nl
Eerstvolgende beurs:
1 juli 2017

ADVERTENTIE

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

1 juli 2017
26 augustus 2017
7 oktober 2017
11 november 2017
9 december 2017

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

MODELSPOORBEURS

én

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