7 oktober 2017

Jaargang 38 nummer 1

349

ste

Internationale Modelspoorbeurs

Beste Modelspoorliefhebbers,
Toen wij een jaar geleden de Modelspoorinfo voor
onze beurs in oktober aan het samenstellen waren,
was er één groot verschil met vandaag: de temperaturen lagen vorig jaar een heel stuk hoger. In de inleiding maakten wij toen nog de opmerking dat wij
hoopten dat het snel beter modelspoorbaanweer zou
worden. Deze wens hoeven wij nu niet uit te spreken,
want de temperatuur van vandaag is ideaal voor een
langer verblijf bij onze baan. Wij hopen dan ook dat
we een heel mooi nazomers hobbyweer krijgen en dat
u uw ideeën die u tijdens de zomerstop hebt opgedaan kunt verwezenlijken.
Maar wat brengt ons het komend hobbyseizoen allemaal?
Allereerst zijn er van onze kant de voorbereidingen voor
de beurs HOUTEN DIGITAAL die op 9 december naast
de gewone Modelspoorbeurs te EXPO HOUTEN in HOUTEN georganiseerd gaat worden. De voorbereidingen van
onze kant zijn al in volle gang. Niet alleen bij ons, maar
ook bij onze partners de HCC! modelspoorgroep en
PiCommIT. Door de deelnemers aan dit evenement wordt
hard gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen. Tijdens dit
evenement tonen ook veel individuele deelnemers hun
modelspoorbaan en alvorens alles getoond kan worden
dient er ook bij hen veel werk te worden verzet.
Hans Terpstra, medeorganisator van onze beurzen, geniet van een heerlijk ijsje.

Wij hopen ook dat u tijdens de Modelspoorbeurs van 9 december de
nieuwe Koll-boeken uitgave 2018,
kunt kopen. De samensteller is al
bijna klaar en staat alles op het
punt om alles naar de drukker te
sturen. Wilt u zeker zijn van uw
boek(en), bestel ze gewoon vooruit. Deze mogelijkheid bieden wij u
elk jaar en nu dus ook. Voor meer
informatie kunt u tijdens de beurs
terecht aan de tafels van
PROXXON tegenover de Infobalie,
waar een intekenlijst beschikbaar
is. Momenteel zijn de prijzen van de boeken nog niet bekend. Zodra wij meer weten over de prijzen vermelden wij
dit op onze site: www.modelspoorbeurs.nl.
Ook in 2018 staan wij weer met veel beurzen voor u klaar.
Op 23 – 24 – 25 maart 2018 organiseren wij RAIL 2018.
Zoals u van de organisatie van RAIL weet, zullen er weer
veel mooie modelspoorbanen naast de gewone beursver-

koop te EXPO HOUTEN in Houten te bewonderen zijn. In
de volgende Modelspoorinfo, die op 11 november verschijnt, geven wij een voorproefje van wat u zoal kunt verwachten.
Wat wij niet mogen vergeten te vermelden is de Internationale Modelspoorbeurs die wij in de Jan Massinkhal te
Nijmegen op 28 maart 2018 voor u organiseren. De aanmeldingen voor deze beurs komen al volop binnen en wij
adviseren u de datum van deze beurs (28 maart 2018)
zeker in uw agenda te vermelden.
Ter informatie voor de bezoekers: Modelspoor24 is verhuisd van Zaal 1 rij 6 naar Zaal 3 rij 22. De 9mm Shop is
verhuisd van Zaal 3 rij 22 naar Zaal 2 rij 13 en 14.

Terugblik op de vakantietijd.
Toen wij afgelopen weekend op ons computerscherm het
beeld zagen van een treinsurfer in Perth, Australië, die
achter op de koppeling van een trein stond en zich vasthield aan de ruitenwisser van diezelfde trein, waren wij
door stomheid geslagen. Wat is dit voor een streek?
Waarom doet iemand zoiets? Gebrek aan geld om een
treinkaartje te kopen? Of “gewoon” stoer doen? Wij weten
het niet, maar deze levensgevaarlijke actie is van een
onbeschrijflijke domheid waar wij maar niet verder op ingaan.
Wel willen wij
vermelden dat
ook de redactie
menig uitstapje,
per trein natuurlijk, in de afgelopen zomerperiode heeft ondernomen. Niet alleen in NederDe Dom van Keulen met de bekende spoorbrug.
land, maar ook
Duitsland werd be- Dé toeristische trekpleiter van NRW (NordrheinWestfalen).
reisd. Van de mogelijkheid die in een van de vorige Modelspoorinfo’s werd
beschreven, nl het reizen per Abellio vanuit Arnhem naar
Duitsland, werd ook gebruik gemaakt en viel erg in de
smaak. Natuurlijk gaat de reis per ICE vanuit Arnhem
naar Duitsland sneller, maar voor ons was het goedkope
treinkaartje een prachtig lokkertje. Voor € 44,00 met 5
personen een hele dag treinen, bussen, trammen door
NRW (Nordrhein-Westfalen). Prachtig! Een van onze leden is rolstoelgebruiker en hierdoor heeft het reizen per
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trein een heel andere dimensie. Maar één ding moet gezegd worden: de service voor rolstoelgebruikers is bij NS,
Abellio en de DB uitstekend. De hulpvaardigheid van de
medewerkers verdient een pluim. Dit mag gerust eens
gezegd worden, naast al de negatieve berichten die de
vervoerders over zich heen krijgen. De service die rolstoelgebruikers wordt geboden geeft hen de mogelijkheid
om ook van uitstapjes te kunnen genieten en niet achter
de geraniums te blijven zitten. Onze dank is daarom dan
ook groot en wij hopen dat de medewerkers van de verschillende vervoerders deze dank mogen vernemen.

demobaan te beginnen. Hierbij bouw je dan zoveel inzicht
en kennis 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
uitbetaald in de vervolgfases.
Hieronder treft u een voorbeeld een schematisch overzicht aan van onze Märklin 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. Deze baan is natuurlijk ook
in gelijkstroom uitvoerbaar.

en Houten Digitaal
9 december 2017
Al weer voor het vierde jaar in successie organiseert de
HCC!m in 2017 tijdens de Modelspoorbeurs een nieuwe
editie van Houten Digitaal. Evenals voorgaande jaren zullen er weer veel leden van de HCC, maar ook zowel individuele modelspoorders als modelspoorverenigingen aanwezig zijn om u te tonen wat er allemaal mogelijk is op
gebied van digitaal modelsporen. Van technische minidemo tot complete digitaal gestuurde modelbanen zullen
aanwezig zijn en wij proberen iedereen die iets met digitaal modelsporen heeft de mogelijkheid te bieden om dit
te demonstreren.
Het is aanbod wederom heel divers: van complete modelbanen die gedigitaliseerd en “aangekleed” zijn tot kleine
bijdrage zoals bv een geautomatiseerde havenkraan of
diepgaande kennis over 1 bepaald digitaal systeem; u
kunt het allemaal vinden op Houten Digitaal. Qua inschrijvingen loopt het goed, maar er is nog wel enige ruimte.
Dus mocht u nog aan willen sluiten, kijk op www.hccm.nl,
vul het inventarisatieformulier in en mail het aan
houtendigitaal@modelbaan.hcc.nl. Wij nemen daarna zo
spoedig mogelijk contact op over de definitieve plaatsingsmogelijkheden.
Een van de meest gemaakte fouten is dat men direct met
een mooie, grote modelspoorbaan wil beginnen en die
liefst volgende week af moet zijn. Als een van de oudste
(opgericht in 1978) maar zeker een van de grootste (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 later de Windows Pc’s. Omdat de ontwikkelingen echter hard gaan en de prijzen steeds verder
daalde is rondom de eeuwwisseling de overgang naar de
standaard leveranciers systemen een logische keuze gebleken. Toch hebben we nog een groep deelnemers die
nog wekelijks met dit HCC!m-systeem rijden tot op de dag
van vandaag.

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,
maar natuurlijk ook door persoonlijk advies.
En een aantal malen per jaar is het zelfs mogelijk om een
HCC!m ledenbijeenkomst te combineren met een bezoek
aan de Modelspoorbeurs in Houten. Wij zitten sinds 2017
3 á 4 keer per jaar op de eerste etage van de EXPO in
Houten alwaar u lezingen, workshops en demo’s kunt bijwonen. Voor leden is het daarna mogelijk om in de middag tegen gereduceerd tarief de Modelspoorbeurs te bezoeken. Dat is nog een handig; kennis opdoen en inkopen
onder hetzelfde dak en nog extra voordelig ook.
Lid worden van HCC!m? -> ga naar nu direct online
op: https://www.hcc.nl/registratie en vul MO in bij de
interessegroep. Een heel jaar lidmaatschap voor maar
€ 37,85, inclusief het MO-lidmaatschap.
En voor al onze bestaande leden, want die vergeten
we ook niet; heeft het HCC-lidmaatschap, naast onze
eigen HCC!m activiteiten ook nog aantrekkelijke aanbiedingen.

www.modelspoorbeurs.nl
www.rail.nl
www.hobmamodelbouw.nl

Wat wij onze leden altijd adviseren is om met een kleine
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De modelauto’s van van Zuthem
Nadat uren, dagen, misschien wel maanden of jaren met
veel plezier en toewijding aan de modelspoorbaan is gewerkt, is de voltooiing van de modelbaan eindelijk in zicht.
Helaas ontbreekt er dan nog vaak iets aan de baan. Dat
iets is dan moeilijk te vinden, maar menig hobbyist weet
wat het is en wil er vaak niet aan. Toch maken de auto’s
uit de tijd waarin de modelbouwer de spoorbaan heeft
gebouwd het geheel af. Maar juist om die stap te zetten,
is voor menigeen een station te ver. Dan komt het aan op
de finishing touch die het beeld van de tijd waarin de modelbouwer de spoorbaan heeft gebouwd perfect weergeeft en die het geheel helemaal afmaakt. Bij die finishing
touch horen natuurlijk ook modelauto’s. Daarom zochten
wij Dhr. en Mevr. Van Zuthem op om eens in de keuken
van een modelauto-expert te kijken.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn een beurs te bezoeken, maar u wilt toch enkele modellen aan uw verzameling toevoegen, dan is dat geen probleem. Door gebruik te
maken van de postservice worden de modellen van uw
keuze (soms tegen een geringe vergoeding) bij u thuisbezorgd.

Thea en Jan
verwachten
veel van de
door Brekina
aangekondigde DAF 600,
die begin
2018 in 3
kleurvarianten zal verschijnen. Bij
voorintekening stromen
de orders binnen en wie dit lang verwachte model t.z.t. op
de modelbaan of in de vitrine wil plaatsen doet er verstandig aan vroegtijdig te reserveren.
Na al die vele mooie jaren Autominiaturen Van Zuthem
denken Jan en Thea erover om op termijn een stapje terug te doen. Nu is het nog zoeken naar een geschikte
opvolger.
Tot die tijd blijven zij uiteraard gewoon de vertrouwde
goede service verlenen!

Dhr. en Mevr. Van Zuthem bij hun tafels gevuld met auto’s en treinen.

ADVERTENTIE

Al vele jaren zijn Jan en Thea van Zuthem – veelal met
ondersteuning van Ron – een bekende verschijning op de
Modelspoorbeurs.
Onder de naam Autominiaturen Van Zuthem zijn zij inmiddels bijna 30 jaar actief in de modelautowereld, met als
specialisatie schaal 1:87. De nadruk ligt hierbij op de levering van het ruime assortiment van HERPA-automodellen.
Daarnaast bieden zij de ook zeer fraaie modellen van
Brekina, Busch, Noch, Norev en Rietze.
Het aanbod beperkt zich niet alleen tot automodellen, ook
voor de vliegtuigmodellen uit het Wings-programma van
Herpa kunt u bij hen terecht, evenals voor de militaire modellen van Herpa.
Naast de Modelspoorbeurs zijn zij ook aanwezig op de
Namac-autobeurs, die eveneens wordt gehouden in Expo
Houten. Daarnaast staan Jan en Thea op de HOModelautobeurs in Eefde.
Ook via internet kunt u de door u gewenste automodellen
verkrijgen. De internetwinkel van Autominiaturen Van
Zuthem (www.vanzuthem.nl) is 24 uur per dag/7 dagen
per week voor u geopend. Via de site kunt u thuis in alle
rust bekijken welke schaalmodellen aan u geleverd kunnen worden. Tevens vindt u hier de wisselende
“Aanbieding van de Maand” en vele andere aantrekkelijke
aanbiedingen.
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Op bezoek bij Dhr.

eigen werkzaamheden binnen het bedrijf, maar wij doen
ook veel dingen samen”. Keesmarklin beaamde dit vol
trots. Tijdens de rondgang door het bedrijf viel ons echter
ook op dat er producten van een paar andere fabrikanten
te zien waren. “Klopt”, vertelt Pierre, “wanneer ik een telefoontje van iemand krijg die een modelspoorbaan aanbiedt, dan zitten daar vaak nog ongebruikte bouwpakketten van verschillende fabrikanten bij. Ook treffen wij op
zo’n baan regelmatig wisselstroom locomotieven aan van
andere fabrikanten. Die nemen wij dan als totale partij
mee.” Op de vraag of alles meegaat is het antwoord,

Wanneer je de bezoekers aan onze beurzen vraagt langs
welke tafels zij heel vaak lopen en misschien zelfs wel
meerdere keren per beurs, dan horen wij steeds “Dat is
natuurlijk bij keesmarklin!” De bezoekers vermelden dan
meteen, “Daar kun je zo lekker rondneuzen in de vele
bakken die op hun tafels staan”. “Maar treinen zien wij er
helaas niet veel!” “Nee,” vult een derde persoon aan, “dat
gaat allemaal via eBay. Maar weet u wat ik zo mooi, zo
warm vind, dat is de speciale blauwe kleur, die het bedrijf
zo kenmerkt”.
Na al die opmerkingen werd het
voor ons hoog tijd
om keesmarklin te
gaan opzoeken en
te gaan kijken wat
keesmarklin eigenlijk allemaal
doet. Wij plaatsen
in elke Modelspoorinfo een
De mooie blauwe achtergrond.
mooie advertentie,
Kenmerkend voor keesmarklin.
hebben in het
voorjaar zijn bijzondere Märklin reclamewagon in de
mooie kleur blauw met zijn logo kort beschreven en voor
de verzamelaars van de Modelspoorinfo: in onze uitgave
van 18 januari 2014 stond al een artikel over keesmarklin
en Ed Nijpels i.v.m. de veiling van een gedeelte van de
treinverzameling van Ed Nijpels.

“insteek is altijd Alles of Niets, maar wij kijken natuurlijk
goed wat waarde heeft en wat niet. Het zou heel gemakkelijk voor ons zijn alleen de interessante artikelen eruit te
halen, maar dat doen we niet.
ADVERTENTIE

Aangekomen bij het bedrijf werden wij enthousiast begroet door Mijnheer keesmarklin en zijn vrouw. Wij noemen hem respectvol “Kees”, maar in werkelijkheid heet hij
Pierre Dietvorst. De naam “Kees” was een van de eerste
namen die hij gebruikte om op eBay een account aan te
maken. Een tijdje later bleek dat hij zijn handel hoofdzakelijk richtte op de Märklin producten en kwam er marklin
achter de naam kees te staan. De bedrijfsnaam werd dus
keesmarklin. Misschien valt het u op dat er op de letter a
geen trema staat en het lettertype anders is. Door het
weglaten van de 2 puntjes en het gebruik van een ander
lettertype er ook geen “ruzie” ontstaan met de grote fabrikant Märklin. “Een ander voordeel is”, zo vertelt zijn vrouw
“dat als de telefoon gaat en iemand vraagt naar Kees ik
direct weet dat het over treinen gaat en dat de persoon
mijn man moet hebben. Grappig hé”. Om eerlijk te zijn
ging het bij ons ook vaak mis en noemden wij Pierre gewoon kees.
Het bedrijf van keesmarklin is gevestigd in een opgeruimde hal waar zelfs de vloer er kraakschoon uitzag. Je
merkte dat de vrouw des huizes daar duidelijk de hand in
had. “Ja, wij werken nu ongeveer 3 jaar samen en het
bevalt ons prima”, vervolgde Mevr. Dietvorst. “Ik heb mijn
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Verkoper weet op deze manier “ik ben alles in één keer
kwijt en ik krijg direct betaald! Hij krijgt ook een opsomming van de waarde en wat hij ervoor krijgt. Belangrijk
voor de verkopende partij, hij weet direct waar hij aan toe
is!”

ADVERTENTIE

“Bij ontvangst van de goederen in ons bedrijf worden producten nagekeken, indien nodig gerepareerd en schoongemaakt en van handleidingen en indien beschikbaar van
verpakkingen voorzien.”
“Alle type rail van Märklin zijn voorradig hoewel door de
grote doorloop van k-rails en c-rails hier soms enige nummers niet voorradig kunnen zijn.”
Een bijzonderheid
van de m-rails is,“
zo ging Dhr. Dietvorst verder “dat
er van de m-rails
minimaal 5 verschillende varianten op de markt
zijn gekomen. Deze zoeken wij wel
uit, maar je moet
echt goed opletten wat er allemaal tussen zit. De klanten
verwachten een goed artikel van ons te kopen en daar
staan wij dan ook garant voor.” Op de stellingen stonden
heel overzichtelijk enorm veel dozen met Märklin locs en
wagons opgesteld. Om eerlijk te zijn, alles wat Märklin
betreft was er te vinden. Misgrijpen komt niet vaak voor.
Elke klant kan voorzien worden. “De klanten vragen, wij
leveren” is een van de leuzen van de enthousiaste eigenaar.
Het bedrijf draait als een bijzonder goed geoliede machine, zullen wij maar zeggen. “Dat klopt,” zegt Pierre, “ons
streven is om alles te leveren wat een klant vraagt. Voor
zover het in onze macht ligt natuurlijk. Ik ben in 2004 met
dit bedrijf begonnen en had al de nodige ervaringen met
bedrijven waarin ik vroeger gewerkt heb, ben zelf ook 20
jaar eigenaar van een speelgoedwinkel geweest. Deze
heb ik in de 90er jaren verkocht en vervolgens ben ik bij
verschillende bedrijven als interimmanager aan de slag
gegaan.

Dan doe je enorm veel ervaring op. In 2004 heb ik uiteindelijk de stap genomen om van mijn hobby mijn beroep te
maken. Dat doe ik nu dus al verschillende jaren met
enorm veel plezier. Ik hoop nog vele jaren door te gaan,
maar ik denk ook aan de toekomst. Ik wil het uiteindelijk
rustiger aan gaan doen, om samen met mijn vrouw te
gaan genieten. Het is erg druk in de zaak, door de week
werken wij hier en in het weekend op beurzen. Bijna elk
weekend zijn wij zowel op de zaterdag als ook op de zondag op weg. Dat houden wij op den duur niet vol. Daarom
hebben wij op o.a. advies van onze dochter één rustdag
ingelast. (En juist op die rustdag bezochten wij Pierre!).

ADVERTENTIE
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Wij hebben nu onze schoonzoon Emiel bereid gevonden
om ons te komen helpen, de nieuwe generatie staat dus
al klaar, laten we zeggen keesmarklin1!

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.
reldkaart die achter het bureau van kees hangt is een grote verzameling van spelden te zien. “Dit is een hobby van
mij. Er is bijna geen werelddeel waar wij niet aan leveren
of aan geleverd hebben. Dat is ook het mooie van deze
handel. Natuurlijk staat niet bij elke klant een speldje, dat
zou echt te gek worden. 80 % van onze handel gaat via
eBay, een klein deel via Catawiki en de rest via beurzen.”

keesmarklin (Pierre Dietvorst) met zijn schoonzoon Emiel

Beurs deelname heeft voor ons een divers aantal funties:

Onze volgende vraag betrof de visie van Pierre op de toekomst van de Modelbouwtreinen. “Ik ben daarin gematigd
positief. De jeugd zit vastgeplakt aan IPad, mobieltje en
tablet. De interesse in treinen is niet meer zo groot als bij
ons vroeger het geval was. Dat het minder wordt is natuurlijk logisch, maar er zal altijd interesse in de Modelspoortreinen blijven. De fabrikanten spelen er trouwens
goed op in en brengen steeds meer treinensets voor de
jeugd op de markt.

In de eerste plaats verkoop van restanten die niet in aanmerking komen om op internet verkocht te worden, immers op eBay verkopen we uitsluitend eerste kwaliteit.
Verder komen klanten bestellingen afhalen gekocht via
internet. Dan is natuurlijk “je gezicht laten zien” en feeling
met de markt houden is een must. Verder is het ook een
prima gelegenheid om potentiële kopers hun toekomstige
aankoop te laten zien, dan wel van kopers te horen waarnaar zij op zoek zijn. Onze bakken liggen vol met spullen
die menigeen graag wil hebben om zijn baan verder aan
te kleden of om de verzameling te vervolmaken”.
Beurzen zijn dus essentieel!! We krijgen weleens de
vraag: waarom de internethandel erbij? “Kijk, op internet
zoekt iedereen naar dingen die zij graag willen hebben.
Daarvoor is een beurs vaak veel te druk en zien mensen
door de bomen het bos niet meer. Op internet is alles te
vinden en daar kunnen de mensen in een rustige omgeving alles opzoeken. Bovendien, en dat is heel belangrijk,
eBay is een internationale verkoopsite die de hele wereld
bestrijkt. Ik heb momenteel klanten in 68 verschillende
landen, verspreid over de hele wereld.” Op een grote we

Maar er is nog iets wat mij positief stemt.” Terwijl hij zich
omdraait naar de wereldkaart zegt hij: “Overal op de wereld rijden treinen van Märklin. Niet alleen van Märklin,
maar ook van andere producenten natuurlijk. Dat gaat
niet zomaar verloren. Er zal altijd een markt blijven bestaan, dat blijkt ook uit de overzeese reacties van klanten

ADVERTENTIE

Pagina 6

die ik krijg. Nogmaals, misschien niet zo groot als nu,
maar opa’s en vaders geven het toch door. Wanneer ik
momenteel naar de beurzen kijk, valt ook op dat veel
mensen weer de hobby die zij in hun jeugd beoefenden
oppakken. De herintreders zullen wij ze maar noemen.
Ook hun kinderen en kleinkinderen vinden vroeg of laat
de treinen achter in een kast of op zolder en gaan ermee
aan de slag. Waarom ook niet? Ik heb er alle vertrouwen
in dat de treinhobby voedingsbodem houdt.”

Op 9 december 2017
organiseren wij de
Internationale Modelspoorbeurs
én HOUTEN DIGITAAL
in EXPO HOUTEN te Houten.

Tot slot stelden wij natuurlijk de onvermijdelijke vraag: “Heb jij ook nog een modelspoorbaan en doe je
er iets mee?” “Jazeker, de hele zolder staat vol! Maar ik
ga mijn baan afbreken en wil ze hier in de loods weer
gaan opbouwen. Ik ben er steeds mee bezig, als ik er tijd
voor heb natuurlijk.” Mevr. Dietvorst voegt eraan toe,
“Zolang ik hem ken heeft hij al modelspoorbanen gehad.
Ook tijdens zijn jeugd is hij er steeds mee bezig geweest.
Heeft hij een baan klaar, wat denk je? Hij breekt de handel af en begint weer opnieuw. Niet te geloven! Wat een
moed. Ik zou er eerst een tijdje mee gaan rijden, maar
nee, weg met alles en opnieuw beginnen is zijn slogan.”
Het keesmarklin-team

ADVERTENTIE

Aan het einde van ons gesprek liet Mevr. Dietvorst ons
een klein wagonnetje zien. Een klein groen wagonnetje
dat Märklin vroeger in de beginsets had zitten. Het wagonnetje was gevuld met een zakje met koffiebonnen en
er hing een kaartje aan. Ook was er een recht stuk m-rails
bij. “Dit heb ik mijn collega’s gegeven bij mijn afscheid van
de Kraamzorg! Zij zullen nooit met een treintje gaan spelen, maar wie weet!”
Het was een boeiend gesprek met 2 enthousiaste mensen waarbij alles draaide om modelspoortreintjes van het
merk Märklin. Wij danken keesmarklin en zijn vrouw voor
de tijd die zij beschikbaar stelden om met ons over hun
passie te praten en wensen hen beiden veel succes (en
misschien een beetje meer vrije tijd) toe.
Voor meer informatie kijk op www.keesmarklin.nl of mail
naar keesmarklin@ziggo.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 2017 / 2018 / 2019
Houten

Houten

Houten

Nijmegen

Expo Houten

Expo Houten

RAIL 2018

Jan Massinkhal

2017

2018

11 november 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

9 december 2017:

MODELSPOORBEURS
EN
HOUTEN DIGITAAL

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

Openingstijd 10:00 tot 15:00 uur

10:00 tot 17:00 uur

6534 AD Nijmegen

Parkeren

Toegangsprijs € 5,00**

Gratis

Openingstijd 10:00 tot 15:30 uur

2019 op

Toegangsprijs:

Parkeren GRATIS

www.modelspoorbeurs.nl/

€ 15,-- tegen inlevering

agenda

Toegangsprijs € 7,00**

Openingstijden:

24 maart 2018
23 maart 2019
Jan Massinkhal
Nieuwe Dukenburgseweg 5

ingevulde kortingsbon

Toegangsprijs € 7,00**

Raadpleeg voor de juiste data onze

€ 2,-- korting.**

website
www.modelspoorbeurs.nl

Parkeren GRATIS

**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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