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Beste Modelspoorliefhebbers,

Welnu, voor ons is het tijd om iedereen; Annet en Rob
Hobma, Hans Terpstra en zijn vrouw, alle deelnemers
aan de beurs, alle mensen die onze beurs iedere keer
weer trouw bezoeken, het hele Modelspoorbeursteam
heel hartelijk te bedanken voor hun medewerking aan
dit gezellige evenement.

Laten wij 2018 direct maar voortvarend beginnen. Op
20 januari ontmoeten wij u graag op
onze reguliere Modelspoorbeurs in
Houten. Op 23, 24
en 25 februari organiseren wij RAIL
2018 in EXPO
HOUTEN te Houten. In de wandelgangen horen wij
dat u tijdens deze
beurs weer van
fantastische binnenlandse en buiLeipzig Centraal Station in kerstsfeer
tenlandse modelspoorbanen kunt
genieten. Ook zijn op deze beurs weer veel handelaren te
vinden. In onze komende Modelspoorinfo lichten wij al
een klein stukje van de sluier op van hetgeen u verwachten kunt. Op 10 maart hopen wij u weer graag op onze
reguliere beurs in Houten te zien. 24 maart trekken wij het
land in en kunt u ons vinden in de Jan Massinkhal te Nijmegen. Zoals wij al vaker hebben aangegeven is deze
beurs een echte familiebeurs. Dat wil zeggen dat u op de
beursvloer niet alleen handelaren vindt, maar ook enkele
module banen. En verder heel veel gezinnen met kinderen. En juist die laatste groep
is voor ons heel erg belangrijk.
Zij zijn namelijk onze toekomst,
ook op het gebied van onze
hobby. Want één ding moet duidelijk zijn: onze hobby heeft toekomst. Analoog of digitaal doet
niet ter zake. De hoofdzaak is
dat de jeugd kennis leert maken
met de vervoerstak die ons, modelspoorhobbyisten, heel veel
ontspanning en plezier geeft.
Dat geven wij graag door aan
de jeugd.

Tevens maken wij van deze mogelijk gebruik om iedereen heel prettige Kerstdagen toe te wensen. Voor
2018 wensen wij iedereen veel gezondheid, geluk en
modelspoorplezier toe en wij hopen u ook in het nieuwe jaar weer tijdens de beurzen te mogen ontmoeten.

Voor meer informatie over onze beurzen in 2018 en 2019
verwijzen wij u naar de overzichten op de achterkant van
deze Modelspoorinfo of kijk op www.modelspoorbeurs.nl/
agenda. Alleen op deze site vindt u de meest recente informatie over onze beurzen.

Wanneer deze uitgave van de Modelspoorinfo verschijnt is de Goed Heiligman weer teruggekeerd naar
het Spaanse land. Voor ons liggen de Kerstdagen en
de jaarwisseling. Maar vandaag eerst onze Modelspoorbeurs én HOUTEN DIGITAAL. Wij hopen dat u
hier volop mag genieten van alle mooie banen die u in
zaal 1A kunt vinden en dat u in de overige zalen misschien de aankoop kunt doen waar u al zolang zit te
wachten.

PIKO brengt dit jaar weer een prachtige startset voor bij de Kerstboom op de
markt. Het is de startset 37105 in G-spoor en de adviesprijs is 279,99.

Vandaag willen wij echter ook stilstaan bij enkele feitjes:
allereerst vieren wij als Modelspoorbeursteam dat dit de
351ste Internationale Modelspoorbeurs is die wij organiseren. Wat zo’n 38 jaar geleden (in 1979) begon als een
relatief kleine Modelspoorbeurs is uitgegroeid tot een
beurs van Internationale allure. Momenteel komen onze
bezoekers niet alleen uit Nederland, maar ook uit Duitsland, België en Frankrijk. Kijken wij naar de lijst van deelnemers dan is deze al zeker zo indrukwekkend. Bovendien verrassen onze deelnemers ons maar ook u met
steeds weer nieuwe producten.
En dan het Modelspoorbeursteam: elke beurs staan weer
veel medewerkers klaar om overal in te springen waar
hulp nodig is. Eindigen wij onze lijst met de organisatoren
van de beurs; Annet en Rob Hobma en Hans Terpstra. Zij
zorgen ervoor dat alle deelnemers de juiste plaats toe
gewezen krijgen en daardoor staat er iedere keer weer
een mooie Internationale Modelspoorbeurs.
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Al weer voor het vierde jaar in successie organiseert de
HCC!m in 2017 tijdens de Modelspoorbeurs een nieuwe
editie van Houten Digitaal. Ook dit jaar zijn er, naast veel
leden van de HCC, individuele modelspoorders en modelspoorverenigingen aanwezig 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. Iedereen die iets met digitaal modelsporen heeft, krijgt hier de gelegenheid om dit
te demonstreren.

len van de HCC! modelbaanautomatisering IG zijn:
- het uitwisselen van informatie en ervaringen tussen de
leden;
- het gemeenschappelijk onderzoeken van digitale technieken voor modeltreinbesturing;
- het beschikbaar stellen van hardware voor leden;
- het uitdragen van ideeën door deelname aan beurzen
en tentoonstellingen.

HCC, waar kennen we dat van?
HCC (Hobby Computer Club) is dé vereniging voor mensen die bij hun hobby gebruik van de computer maken.
Ooit bekend van de “HCC-dagen” in de jaarbeurs in
Utrecht, is HCC nu vooral een vereniging waarbinnen
mensen elkaar ondersteunen bij het gebruik van de computer. Ieder HCC-lid wordt ingedeeld in een regio op basis
van de postcode. Hierdoor kunt u dicht bij huis ondersteuning krijgen voor uw PC, laptop, smartphone, tablet. Iedere regio organiseert bijeenkomsten waar u geïnformeerd
wordt over nieuwe ontwikkelingen op ICT-gebied. Soms
individueel, soms met een lezing of demo. Leden ontvangen 6 x per jaar het HCC-clubblad, de PC-Active.

De bijeenkomsten van HCC!m
HCC!m organiseert voor zijn leden 6 a 7 keer per jaar bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden meestal centraal in het land gehouden in de regio Utrecht. Ongeveer
3 à 4 keer per jaar doen wij dit tijdens de modelspoorbeurs op de eerste etage van Expo Houten. Onze leden
kunnen daarna vanaf 12.00 uur tegen gereduceerd tarief
de beurs bezoeken. Daarnaast zijn wij regelmatig te vinden in de clubruimte van Rail Club Utrecht of op verzoek
van leden bij andere modelspoorverenigingen. De volledige agenda is te vinden op https://modelbaan.hcc.nl/
bijeenkomsten.html
Het programma van een HCC!m bijeenkomst:

HCC Interessegroepen:
Voor veel specifieke toepassingen van de PC kent de
HCC landelijke interessegroepen. De modelbaanautomatisering interessegroep (HCC!m) is één van HCC interessegroepen, maar er zijn er veel meer. Train-simulatie,
Flight-simulatie, Drones, 3D-printing, Digimedia, Apple of
Robotica zijn een paar voorbeelden. Een volledig overzicht staat op HCC.nl.
Interessegroep HCC!m:
De HCC!m bestaat enerzijds uit modelspoorhobbyisten
die hun baan (verder) willen automatiseren en anderzijds
uit computergebruikers die belangstelling hebben voor het
automatiseren van modelspoorwegen met behulp van
computers. De HCC!m bestaat sinds 1978 en is daarmee
één van de oudste interessegroepen binnen de HCC. De
HCC!m telt meer dan 750 leden in Nederland en België
en behoort daarmee tot de grootste modelspoorverenigingen van Nederland.
Binnen de HCC!m kennen we een aantal werkgroepen
waarin leden en kaderleden op allerlei terreinen samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe producten en de
uitwisseling van kennis en ervaring. De belangrijkste doe-

We starten rond 10.00 u met een gezellig samen zijn,
waarbij er altijd wel enige demo’s te bewonderen zijn,
soms van de vereniging zelf, maar ook van HCC-leden
die iets willen tonen.
Rond 11.00 u wordt er een lezing gehouden over een onderwerp dat met modelspoor te maken heeft. Dit kan variëren van “hoe start ik met digitaliseren van mijn modelbaan” tot specifieke zaken als “hoe stuur ik een draaischijf
aan”, of “hoe automatiseer ik een keerlus”. De leden kunnen zelf onderwerpen aandragen, waarna er gezocht gaat
worden of er iemand bereid is om daar een lezing over te
geven. Vaak door eigen leden, maar ze kunnen net zo
gemakkelijk door een externe partij worden gegeven.
Regelmatig worden er workshops georganiseerd waarbij
een aantal leden zich onder leiding van een deskundige
kunnen bekwamen in een specifiek onderwerp.
Het Forum:
Het uitwisselen van kennis en het helpen bij digitale problemen op de modelbaan zijn belangrijke doelen binnen
HCC!m. Naast het bezoeken van bijeenkomsten kan dit
ook d.m.v. het forum. Voor leden is dit forum toegankelijk
via de website www.hcc.nl, dan naar kennis, en daar vind
u de forums.
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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.

Werkgroepen binnen HCC!m
HCC!m probeert zoveel mogelijk modelspooractiviteiten te
ondersteunen. Het idee is, vóór leden, dóór leden. Het
bestuur spreekt dan af wat er nodig is om is om hun activiteit te realiseren en faciliteert dit waar nodig en mogelijk.
Let wel: vrijwillig is niet vrijblijvend in verenigingsverband:
naast de ondersteuning maken we ook afspraken over de
resultaten en monitoren we de voortgang zodat andere
leden hier later van kunnen profiteren!

- Dien(st)blaadje (uitgezocht traject) + Railticket: standaardprijs €12,95 + €15,- = €27,95,
prijs met korting wordt €25,00
- Dien(st)blaadje
(willekeurig traject) + Rail
-ticket: standaardprijs
€9,95 + €15,- = €24,95,
prijs met korting wordt
€23.00
- Fotolijstje (uitgezocht
traject) + Rail-ticket:
standaardprijs €4,95 + €15,- = €19,95, prijs
met 10% korting wordt €18,00

Een mooi voorbeeld is een nieuwe werkgroep: de Dinamo-gebruikers. Doel is om de Dinamo-gebruikers, waarvan er al diverse lid zijn van HCC!m, meer een “eigen gezicht “ te geven. Als gebruikersgroep kan HCC!m hen nu
faciliteren voor bv. het maken van demo-banen, maar ook
voor het organiseren van eigen bijeenkomsten. Kortom:
extra kansen voor Dinamo-gebruikers om elkaar te treffen
en kennis te delen.
Overigens is het vaker mogelijk om HCC!m te treffen
dan alleen bij Houten Digitaal.
Naast Houten Digitaal zijn wij ook op diverse andere evenementen aanwezig om belangstellenden te informeren
over de mogelijkheden van het digitaliseren van de modelbaan. Ook deze bijeenkomsten vindt u inde agenda:
https://modelbaan.hcc.nl/bijeenkomsten.html
Spreekt dit verhaal u aan?

www.modelspoorbeurs.nl
ADVERTENTIE

Ga naar: 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
leden levert het HCC!m-lidmaatschap, naast voordeel
voor HCC-leden, ook nog aantrekkelijke aanbiedingen bij
diverse modelspoorleveranciers op.

NIEUW: RAIL-TICKET CADEAU

Dat is leuk! Vraag eens een cadeautje waar je wat aan
hebt.
Herkent u dat? Dat ze je vragen wat je wilt hebben? Voor
je verjaardag, in surprises of onder de kerstboom. Wij
hebben een idee om de gulle gever op het goede spoor te
zetten.
Wat is immers leuker om te krijgen dan een kaartje voor
RAIL? Leuk verpakt in een NS-gimmick. Keuze uit een
dienblad of een fotolijstje. Te bestellen via https://
loopedgoods.com/product/combideal-railticketdienstblaadje/ of https://loopedgoods.com/product/
combideal-railticket-fotolijstje/ en geleverd door de brievenbus.
En als het februari is, neem je ook nog je (klein-)kind gratis mee voor een dagje treinen in Houten, nl. voor
RAIL: 23, 24 en 25 februari 2018
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MyTrains, deel 2
Een eigen ontworpen digitale
centrale plus aansturing
HET SCHERM AUTO

Met een eenvoudig script taaltje kan eenvoudig automatisch rijden worden gerealiseerd. +20 geeft aan, vooruit
(+), trein 2, met snelheid 0, hetgeen de rijlichten richting
goed zet. F20 zet voor trein 2 functie 0 aan (de rijlichten).
X1 zet wissel recht (straight), Xn wordt gebruikt voor
cross (turn). W3 wacht 3 seconden. B36 wacht tot er een
trein in blok 36 (kaart 3, wire 6) is. P is een mogelijk pauze moment. Z het einde van het script en wordt weer bij
de eerste regel begonnen. In het script op de foto is de
laatste regel een dummy (was voor test) regel. Er zijn
plannen om het schrijven van het taaltje sterk te vereenvoudigen.

al voldoende).
De centrale plus 1 of meer kaarten zijn een eenvoudige
totaaloplossing. Bij meer dan 1 paar kunnen die het beste
mooi fysiek over de baan verdeeld worden om duur koperdraad uit te sparen ☺. Men kan zelfs met meer telefoons/tablets een baan aansturen, al moet men zelf via
afspraak treinen en wissels verdelen of beter een gebied
van de baan. De software regelt wat dit betreft niets.
Het moge duidelijk zijn dat een externe trafo nodig is, wisselspanning 12-16 V (bij voorkeur 14 V) met voldoende
vermogen. Afhankelijk van het aantal treinen en de schaal
(N, H0 of LGB, enz.).
Een foto van de
centrale zonder
deksel (links) plus
een kaart. De aansluitingen
(uitwendig) voor de
nieuwsgierigen:
Blauw = aarde,
bruin = DCC signaal (rails), rood =
+20 V voor diverse
doeleinden, geel =
+20 / -20 V afhankelijk welke richting een wissel opgaat,
groen = de feedback draad voor blok bezettingen, zwartzwart = de trafo aansluiting. De printplaten zijn zelf ontworpen en geëtst:
Het complete artikel kunt u nalezen op onze site:
www.modelspoorbeurs.nl/informatie/
artikelen_en_interviews.
ADVERTENTIE

HET SCHERM RAILS

Zoals de tekst aangeeft, toekomstmuziek, om bijv. wisselstanden en blok- bezettingen weer te geven. De optie FB
is voor test doeleinden (om blok bezettingen via Android
toast messages weer te geven, voor het schrijven van
een Auto script).
DETAILS
De centrale, inclusief booster tot 10 A bestaat uit een
printplaatje van 6 x 10 cm, met daarop een esp8266
(WIFI + microcontroller) en PIC microcontroller voor het
DCC-signaal. Alle relevante data wordt bewaard in de
esp8266 en naar de telefoon en/of het tablet gestuurd.
Optioneel zijn 1 of meer aansturingskaarten, ook 6 x 10
cm, voor wissels/seinen mogelijk en blok bezetting meldingen. Per kaart 4 wissels/seinen en 8 blokken. Slechts
1 draad is nodig om alle blokken terug te melden, de S8
oplossing genoemd, in plaats van de bekende S88 versie.
Hiervoor is wel 1 bitje niet volgens het DCC-protocol gebruikt, waardoor het maximaal aantal aan te sturen wissels en seinen gehalveerd is (van 2048 naar 1024, meestPagina 4

Reizen door de Jungfrauregio
Wanneer u nog een extra invulling voor de Kerstdagen
zocht ……. Wij hebben voor u een schitterend geschenk
gevonden in de vorm van een DVD van een unieke reis
door het Berner Oberland, gelegen in het midden van
Zwitserland. Deze DVD geeft enorm veel informatie over
bezienswaardigheden die het bezoeken meer dan waard
zijn. Aan de hand van deze DVD kunt u een prachtige
vakantie uitstippelen. Een vakantie die u naar unieke
plekken in Centraal Zwitserland voert. Hedendaagse opnames worden afgewisseld door schitterende authentieke
opnames. Zo ziet u wat de Harder Kulm (de “huisberg”
van Interlaken), de Brienzer Rothorn, het Schilthorn (Piz
Gloria – James Bond), Mürren, de Schynige Platte, Lauterbrunnen, Grindelwald, de kleine
Scheidegg en tot
slot het Jungfraujoch te bieden hebben. Geweldige,
indrukwekkende
uitzichten over bergen als de Eiger,
Mönch, Jungfrau,
Wetterhorn en de
Aletschgletsjer. Allemaal prachtige vergezichten. Maar u
maakt ook kennis
met het unieke “Unspunnenfest” als mede het in de openlucht opgevoerde beroemde verhaal van Wilhelm Tell.
Zelfs de actie waarbij vader Wilhelm Tell een appel die op
het hoofd van zijn zoon ligt doormidden schiet. In een
woord, geweldig!
Aan de orde komen ook de verschillende bergbanen die u
naar de bergtoppen en uitzichtplaatsen brengen. Tijdens
deze ritten laat men u natuurlijk ook van het indrukwekkende landschap genieten, bijvoorbeeld Lauterbrunnen
met zijn watervallen. Interessant is dan om te achterhalen
hoe deze dalen ontstaan zijn, door u te verdiepen in de
ijstijd die voor het uitslijten van de dalen verantwoordelijk
was.
U merkt het al, met deze DVD komt u de Kerstdagen pri-

ma door en zal een vakantie in dit prachtige gebied zeker
een optie worden.
Bij deze mooie beelden moeten wij echter toch een opmerking plaatsen. Een van onze redactieleden is nogal
begaan met Zwitserland en haar indrukwekkende natuur.
Hij werd dan ook steeds stiller naar mate de DVD vorderde en bleek dat de sneeuwgrens de laatste decennia
steeds hoger is komen te liggen. Een dag later liet hij ons
foto’s van de Aletschgletsjer uit de jaren 60 van de vorige
eeuw zien. Als je de beelden van toen vergelijkt met die
van nu wordt duidelijk dat de hoeveelheid ijs en sneeuw
aanzienlijk is afgenomen. Over de oorzaak hebben wij
vervolgens lang gediscussieerd, zult u wel begrijpen.
Deze DVD “Reizen door de Jungfrauregio” wordt op de
markt gebracht door van den Burg Beeldproducties. De
DVD duurt 51 minuten. Artikelnummer: BP1470.
De adviesprijs is € 19,95 maar tot eind 2017 in de aanbieding voor € 12,50. Deze DVD is ook beschikbaar als Video On Demand.

Hoe komt het dat de standaardafstand tussen twee
spoorrails 1,435 meter is?
Bewerkt door Dhr. R. Rehorst, historicus.
In de meeste landen is de
standaardafstand tussen
twee spoorstaven 1,435 meter. Dat is een spoorbreedte
die veel gebruikt wordt: 60%
van alle treinen in de wereld
rijdt op deze spoorbreedte,
daarom noemen we dit
spoor “normaalspoor”. Hoe komen wij aan deze ongewone en niet voor de hand liggende maat?
Dat hebben we te danken aan die rare jongens: de Romeinen. Dit innovatieve volkje begon in de 4de eeuw voor
Chr. hun straten in hun groeiende steden te bestraten,
dan was je bij regenbuien af van de modderzooi. Maar
aangezien riolering nog uitgevonden moest worden, werden de straten bij regen open, vaak kolkende rivieren.

ADVERTENTIE
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Hoe kwam je nu zonder natte voeten te krijgen aan de
overkant? Daarom werden stapstenen uitgevonden. Om
droog aan de overkant te komen legden ze twee, drie of
soms wel 4 stapstenen op een rij. De stapstenen waren
even hoog als de stoeprand: zo’n 30 tot 40 cm hoog. Over
de stapstenen kon je dan droog aan de overkant komen.
Al heel snel kwamen de Romeinen erachter dat je de afstand tussen de stapstenen moet standaardiseren, anders kon er geen kar meer langs. Ook de afstand van de
wielen van karren moesten gestandaardiseerd worden.
Aldus geschiedde. Men nam als standaard de wielbasis
van een Romeinse strijdwagen, gebouwd om door twee
paarden getrokken te worden. 5 Romeinse voeten werd
de maat, zowel voor de wielbasis van alle karren in het
rijk als voor de openingen tussen de stapstenen. Omgerekend in het metrische stelsel: 5 Romeinse voeten is bij
benadering 1.435 meter.
Het keizerrijk Rome bouwde voor
zijn legioenen en voor de handel
heirbanen door heel Europa tot in
Engeland toe. Deze waren overal
even breed en er werden op
voorhand groeven in gemaakt
waarin precies hun karren en
strijdwagens pasten, zo werd er
geen enkele wagen beschadigd. Afstand tussen de groeven: 5 Romeinse voeten.
De hele geschiedenis door; vanaf de
4de eeuw voor Christus tot in onze
21ste eeuw na Christus bleef men
aan deze maten vasthouden: op bestrate wegen ontstonden er gleuven,
waarin de karren als het ware
“spoorden”. Maakte je bredere karren met een bredere wielbasis, dan liepen ze buiten het
“spoor” met grote kans op een aantal gebroken spaken of
soms een breuk in het complete wiel.
Toen nu ene George Stephenson in Engeland zijn eerste werkbare stoomlocomotief
op de rails zette
(noodgedwongen, want een
stuurmechanisme ontwerpen
was toen nog teveel van het
goede) gebruikte hij - misschien zonder erbij na te denken – een spoorbreedte van 5 Romeinse voeten. En zo
leefde de Romeinse strijdwagen voort; gebouwd op de
maat van de achtersten van twee paarden.

Nog iets: als je de lancering van een spaceshuttle ziet,
dan zie je een grote brandstoftank met daarnaast twee
stuwraketten. Ingenieurs die de tank bouwden wilden ze
eigenlijk groter maken, maar de tank moest vanwaar ze
gemaakt werd tot aan de lanceerbasis vervoerd worden
per trein die op een 1,435 meter breed spoor reed, door
een tunnel in de bergen en die tunnel is, zoals je ondertussen al weet, zo breed als het achterste van twee paarden.

De grootte van een spaceshuttle werd 2000 jaar geleden
al bepaald door de achtersten van twee paarden.
En jij dacht dat het achterste van een paard maar iets
stoms was?

Enthousiaste gepensioneerde buschauffeur richt uniek
museum op. Deel 1
Foto’s: F.V. Hesse
Onlangs kwam bij onze redactie van de “Modelspoorinfo”
het bericht binnen over een Arnhemse buschauffeur die
een uniek museum heeft opgericht, die absoluut de moeite waard is om te bezoeken en verder uit te lichten.
Begin dit jaar besloten wij om eens op bezoek te gaan bij
het Trolley Bus-Museum in Arnhem. Alhoewel, museum?
Of is hier sprake van een werkelijk unieke verzameling
voorwerpen die door een bevlogen oud buschauffeur bij
elkaar is gebracht? Wij maken geen keuze, want dan
doen wij én de enthousiaste verzamelaar én de werkelijk
unieke collectie veel en veel te kort.
Wij werden binnengelaten door de oprichter en initiatiefnemer Benny Aalbers. Door gangen met een prachtig uitzicht op de werkplaats van BRENG waar de trolleybussen

ADVERTENTIE
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werden gestald en gerepareerd kwamen wij uiteindelijk
De Koll-Catalogi zijn begin december weer leverbaar!
aan in de ruimten waar een ongelooflijk mooie collectie;
trolleybus -onderdelen, -accessoires, -boeken, -spelden, Op de laatste pagina ziet u de nieuwe catalogi waarvan enkele in een witte jubileum kaft.
miniatuur trolleybussen in verschillende schalen, noem
maar op tentoongesteld is. Direct bij binnenkomst begon
Benny met veel passie over het trolleysysteem te vertelOpvallend zijn ook de nostalgische foto’s van het oude
len. De werking van de bovenleiding werd duidelijk uitgenaoorlogse station van Arnhem, met daarvoor een scala
legd, de wissels werden op hun werking gedemonstreerd.
aan oude en nieuwere trolleybussen. Waarom vermelden
Maar wat ons het meest trof was het ongekende enthousiwij dit apart? Vanwege de reden dat het Arnhemse station
asme waarmee Benny alles vertelde en demonstreerde.
zo’n 15 jaar een enorme bouwput is geweest alvorens het
nieuwe station op de plek van het oude station herrees.
Vol eerbied werd door Benny hier dan ook over verteld.
De Arnhemse fotograaf die ons vergezelde begon toen
samen met Benny over de geschiedenis van het nieuwe
station te praten. Deze details besparen wij u, maar laten
wij concluderen dat de enorme bouwtijd en de gigantische
bouwput door de besluiteloze Arnhemse politiek veel korter had kunnen zijn.
Deel 2 van dit verhaal treft u aan in de Modelspoorinfo die
tijdens de beurs van 20 januari 2018 verschijnt.
www.modelspoorbeurs.nl
www.rail.nl

Benny Aalbers, de oprichter van het museum

Ademloos volgden wij zijn verhalen en vergaten bijna onze vragen te stellen. De wijze waarop Benny het verhaal
bracht was boeiend en maakte de verzameling nog indrukwekkender en interessanter. Wist u trouwens dat de
eerste bussen al tijdens de oorlog de trams in Arnhem
vervingen? Nog zo’n leuk weetje: de spanning op de bovenleiding van het trolleybusnet is 700 Volt, 1200 Ampère. Nu zullen de tramliefhebbers dit gegeven ongetwijfeld
nog verder kunnen aanvullen, maar wij beperken ons hier
tot de trolleybussen. Het klopt inderdaad dat Arnhem ook
een tramnet heeft gekend met de GETA-tram als bekendste treinstel. Tijdens de oorlogsjaren is het tramnet verwoest en moest Arnhem noodgedwongen naar een ander
vervoerssysteem op zoek.
De bekende GETA-tram is
door vrijwilligers haarfijn
nagebouwd en doet nu
dienst in het Nederlands
Openlucht Museum dat
ook in Arnhem is gevestigd.

www.hobmamodelbouw.nl
ADVERTENTIE

Een wissel van de bovenleiding van de trolleybus

Maar nu terug naar het
museum. Het geeft een prachtig overzicht van alle dingen
die sinds de komst van de trolleybussen in Arnhem een
belangrijke rol hebben gespeeld. Vooral de mooie oude
foto’s geven een geweldige indruk van de geschiedenis
van de trolleystad Arnhem. Tussen de oude foto’s troffen
wij ook een foto aan van de Arnhemse trams die voor de
oude tramremise stonden opgesteld. Op de foto daarboven was de nieuwe (naoorlogse) remise van de trolleybussen te zien met enkele oude bussen die voor deze
nieuwe remise stonden. Ja, u leest het goed, nieuwe remise, want door de oorlog en met name de bekende slag
om Arnhem was alles verwoest en moest men na de oorlog alle verwoestingen opnieuw opbouwen.
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Beursagenda 2018 / 2019
Houten

Houten

Houten

Nijmegen

Expo Houten

Expo Houten

Jan Massinkhal

2018

2019

RAIL 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

19 januari 2019
9 maart 2019
4 mei 2019
29 juni 2019
24 augustus 2019
12 oktober 2019
9 november 2019
7 december 2019

Toegangsprijs € 7,00**

Toegangsprijs € 7,00**

Openingstijd: zie website

Openingstijd: zie website

Parkeren GRATIS

Parkeren GRATIS

Toegangsprijs € 7,00**

Toegangsprijs € 7,00**

23 februari 2018
24 februari 2018
25 februari 2018

2018 /2019

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

Toegangsprijs:

Parkeren GRATIS

€ 17,-- tegen inlevering
ingevulde kortingsbon

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 2018

Luxe-uitvoering,
linnen gebonden met
goudopdruk:
het gehele Märklin 00/H0
programma vanaf 1935
40ste druk
Jubileum uitgave
1832 bladzijden
4515 foto's
21 cm x 14,8 cm
ISBN 978-3-936339-75-8
€ 119,95

Band 1,
inleidende artikelen, locs en
treinstellen
40ste druk
Jubileum uitgave
880 bladzijden
1971 foto's
21 cm x 14,8 cm
ISBN 978-3-936339-76-5
€ 49,95

Band 2,
wagons, toebehoren
en treinverpakkingen
40ste druk
Jubileum uitgave
960 bladzijden
2544 foto's
21 cm x 14,8 cm
ISBN 978-3-936339-77-2
€ 49,95

Kompact catalogus,
band 1 en 2 samen zonder
foto’s,
maar dan in zakformaat
36ste druk
800 bladzijden
14,8 cm x 10,5 cm
ISBN 978-3-936339-78-9
€ 22,95

Spezial catalogus,
reclame en bijzondere
modellen
33ste druk
1088 bladzijden
4235 Zwart/Wit foto's
21 cm x 14,8 cm
ISBN 978-3-936339-79-1
€ 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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