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Internationale Modelspoorbeurs

Beste Modelspoorliefhebbers,
Het nieuwe jaar is alweer enkele dagen oud en wij begroeten u graag op onze eerste beurs in het nieuwe
jaar. Wij hopen dat u tijdens de feestdagen en de
daaraan gekoppelde vrije dagen tijd heeft weten te
vinden om aan uw modelspoorbaan te werken. Dan is
deze eerste beurs in het nieuwe jaar een prima gelegenheid om de nog ontbrekende benodigdheden te
zoeken en eventueel te kopen.

museum viel bij de bezoekers in de smaak, niet alleen
vanwege de enorm uitgebreide collectie, maar ook vanwege het enthousiasme dat de rondleider én museumdirecteur uitstraalt. In deze Modelspoorinfo treft u het 2e
deel van het artikel over dit bijzondere museum aan.

Maar wij organiseren in 2018 ook andere beurzen waar
wij hopen dat u vindt wat u zoekt. Zo is er bijvoorbeeld op
23, 24 en 25 februari RAIL 2018 in EXPO HOUTEN te
Houten en op 24 maart onze internationale Modelspoorbeurs in de Jan Massinkhal te Nijmegen. Meer informatie
over deze beurzen treft u verder in deze Modelspoorinfo
aan. Voor de deelnemers aan onze beurzen hebben wij
nog wel een mededeling: meldt u snel aan want de inschrijvingen voor de beurzen gaat nu heel snel en wij willen u niet teleurstellen met de mededeling dat er geen
tafels meer beschikbaar zijn.

RAIL 2018,
3 redenen om op 23, 24 en 25 februari
naar RAIL 2018 te komen.
Eén keer per jaar wisselen wij met De Modelspoorbeurs.
Gedeeltelijk, want diverse verkoop-stands ziet u ook op
RAIL. Maar er is zoveel méér te zien wat de reis extra
interessant maakt.
Foto Philotrain: De 1100 (artikelnummer: 870-48-1).
De foto van deze prachtige lok vonden wij in ons archief. Het is zonde
om mooie foto’s in ons archief te laten zitten, vandaar dat wij u nu vaker
op bijzondere foto’s trakteren.

Waarover u ook niet al te lang moet twijfelen is de aankoop van een KOLL-catalogus. Wij zien dat de voorraad
van de KOLL-catalogi snel slinkt, dus grijp uw kansen nu
het nog kan!
Naar aanleiding van het eerste deel van ons artikel over
het Trolley en Bus Museum in Arnhem hebben wij veel
positieve reacties ontvangen, niet alleen van de lezers,
maar ook van de mensen die tijdens de kerstvakantie het
museum in Arnhem hebben bezocht. Dit “onbekende”
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Foto pagina 1 rechts onder: Rail 2018
ARUN QUAY Gravett.

In de eerste plaats heeft RAIL altijd prachtige banen uit
het buitenland. Topstukken die de organisatie “spot” op
belangrijke modelspoorbeurzen in het buitenland. In
Frankrijk, België, Luxemburg, Duitsland en het Verenigd
Koninkrijk vinden wij bijzondere werkstukken die u zullen
verrassen. De landschappen, treinen, de schalen en vooral ook de modelbouwers zelf die hun werk toelichten zijn
zó bijzonder, dat wij hen voor u uitnodigen.

Kinderen t/m 11 jaar mogen GRATIS binnen (onder uw
begeleiding).
Ga nu meteen naar www.rail.nl en download de kortingsbon voor €2,00 korting. Hier treft u ook informatie over
deelnemers en kort voor de beurs de plattegrond.

Foto Rail 2018.

Wij zetten voor u nog enkele punten op een rijtje:

Foto Rail 2018. Cidrenie.

In de tweede plaats zijn er Nederlandse verenigingen
met minstens even mooi werk, maar ook met grote verenigingsbanen. Velen van u hebben na de pensionering
weer tijd om de hobby op te pakken. Wat let u om u de
nieuwste technieken in verenigingsverband eigen te maken. Kom eens vrijblijvend kijken op een clubavond bij u
in de buurt. Modelspoor is een boeiende en veelzijdige
hobby die mogelijkheden biedt voor ieders talent. Op
RAIL legt u makkelijk contact, daar staan onze exposanten immers voor. Ook zijn er op RAIL zelf verschillende
informatiepleinen met alles over digitaal rijden.

Toegangsprijs: € 17,00. Maakt u gebruik van de kortingsbon (u kunt de kortingsbon downloaden op
www.rail.nl) en vult u deze bon helemaal in dan krijgt u bij
inlevering € 2,00 korting op de toegangsprijs.
Kinderen t/m 11 jaar mogen GRATIS naar binnen, mits
onder begeleiding van een volwassene.
Parkeren Gratis.
Openingstijden:
Op vrijdag 23 en zaterdag 24 februari van 10:00 tot 17:00
uur.
Op zondag 25 februari van 10:00 uur tot 16:30 uur.
TOT OP RAIL 23, 24 of 25 februari in
EXPO HOUTEN te HOUTEN.

Foto Rail 2018.

In de derde plaats noemen wij de RAIL-gezelligheid. U
kent EXPO HOUTEN met de makkelijke entree en gratis
parkeergelegenheid. Neem vooral (klein)kinderen mee,
want ze kunnen met LGB-treinen rijden, knutselen en
koetjes verven. Speciaal dit jaar is er een geweldig grote
baan van Märklin My World waar ze mee mogen spelen.
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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.

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.

Internationale Modelspoorbeurs
in de
Jan Massinkhal te Nijmegen.
Op 24 maart 2018 is het weer zover, dan opent de Internationale Modelspoorbeurs haar deuren in de Jan
Massinkhal te Nijmegen. Van 10.00 uur tot 15.30 uur
kunt u daar terecht om te kijken naar een enorm aanbod
van nieuwe en gebruikte treinen, zowel in gelijk- als in
wisselstroom en u kunt er alles wat u nodig heeft om uw
scenery (huisjes, boompjes, rails, figuurtjes enz. enz.)
vorm te geven bekijken en kopen. U kunt ook bij de deelnemers terecht om een antwoord te krijgen op uw vragen
betreffende een probleem dat u op uw eigen modelspoorbaan ondervindt.

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

- Dien(st)blaadje (uitgezocht traject) + Railticket: standaardprijs €12,95 + €15,- = €27,95,
prijs met korting wordt €25,00
- Dien(st)blaadje (willekeurig traject) + Railticket: standaardprijs €9,95 + €15,- = €24,95,
prijs met korting wordt €23.00

Maar er zijn meer dingen die u aan de deelnemers kunt
vragen. Op deze beurs treft u ook mensen aan die hun
modelspoorbaan digitaliseren. Mocht u vragen hierover
ADVERTENTIE

- Fotolijstje (uitgezocht traject) + Rail-ticket:
standaardprijs €4,95 + €15,- = €19,95, prijs
met 10% korting wordt €18,00

www.modelspoorbeurs.nl
www.rail.nl
www.hobmamodelbouw.nl
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hebben dan kunt u bij hen terecht met al uw vragen. Zij
helpen u graag verder, want het is immers bijzonder mooi
om de treinen op uw modelspoorbaan digitaal te zien rijden.
Onze beurs in Nijmegen is echter ook bekend om de modelspoorbanen die er tentoongesteld worden. Zo zijn er
verschillende modulebanen te vinden. Momenteel zijn al
verschillende contacten gelegd, in de komende Modelspoorinfo kunnen wij u precies vertellen welke banen u in
Nijmegen kunt bewonderen.

COLUMN
Beste Harry,
Allereerst voor iedereen de beste wensen voor 2018. Als
ondernemer start ik 2018 altijd met het terugkijken op
2017, al moet ik dat niet te lang doen, want als je terugkijkt sta je met je rug naar de toekomst is mij wel eens
geleerd.
Wat ga ik eens doen, wat zou ik willen en hoe ga ik hiernaar toe werken? Wie heeft dat nou niet? Naar aanleiding
van 2017 ga ik maar eens een tweede winkel beginnen,
denk ik.
Eentje zoals vroeger, een oude kruidenierswinkel... net zo
een als bij jou in de beurt staat in het Openlucht Museum.
De eerste winkel van Albert Heijn, hoe het er daaraan
toeging staat mooi omschreven in
het boek Memoires van een optimist van Albert Heijn zelf. Meerdere malen gelezen en voor retailers
een aanrader.
Dus een winkel zonder internet,
beperkt assortiment en met de
kennis van nu lijkt dat een onbezorgd leventje. Hoe anders is het
nu, denk ik wel eens bij mijzelf...

Foto: Gezellige drukte in de Jan Massinkhal (2017).

Aangezien de beurs in Nijmegen ook bezocht wordt door
veel gezinnen bestaat er voor de jeugd de mogelijkheid
om te spelen met een rangeertrein. Wij proberen dan ook
de jeugd enthousiast te krijgen om met modelspoortreinen
te gaan spelen. Onder hen zullen vast en zeker toekomstige modelspoorliefhebbers zijn die onze mooie hobby
zullen voortzetten.
Wij zetten alles voor u nog eens op een rijtje:
Op 24 maart 2018 organiseren wij een Internationale
Modelspoorbeurs in de Jan Massinkhal, Nieuwe Dukenburgseweg 5, 6534 AD NIJMEGEN.

Alles in de geest van zijn eigen tijd,
grootte van het bedrijf, vraag en
aanbod, keuzes maken in deelnemen aan welke beurs,
verschil in klanten en bijbehorende cultuur. In een ding
wat niet veranderd is en waar Albert Heijn aan vast hield
t.o.v. zijn klant is de tekst "schenk vertrouwen, dan krijg je
vertrouwen." Dat geldt nu nog steeds elke dag weer ongeacht welk verkoopkanaal we bedienen. Als retailer moet je
gewoon aanwezig zijn daar waar je klant is.
Dus afgelopen week maar eens begonnen aan het boek "
Het geheim van Bol.com"... ik laat me niet gek maken!
Marc Oomen

(marnan.eu)

Toegangsprijs: € 5,-- Kinderen t/m 11 jaar mogen GRATIS naar binnen, mits onder begeleiding van een volwassene.
Openingstijden: van 10:00 uur tot 15:30 uur.
Parkeren GRATIS. Rondom de hal of in de directe omgeving. Meer dan 250 parkeerplaatsen bij de Jan Massinkhal en een overvloed aan parkeerplaatsen binnen een
straal van 500 meter.
Openbaar vervoer: Komt u met de bus dan neemt u vanaf centraal station Nijmegen lijn 3 en stapt u uit voor de
ingang van de Jan Massinkhal.
Komt u met de trein dan stapt u uit op het gloednieuwe
NS-station Nijmegen - Goffert. De Jan Massinkhal ligt op
nog geen 400 meter loopafstand.

Kijk voor de meest actuele informatie
op onze site www.modelspoorbeurs.nl
Op deze site vindt u de laatste
informatie over onze beurzen.

Foto: De jeugd reageert enthousiast op de resultaten van onze hobby.
Jan Massinkhal (2017).
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Enthousiaste gepensioneerde buschauffeur richt uniek
museum op. Deel 2

schaal.

Foto’s: F.V. Hesse

Klein overzicht van de verschillende bus modellen die door de vervoerders gebruikt zijn.

Oude foto’s met verschillende type trolleybussen in Arnhemse straten en
bij het NS-station Arnhem (Centraal)

Tussen de vele petten, die elke nieuwe vervoerder de
bestuurders van de trolleybussen gaf, liggen ook de
steeds weer wisselende buskaartjes, de kniptangen, de
aanbiedingen, de stempels, de speldjes, de diploma’s die
gehaald konden worden, maar wij kwamen er ook de oude geldtrommels tegen. Oudere onder ons kennen deze
ongetwijfeld nog we. De buschauffeur ontving van de reiziger het geld, drukte op een klepje en het wisselgeld
kwam tevoorschijn. Prachtig om deze oude methode van
de aanschaf van een geldig vervoersbewijs te zien. Hoe
lang zal het duren alvorens onze “poortjes” in de collectie
van een vervoersmuseum worden opgenomen, omdat ze
achterhaald zijn?
Maar wat tussen de verzameling ook opviel waren de vele
miniaturen van de verschillende bussen die de vervoerders gebruikt hebben.
De met zorg samengestelde verzameling geeft een totaaloverzicht van bijna alles wat niet alleen in Arnhem en omgeving op de weg is geweest, maar ook ver daarbuiten.
De verzameling wordt bovendien aangevuld, door verschillende hobbyisten nagemaakte, bus modellen op

Nagebouwd tot in de kleinste details; de bestikkering, de
verlichting, de armen die de bus verbinden met de bovenleiding, de realistische inrichting van de bus, vaak met
chauffeur en reiziger.

Bij iedere verandering van busmaatschappij veranderde ook de stropdas

Wij mogen niet vergeten de uitgebreide collectie stropdassen te vermelden die de buschauffeurs bij hun bedrijfskleding verstrekt kregen. Van alle vervoerders was er wel
een das te vinden, mooi op tijdsperiode en vervoerder
gerangschikt. Jammer dat daar zo weinig plek voor was,
want wij zullen ongetwijfeld allemaal wel zo’n stropdas
ooit gezien hebben.
Door de jaren heen hebben veel vervoerders het Openbaar Vervoer in Arnhem en omgeving verzorgd. In volgorde noemen wij: Het Gemeentelijk Vervoerbedrijf (GVA)

ADVERTENTIE
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ADVERTENTIE

Overzicht van de uitgebreide verzameling oude vervoersbewijzen.

met vervolgens de nodige fusies met o.a. GSM en weer
later met het GVM. Daarna met Oostnet en Connexxion
en nu dus de nieuwe naam Breng. Breng, een dochter
van Hermes, heeft tot 2023 het vervoer in Arnhem in handen.
Een van de vervoerders heeft zelfs een “kunst trolleybus”
door Arnhem laten rijden, door kunstenaar Herman Brood
beschilderd. Deze bus is als een van de beroemdste (en
beruchtste) Arnhemse Trolleys niet alleen de bus geschiedenis in gegaan, maar ook de kunstgeschiedenis.

worden. Helaas is het bij dit eenmalige exemplaar gebleven.

De Herman Brood bus, zoals de bus in Arnhem werd genoemd.

In een hoekje van het
museum troffen wij
een eenmalige uitvoering van een BRENG
elektrische driewieler
aan. Het was de bedoeling dat deze driewieler ook voor het
vervoer ingezet zou

Bij het verlaten van het museum konden wij nog snel een
kijkje nemen (weliswaar door een klein raampje) naar de
onderhoudswerkplaats van de trolleybussen. Er stond een
nieuwe generatie trolleybus voor onderhoud opgebokt. De
wielen stonden naast de bus en we konden duidelijk de
techniek zien die achter de wielkast schuilging. Het was
heel mooi te zien wat voor een enorme techniek in de huidige trolleybussen schuilgaat. Deze trolleybussen zijn geleverd door de firma HESS uit Zwitserland. In de Zwitserse grote steden rijden van voornoemde fabrikant dezelfde
bussen rond.
Misschien bent u wel nieuwsgierig geworden naar dit museum en haar unieke verzameling. Nou, het bezoeken
van dit museum is altijd mogelijk.

ADVERTENTIE
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Iedere donderdagmiddag van 13:00 tot 17:00 uur
(uitgezonderd zon/-feestdagen) is het museum toegankelijk en staat Benny Aalbers u met zijn enthousiaste verhalen graag te woord. Het Trolley BusMuseum (wat de officiële naam van dit museum is), is te vinden aan de Remisestraat in de binnenstad van Arnhem (achter het stadskantoor aan de Eusebiusbuitensingel). De toegang is gratis,
maar een kleine bijdrage om de kosten voor onderhoud te
drukken is altijd welkom. Komt u met grotere gezelschappen dan is een belletje (06 – 12 15 76 95) vooraf zeer
gewenst.

De Koll-Catalogi zijn weer leverbaar!
Op de laatste pagina ziet u de nieuwe
catalogi waarvan enkele in een witte
jubileum kaft.

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
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 met elkaar in
contact. Voor de goede orde maken wij u er op attent dat
dit alleen een rubriek is voor zeer bijzondere zaken.

www.modelspoorbeurs.nl
www.rail.nl
www.hobmamodelbouw.nl
Vol enthousiasme vertelt museumdirecteur Benny Aalbers over zijn
verzameling.

Wij bedanken Benny Aalbers voor de duidelijke uitleg en
leuke middag over “de Trolleybus in Arnhem”.

ADVERTENTIE

Arnhem is momenteel de enige stad in Nederland die van
dit unieke vervoerssysteem gebruikt maakt.
In een volgend artikel gaan wij in op de geschiedenis van
de Arnhemse trolleybussen. De informatie voor dat artikel
is ook door Benny Aalbers beschikbaar gesteld.
Het hele artikel wordt op onze site geplaatst na publicatie
in de Modelspoorinfo. Kijk hiervoor op onze site
http://www.modelspoorbeurs.nl/informatie/

ROCO
ROCO heeft een schitterende set van Plan D-rijtuigen op
de markt gebracht. Deze Plan D-rijtuigen zijn uitgevoerd
in turquoise en in verschillende klassen. Dus klas 1, 1/2, 2
en 3. (Tijdperk III.)
Plan D – Klas 1/2, Artikel nr.: 64996, Adviesprijs 42,90
Plan D – Klas 3, Artikelnr.: 64997, Adviesprijs € 42,90
Plan D – Klas 3, Artikelnr.: 64998, Adviesprijs € 42,90
Plan D – Restauratierijtuig, Artikelnummer: 64999,
Adviesprijs € 42,90

ROCO Plan D-rijtuigen.
Copyright: © 2004 - 2018 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 2018 / 2019
Houten

Houten

Houten

Nijmegen

Expo Houten

Expo Houten

Expo Houten

Jan Massinkhal

2018

2019

RAIL 2018

2018 / 2019

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

23 februari 2018
24 februari 2018
25 februari 2018

Toegangsprijs € 7,00**

Toegangsprijs € 7,00**

Openingstijd:

Openingstijd:

zie onze website

zie onze website

www.modelspoorbeurs.nl

www.modelspoorbeurs.nl

Parkeren GRATIS

Parkeren GRATIS

Openingstijden:

24 maart 2018
23 maart 2019
Jan Massinkhal
Nieuwe Dukenburgseweg 5

10:00 tot 17:00 uur

6534 AD Nijmegen

Zondag: 10:00 tot 16:30 uur
Toegangsprijs € 5,00**

Parkeren Gratis

Openingstijd 10:00 tot 15:30 uur

Toegangsprijs:

Parkeren GRATIS

€ 17,-- tegen inlevering

Raadpleeg voor de juiste data onze

ingevulde kortingsbon

website

€ 2,-- korting.**

www.modelspoorbeurs.nl

**Kinderen t/m 11 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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