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Internationale Modelspoorbeurs

Beste Modelspoorliefhebbers,
Op het tijdstip dat wij de Modelspoorinfo klaar maken
voor het drukproces schijnt de zon heerlijk ons kantoor binnen. Buiten loopt iedereen dik aangekleed en
staan de meesten te springen om de schaatsen te
pakken om heerlijke toertochten op het ijs te gaan
maken. Helaas is het wel koud, maar of er veel op natuurijs geschaatst kan worden? Misschien weten wij
dat vandaag op de beursdag van 10 maart.
Nu RAIL 2018 net achter ons ligt, kijken wij terug op een
schitterend evenement waar veel bezoekers enorm genoten hebben. Genoten van de vele mooie modulebanen die
tijdens RAIL 2018 in EXPO HOUTEN weer waren samengebracht. De enorme verscheidenheid in creativiteit bij de
deelnemers was zeer verrassend. Neem bijvoorbeeld het
feit dat niet één baan gelijk aan een andere was. Overal
waren wel speciale dingen te zien.

Internationale Modelspoorbeurs
in de
Jan Massinkhal te Nijmegen.
Vol verwachting kijken de mensen in de regio Nijmegen
uit naar hetgeen zij op onze Internationale Modelspoorbeurs, die op 24 maart 2018 in de Jan Massinkhal gehouden wordt, kunnen verwachten.
Zoals elk jaar
staat de Jan
Massinkhal dan
weer bol van de
modelspoortreinen. In alle
schalen (van
schaal 1 tot
schaal Z). In al
die groottes
treft u locomotieven, wagons
(goederen- en personenwagons), huizen, schuurtjes, fabrieken, kerken, bruggen, kermisattracties, bomen, struiken, figuren, auto’s enz. aan. Voor iedereen is er wat te
zien en te vinden. Ook diegene die alleen maar diorama’s
maken kunnen alles vinden wat zij nodig hebben.
Los van de verkoopactiviteiten kunt u ook enkele modelspoorbanen bewonderen. U kunt dan zien hoe een club
van enthousiaste hobbyisten de mooiste modulenbanen
maakt en aankleedt.

Foto: Impressie van RAIL 2018

Zo was er bijvoorbeeld de modulebaan waar een stoomtender met echt water gevuld werd. Dit unieke schouwspel was nog nooit op een baan getoond. Een houzagerij
wel, maar de houtzagerij die hier te zien was, was wel
heel bijzonder. Zo kunnen wij nog wel een tijdje doorgaan.
De tendens was dat de bezoekers tevreden naar huis gingen. En daar ging het de organisatie om.
Maar nu kijken wij vooruit. Op 24 maart zijn wij met onze
beurs te gast in de Jan Massinkhal te Nijmegen. Zet het
s.v.p. in uw agenda, want een bezoek aan die beurs is de
moeite waard. Over deze beurs treft u in een volgend
hoofdstuk meer informatie aan.

Foto: Impressie van een modelbaan in de Jan Massinkhal tijdens de beurs
van 2017.

Maar men kan er ook terecht als men de hobby die men
in zijn jeugd heeft uitgeoefend weer wil opnemen. Er zijn
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deelnemers die u graag de nieuwste ontwikkelingen op
het gebied van het digitaliseren van de modelspoorbaan laten zien en die u natuurlijk helpen en advies
geven wanneer u met een probleem zit.
Onze Internationale Modelspoorbeurs in de Jan Massinkhal is een echte aanrader voor een gezinsuitstapje
voor de zaterdagmiddag. Want dat veel gezinnen komen kijken is een gegeven. Wij, de organisatie als ook
de deelnemers, 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.
Voor degene die nog een tafel willen huren kunnen wij
alleen maar zeggen; wees er snel bij want vol = vol.
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.
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 gratis parkeerplaatsen bij de Jan Massinkhal,
200 extra gratis parkeerplaatsen tegenover de hal op
het terrein van NXP,
200 extra gratis parkeerplaatsen op de Neerbosscheweg (3 min. Lopen tot de hal).
OV—bus: 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.
OV—trein: Komt u met de trein dan stapt u uit op het
gloednieuwe NS-station Nijmegen - Goffert.

Een bijzondere manier om de
modelspoorhobby te beleven.
Tijdens een van de afgelopen beurzen kwamen wij in contact met een deelnemer die een heel bijzonder verhaal
aan ons vertelde. Voor dit opmerkelijke verhaal hebben
wij snel extra ruimte vrij gemaakt in deze Modelspoorinfo.
Het verhaal van Jos Bruinsma begint met een leuk feitje
uit de geschiedenis van het modelspoorgebeuren. Een
feit dat bij ons als redactie helemaal op de achtergrond
was geraakt, maar dat zowel bij ons als ook bij de meeste
oudere modelspoorhobbyisten misschien wel dé aanzet is
geweest om met onze prachtige hobby te beginnen.
Jos Bruinsma begon zijn verhaal als volgt: “In de 60er
jaren waren modeltreinen heel populair. Er waren toen
rondreizende shows met heel grote H0-modelbanen. Ik
kan mij nog herinneren dat ik daar dan met mijn vader en
broertje heen ging. De rondreizende shows waren eigenlijk de voorlopers van Miniatur Wunderland in Hamburg en
Miniworld in Rotterdam. Het waren mooie reuzebanen

Foto Jos Bruinsma. “Van een zo’n “circus” uit 1966 heeft Jos nog een aankondiging gevonden. Deze foto wordt in het artikel dat wij later op onze website plaatsen duidelijker weergegeven. (zie aanwijzingen einde van dit artikel)

waarbij toen ook al de dag overging in de nacht en duizenden lichtjes de modelspoorbaan verlichtten.”
Zo’n show was in de jaren ’60 een hele gebeurtenis en
zonder te overdrijven mogen wij dit gebeuren toch wel
een onderdeel van de modelbaangeschiedenis van Nederland noemen.
Jos Bruinsma
vervolgt: “Op de
foto hiernaast is
de Trix-Express
baan vlak na de
bouw tijdens de
winter van 1965
te zien. Op de
baan ziet u nog
Matchbox auto's
en de huisjes
van de HEMA,
die toen ook spullen voor de modelspoorbaan verkocht.
De aankleding met bruggen en landschap ging door tot
1989. Daarna moest alles afgebroken worden omdat mijn
ouders naar een appartement verhuisden. Ik heb dus mijn
hele jeugd treinenpret beleefd. Geweldig! Heden ten dage
ziet mijn treinenhobby er heel anders uit.
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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.
Momenteel reis ik elk jaar naar Japan. Daar reis ik duizenden kilometers met treinen en trams. Ook koop ik daar
gebruikte Japanse modeltreinen in winkels of op beurzen.
En die kan ik daar dan ook laten rijden op mooie banen.”
Na deze laatste opmerking waren wij niet alleen door
stomheid geslagen, maar ook heel benieuwd hoe dat allemaal in zijn werk gaat.

wel met een mooi landschap, te rijden is in een winkel of
café. Ook hebben sommige fabrikanten servicezaken die
de mogelijkheid bieden om daar op een dergelijke baan te
rijden. In deze zaken kun je dan voor een half uur een
trafo met aangesloten railtraject huren om zo je hobby uit
te oefenen. Op een dergelijke baan zijn tussen de 4 en 8
circuits uitgezet. Meestal twee voor Shinkansentreinen en
twee voor gewone reizigerstreinen. Soms zijn er nog
buurtbanen voor goederentrein, een railbus of een museumtreintje. In Tokyo heeft KATO een grote vestiging. Op
de begane grond (1F is dat in Japan) is een gigantische
modelspoorwinkel met een automatische demo-baan te
vinden. Op de eerste verdieping bevinden zich een reusachtige N-baan en ook een H0-baan. Hier kun je dan een
trafo met aangesloten railtraject huren en met je eigen
modellen gaan rijden. Kijk, dat is nu de reden waarom de
Japanse treinen vaak in een cassette verpakt zitten. Zo
neem je heel gemakkelijk een paar cassettes met treinen
in een koffertje of rugzak mee en je hebt even later modelspoor plezier.”

Foto: Jos Bruinsma.

“Vanwege de kleine woningen hebben maar weinig Japanners een modelbaan thuis. Daarom verkopen alle Japanse modelspoorfabrikanten N-schaal treinen in cassettes. De meest verkochte merken zijn treinen en onderdelen van KATO, Tomix, MicroAce en Greenmax. In huis
hangt dan een vitrine aan de muur waarin een aantal treinen geshowd wordt. Wanneer er weer een nieuw model
wordt gekocht dan wordt vaak een al aanwezig model
ingeruild. Daarom kan je in de meeste modelspoorwinkels
tweedehandse treinen kopen die letterlijk in nieuwstaat
zijn. Maar de modelspoorhobbyisten willen natuurlijk ook
hun treinen laten rijden. Omdat dat in hun kleine huisjes
niet kan moeten zij zich aansluiten bij een club. Deze hebben vaak een keer in de maand een bijeenkomst waarbij
op aaneengeschoven tafels een baan wordt uitgelegd
waarop ieder lid kan rijden met zijn meegebrachte treinen.
Naar onze maatstaven is dat allemaal vrij simpel
want werken met
modules die
voorzien zijn van
een mooi landschap, daar doen
ze niet aan. De
meeste leden
komen per trein
en metro naar de
clubbijeenkomst.

ADVERTENTIE

Foto: Jos Bruinsma achter het bedieningspaneel van een Japanse tram.

Een andere mogelijkheid om op een mooie baan, vaak
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“Ik ben al jaren erelid van de NMRC Nagoya Model Railroad Club. Dit is een al meer dan 70 jaar bestaande club
van modeltreinliefhebbers die hun H0-modellen zelf bouwen. Elk jaar is er ook een clubwedstrijd. Tevens maken
ze excursies naar grote modeltreinshows en museumspoorlijnen. Een keer per maand komen ze samen. Na
het treinen showen gaan ze gezellig naar een koffiezaak.

Spielwarenmesse Nürnberg
2018.
Alle hobbyisten weten waar de titel voor staat, namelijk
voor dé beurs waar alle nouveautés gepresenteerd worden die de fabrikanten van hobbyartikelen het komend
jaar op de markt willen gaan brengen. Juist, willen gaan
brengen, want heel af en toe wil het nog wel eens mis
gaan. Maar niet getreurd, van uitstel komt geen afstel,
alleen moeten wij dan wat langer wachten.
Alvorens wij over deze nouveautés gaan berichten eerst
een paar cijfers. In 2018 werd de 69e beurs georganiseerd
en was Nürenberg het centrum van de hobbyisten van de
gehele wereld. Op deze beurs waren precies 2.902 bedrijven uit 68 landen die er hun producten toonden. Let op,
het betreffen hier geen bedrijven die uitsluitend aan het
modelspoorgebeuren gerelateerd zijn. Nee, het betreffen
hier alle bedrijven die alle takken van de modelbouw bestrijken. In 2017 waren het 5 bedrijven minder die de
beurs bemanden.

Foto: Jos Bruinsma

Op de foto's is een bijeenkomst in Obu vlak bij Nagoya te
zien. Hun vaste, veel grotere zaal werd toen verbouwd. Let vooral op de
foto van de hand-trafo. Je
hebt dan geen stopcontact
nodig. Hoe sneller je draait
hoe sneller je trein gaat.
Alle modellen die je ziet zijn
dus zelfbouw.”

Uit een onderzoek onder de bezoekers bleek dat zij uit
maar liefst 129 landen kwamen (6 meer dan in 2017). De
afgelopen beurs telde 71.000 bezoekers. Wat opviel was
dat dit er in verhouding met 2017 2.000 bezoekers minder
zijn. Wat de oorzaak van deze geringe terugloop is, is niet
bekend, maar de beursorganisatie kennende zullen zij
daar zeker een onderzoek naar doen.
De reacties van de fabrikanten op de ontwikkelingen van
de huidige modelspoormarkt waren heel verdeeld. Sommigen zijn er laaiend enthousiast over, maar bij anderen
viel te bespeuren dat zij niet zo optimistisch waren.
ADVERTENTIE

Dit bijzondere verhaal wilden wij u niet onthouden.
Wij danken Jos Bruinsma
voor zijn bijzondere verhaal
en wensen hem veel plezier
met zijn reizen naar Japan.
Na publicatie van het (hele)
artikel in de Modelspoorinfo plaatsen wij dit artikel inclusief alle ons ter beschikking gestelde foto’s op onze website. Kijk hiervoor op www.modelspoorbeurs.nl – informatie – artikelen en interviews
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Nu is dat natuurlijk een trend die wij in veel branches zien.
In modelspoorland is het niet veel anders. Märklin blijft
zijn producten verbeteren, net als vele anderen; sommige
kleine bedrijven blijven heel voorzichtig als het om het
investeren in nieuwe modellen gaat. Neemt niet weg dat
wij genoeg te melden hebben.
De algemene tenders is toch het optimisme dat overal op
de beursvloer waar te nemen was. Enerzijds vanwege het
feit dat de economie weer flink aan het aantrekken is,
maar anderzijds omdat de fabrikanten eindelijk de jeugd
in hun programma’s gaan betrekken en wel op heel leuke
en originele manieren.
Dan natuurlijk de vraag wat er allemaal voor nieuws te
bewonderen viel in Nürenberg. Wij zijn voor u op zoek
gegaan:

mm, het artikelnummer is 120290 en de adviesprijs is €
349,99.
De containerkraan is gemaakt naar het origineel dat op de
DUSS-Terminal in Basel – Weil am Rhein gebruikt wordt.
Het is een aan rails gebonden portaalkraan die langs de
treinen dan wel vrachtauto’s kan rijden en op deze manier
de containers van trein naar vrachtauto of schip kan tillen.
Ook andere tilactiviteiten zijn met deze kraan mogelijk.
Alles is dus naar wens in te stellen. Het plateau waarop
de containerkraan heen en weer rijdt is ook voorzien van
aansluitmogelijkheden voor het Faller Car System.

Littfinski Daten Techniek
Tijdens de Spielwarenmesse in Nürnberg heeft Peter Littfinski (eigenaar van Littfinski Daten Techniek) enkele uitbreidingen van het toch al omvangrijke programma decoders bekend gemaakt. Deze keer zijn er twee typen lichtseindecoders bijgekomen. Met de Lichtsein-decoder LSDEC is het mogelijk lichtsein beelden direct te schakelen
via de bijbehorende adressen (adressen van seinen en/of
wissels). Dat is ideaal voor digitale centrales waarmee de
wisselstraten kunnen worden ingesteld en voor modelspoorbanen die met de PC en besturingssoftware worden
bestuurd. De draden van de seinpalen worden simpel
vastgemaakt met de praktische en zekere klemmen
(kroonstenen) van de seindecoders. Alle decoders kunnen op Märklin-Motorola en/of DCC Digitaal-banen worden gebruik.

Foto Faller: Containerkraan artikelnummer 120290.

Een van de opvallendste nouveautés die de meeste aandacht kreeg was toch wel de perfect gedetailleerde con-

tainerkraan die de firma Faller op de markt brengt. De
voorlopige planning is dat rond november/december 2018
de containerkraan leverbaar is en in de winkels te koop
aangeboden kan worden. Natuurlijk hopen wij allemaal
dat de levertermijn vroeger zal vallen, maar het sparen
voor dit kunstwerk op de baan is ook een belangrijke factor. Uit de gegevens die Faller beschikbaar stelde zal de
kraan ook voorzien kunnen worden van een set met aandrijfmotoren. Deze aanvullende set is los te koop. De containerkraan heeft de volgende afmetingen: 654x353x268
ADVERTENTIE
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Een nieuw type lichtseindecoder dat op de markt is gebracht is de lichtseindecoder LS-DEC-8x2. Op deze decoder kunnen maximaal 8 lichtseinen met 2 lichten worden
aangesloten en bestuurd. Deze decoder kan gebruikt worden voor seinen die voorzien zijn van 2 lampen of 2 LED’s
en het dataformaat Märklin-Motorola of DCC uit de Digitale-Profi-Serie.
Nadere gegevens betreffende deze lichtseindecoder voor
8 seinen x 2 lichten:
LS-DEC-8x2-B (Bouwpakket) – Artikelnummer 510711 –
Adviesprijs: € 42,90.
LS-DEC-8x2-F (Gebouwde module) – Artikelnummer
510712 – Adviesprijs: € 53,50.
LS-DEC-8x2-G (Gebouwde module in behuizing) – Artikelnummer 510713 – Adviesprijs: € 56,90.
Foto: ARTITEC. Hondekop artikelnr. 20.400.01 HKA 770

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van
LDT, www.ldt-infocenter.com. Op de site kunt u voor de
Nederlandse taal kiezen en treft u ook alle informatie en
de aansluitvoorbeelden in de Nederlandse taal aan.
Nederlandse vertegenwoordiger: De Digitale Spoorkraam
www.dedigitalespoorkraam.nl

ARTITEC
ARTITEC heeft weer een schitterend treinstel gepresenteerd nl materieel ’54.

In deze Modelspoorinfo gaan wij verder met het behandelen van digitale systemen om modelspoorbanen aan te
sturen. Hieronder en in de komende Modelspoorinfo’s
treft u rautenhaus digital aan. Parallel met de tekst in de
Modelspoorinfo kunt u op onze site meer informatie over
rautenhaus digital lezen. Kijk hiervoor op
www.modelspoorbeurs.nl – informatie – artikelen en interviews

Systeembeschrijving. Deel 1
Foto: ARTITEC. Hondekop artikelnr. 20.400.01 HKA 770

Materieel ’54 (Mat ’54) was een serie van twee- en vierdelige elektrische treinstellen van de Nederlandse Spoorwegen. Vanwege de kenmerkende vorm van de neus kregen
zij de bijnaam Hondekop. Tussen 1956 en 1962 werden
73 vierwagenstellen geleverd. De plan P vierwagenstellen
kregen de nummers 711-757 en 761-786. De treinstellen
waren gebouwd voor de lange afstandsverbindingen.
Wij plaatsen enkele foto’s van de Hondekop bij dit artikel.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de site van Artitec, www.artitec.nl. Op de site van de Modelspoorbeurs
plaatsen wij ook enkele gegevens van dit prachtige model.
ADVERTENTIE

Het RMX®-Systeem – Multiprotocol voor Selectrix, Selectrix2, DCC volgens NMRA en Adresdynamiek.
Voor alle spoorbreedtes van Z tot G met locdecoders van verschillende formaten en vermogen.
Wie en wat is rautenhaus digital®?
rautenhaus digital® heeft zijn bekende en bewezen Selectrix®-compatibele digitaalsysteem naar het nieuwe
RMX®-Systeem doorontwikkelt. Dit maakt dat het systeem stapsgewijze opgebouwd kan worden naar een digitale treinbesturing, omdat alle componenten op elkaar
afgestemd zijn. Zo kan men dit op verschillende wijzen
toepassen: van het eenvoudig aansturen van treinen dmv
enkele rijregelaars, door blokbeveiliging toe te passen of
door een PC gestuurde baan met behulp van bezetmelders en functiedecoders.
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digitaal systeem en het juiste railmateriaal. Wat ooit voor
jaren begon met het vertalen uit het Duits naar het Nederlands van een informatiemap is nu uitgegroeid tot een
eigen bedrijfje met een gestaag groeiend aantal Nederlandse rautenhaus digital® gebruikers als klant, waarbij
kwaliteit, service en ondersteuning op de eerste plaats
komen. U kunt ons vinden op het internet en op verschillende beurzen in het land en over de grens.
www.rokon.info
Rijden met

Bij het nieuwe door rautenhaus digital® ontwikkelde
RMX®-Systeem handelt het zich om een multiprotocol
systeem. Het combineert alle 2 railspoorformaten zoals
DCC volgens NMRA-Norm, Selectrix inclusief SUSIuitbreiding, Selectrix2 en de Adresdynamiek van rautenhaus digital® in een systeem en combineert dit universele
rijbedrijf met het reeds bewezen betrouwbare en snelle
Bus-Systeem voor het schakelen en melden.

rautenhaus digital®

De voordelen van het RMX®-systeem liggen voor de
hand: De nieuw ontwikkelde multiprotocol-locdecoders
beschikken naast de bekende eigenschappen van eerdere locdecodergeneraties zoals een uitstekende lastregeling, Super-Soft-Drive, intern 127 rijstappen, in zeven
stappen instelbare maximale snelheid en gedeeltelijk gescheiden rem- en optrekweg d.m.v. een massasimulatie,
16 verschillende motorprofielen voor de optimale afstelling van de decoder naar het motortype, evenals een bescherming tegen kortsluiting en overbelasting van de motor en functieuitgang.

In de komende Modelspoorinfo treft u deel 2 van dit
verhaal aan.

ADVERTENTIE

Met dit systeem kan men een veelvoud van verschillende
besturingsmogelijkheden realiseren: van het eenvoudig
aansturen van een modelbaan door enkele rijregelaars
voor de aansturing van de treinen, blokbeveiligingen met
remdiodes en analoge basisschakelingen tot het computergestuurde volautomatische bedrijf met bezetmelders en
functiedecoders. rautenhaus digital® is optimaal voor de
modulaire opbouw van een digitale besturing geschikt,
omdat alle componenten op elkaar afgestemd zijn en dit
voor zowel de beginnende als ook voor de ervaren modelspoorhobbyist geen probleem is en daar komt nog bij dat
dit systeem zonder een verkeerde investering van componenten naar believen uitgebreid kan worden.
rautenhaus digital® bestaat sinds 1993. Aan het begin
werden er alleen speciale decoders voor licht en schakelfuncties aangeboden, later volgen er schakelingen zoals
de keerlusautomaat, de draaischijfbesturing, 8 en 16voudige bezetmelders en nog veel meer. In 2002 volgde
de centrale eenheid en de 4-voudige multiprotocol rijregelaar. Hiermee werd rautenhaus digital® een systeemaanbieder met een compleet assortiment voor het aansturen
van een digitale modelbaan! De modelspoorhobby is bij
mij met de welbekende paplepel ingegoten door mijn vader, die zelf een modelspoorder in hart en nieren is en die
dan mijn grote steun en toeverlaat bij iedere beurs of gelegenheid is, al rijdt hij zelf Märklin. Ik zelf heb ooit gekozen voor spoor N, wat tot op heden voor mij nog steeds
de beste keus is geweest, met al zijn mogelijkheden, lange treinen in een mooi landschap op een betrekkelijk kleine ruimte, en niet te vergeten de goede rijeigenschappen
die vaak onderschat worden, dat uiteraard met een goed
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 2019

2018 / 2019

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

22 februari 2019
23 februari 2019
24 februari 2019

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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