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Internationale Modelspoorbeurs

Beste Modelspoorliefhebbers,
“Wat gaat de tijd toch snel” is een gezegde dat klopt
als een bus. En kloppen doet het, want de tijd vliegt
voorbij. Dat merken wij, modelspoorhobbyisten, natuurlijk ook. Wij staan niet alleen aan het begin van
het nieuwe bouwseizoen van onze modelspoorbaan,
maar ook aan het begin van de vele modelspoorbeurzen die georganiseerd gaan worden. De beurzen die
wij organiseerden tijdens de afgelopen, warme zomer
werden drukbezocht. Bij veel mensen loopt het modelspoorseizoen namelijk gewoon door. Warmte of
kou, het maakt allemaal niets uit. “Het voornaamste is
dat de treinen blijven rijden!” werd vaak opgemerkt
en zal de doorgewinterde modelspoorbouwer denken.
Wij, organisator en medewerkers van de Internationale Modelspoorbeurzen in EXPO HOUTEN te Houten en
in de Jan Massinkhal te Nijmegen, staan graag weer
voor u klaar en wensen u een heel mooi rij- en bouwseizoen met uw modelspoorbaan toe.

Nieuw van PIKO voor spoor G: Diesellokomotief BR 236 DB Tijdvak
III met uitzichtkoepel. PIKO artikelnummer 37532

Tijdens de komende beurzen kunt u weer veel van
ons verwachten:
Allereerst onze beurs van 10 november. Tijdens deze
beurs kunt u meegenieten van de festiviteiten rond het 20
-jarig bestaan van HOBMA MODELBOUW. HOBMA MODELBOUW is een grote modelbouwwinkel gevestigd in
ELST (Gelderland). Naast het runnen van de winkel, waar
echt een enorm assortiment aan modelbouwartikelen te
vinden is, organiseren Rob en Annet Hobma ook de Internationale Modelspoorbeurzen in EXPO Houten te Houten
en in de Jan Massinkhal te Nijmegen. Daarnaast zijn zij

samen met de organisator van RAIL 2019 ook direct betrokken bij het organiseren van dit evenement. Tijdens de
Internationale Modelspoorbeurs van 10 november, waar
nauw samengewerkt wordt met de HCC!m – groep, kunt u
niet alleen genieten van enkele schitterende modelspoorbanen, maar zijn naast de vele verkooptafels ook een
aantal andere onderdelen van het modelbouwgebeuren te
bewonderen. Zo zijn er eenmalig enkele unieke schaalmodellen uit de privécollectie van de Fam. Hobma te
bewonderen. Wij zijn enorm blij dat de HCC!m - groep
ook aan deze unieke beurs haar bijdrage levert.
10 november 2018.
Een speciale modelspoorbeurs in
EXPO HOUTEN te HOUTEN!
Wij hebben dan wat te vieren nl.:
20 jaar Hobma Modelbouw
EN
10 jaar succesvolle samenwerking met RAIL
Onze beurs van 8 december staat naast de gewone Internationale Modelspoorbeurs in het teken van HOUTEN
DIGITAAL. De gewone Internationale Modelspoorbeurs
vindt u zoals gewoonlijk in Zaal 1, Zaal 2 en Zaal 3. Samen met de HCC!m - groep organiseren wij deze bijzondere aanvulling aan onze gewone beurs in zaal
1A. Zaal 1A staat dan helemaal in het teken van HOUTEN DIGITAAL. In zaal 1A kunt u niet alleen schitterende
digitaal aangestuurde modulebanen bewonderen, maar
kunt u ook alle informatie inwinnen die nodig is om uw
modelspoorbaan digitaal te maken. Eveneens zijn alle
componenten die u voor de digitale aansturing van uw
modelspoorbaan nodig hebt hier te koop. Veel leden van
de HCC!m – groep laten hier ook hun modelspoorbaan
zien en vertellen u graag waar zij mee bezig zijn en tegen
welke problemen zij aanlopen dan wel aangelopen zijn.
Het digitaliseren van een modelspoorbaan is goed mogelijk. Heb u vragen dan kunt u ook buiten de beurs benaderen. Lees hiervoor het artikel over de HCC!m –
groep op de volgende pagina.

8 december 2018

Internationale Modelspoorbeurs
en
HOUTEN DIGITAAL
in EXPO HOUTEN te HOUTEN
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EN
HOUTEN DIGITAAL
Gastauteur: Ton van der Kraan (HCC!m)

Het eerste lustrum! Alweer voor het vijfde jaar in successie organiseert de HCC!m in 2018 tijdens de Modelspoorbeurs een nieuwe editie van Houten Digitaal. Evenals
voorgaande jaren zullen er naast veel leden van de HCC!,
ook individuele modelspoorders en modelspoorverenigingen aanwezig zijn om u te tonen wat er allemaal mogelijk
is op gebied van digitaal modelsporen. Van technische
minidemo tot complete digitaal aangestuurde modelbanen
zullen aanwezig zijn. Houten Digitaal wil iedereen die iets
met digitaal modelsporen heeft, de gelegenheid te bieden
om dit te demonstreren aan een groot publiek.

en enkele uren later……

Het aanbod:
Het aanbod is wederom heel divers: van complete modelbanen die zowel gedigitaliseerd als “aangekleed” zijn, tot
kleine bijdragen: van bijvoorbeeld een geautomatiseerde
havenkraan tot diepgaande kennis over één bepaald digitaal systeem; u kunt het allemaal vinden op Houten Digitaal.
Waarom HCC!m?
De Modelbaanautomatisering interessegroep (HCC!m) is
één van HCC!'s interessegroepen. De HCC!m bestaat
enerzijds uit modelspoorhobbyisten die hun baan 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
800 leden in Nederland en België en behoort daarmee tot
de grootste modelspoorverenigingen van Nederland.
De belangrijkste doelen 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 beur
zen en tentoonstellingen.

Maar terug naar de vorige editie van Houten Digitaal:

Uiteraard valt of staat dit met een goede organisatie, iets
waar wij als HCC!m bijna het hele jaar mee bezig zijn.
Mochten er nog vrijwilligers zijn ……….. aanmelden mag.
Maar uiteraard ook dank aan alle clubs en individuele
deelnemers: Zonder hen geen gevulde hal.
Overigens is het vaker mogelijk om HCC!m te treffen
dan alleen bij Houten Digitaal.
Naast onze aanwezigheid op een groot aantal evenementen door het land organiseren wij ook een aantal bijeenkomsten voor leden waar u lezingen, workshops en demo’s kunt bijwonen. Op deze bijeenkomsten is ruim gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over
oplossingen voor digitale problemen.

Na een leven vol liefde en zorg voor velen is
op 21 september 2018
Mevr. Hetty Halsema - Wattimena
op 66 jarige leeftijd overleden.
Mevr. Halsema - Wattimena was lange tijd
deelneemster aan onze beurs.
Wij wensen haar man en kinderen veel
sterkte toe en hopen dat zij de kracht mogen
vinden dit verlies te dragen.

Het blijft fascinerend: ’s-ochtends met een lege hal van
1900 m² beginnen…..

Pagina 2

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.
Dit doen wij ongeveer 6 keer per jaar, waarvan 3 à 4 keer
tijdens de modelspoorbeurs op de eerste etage van Expo
Houten. Bijkomend voordeel is dan dat leden vanaf 12.00
uur tegen gereduceerd tarief de Modelspoorbeurs kunnen
bezoeken. Gratis parkeren, veel ruimte en toegang voor
minder validen. De volledige agenda is te vinden op
https://modelbaan.hcc.nl/bijeenkomsten.html

RAIL 2019
Zoals elk jaar weer organiseren wij voor de Modelspoorhobbyisten ook in 2019 RAIL 2019. Rail, dé grote voorjaarsbeurs in Nederland met veel verkoopstands, veel
schitterende modelspoorbanen uit binnen- en buitenland,
een uitgebreide plek waar u alles kunt vinden om uw modelspoorbaan te digitaliseren, eigenlijk teveel om op te
noemen. Een bezoek aan RAIL 2019 is zeker de moeite
waard.
In artikelen in de komende Modelspoorinfo’s geven wij u
meer informatie over alles wat u tijdens dit evenement
kunt verwachten. U merkt, de organisatie van RAIL 2019
draait al op volle toeren.

Oproep:
Hoewel de 2018 editie van Houten Digitaal al ver gevuld
is, zijn we zijn nog altijd op zoek naar deelnemers, zowel
verenigingen als individuen, die deel willen nemen. We
zoeken niet alleen grote banen, maar met name ook kleine digitale demo’s waarmee we hobbyisten kunnen inspireren.
Voor u, als vereniging of hobbyist is het een unieke gelegenheid om u te presenteren aan een groot en vooral ook
zeer geïnteresseerd publiek.
U kunt uzelf inschrijven met het inschrijfformulier, te vinden op www.hccm.nl .
Neem voor verder vragen contact op met Peter Witteman
(secretaris) om aan te schuiven op deze dagen.
En mocht u in 2018 nog niet mee kunnen doen; de editie
Houten Digitaal voor 2019 is ook reeds ingepland ☺.

Wilt u exposeren met een tafel of uw verenigingsbaan,
dan wel een andere inbreng leveren aan onze jaarlijkse
tentoonstelling, stuur dan een mailtje naar info@rail.nl
RAIL 2019 wordt weer een grandioos evenement met talloze banen uit binnen- en buitenland. Mis het niet en zet
de data alvast in uw agenda.
ADVERTENTIE

Lid worden van HCC!m? -> ga naar: https://www.hcc.nl/
registratie en vul MO in bij de interessegroep. Een heel
jaar lidmaatschap voor maar € 38,34 (tarief 2018), inclusief het MO-lidmaatschap.
Uiteraard is het ook mogelijk om lid te worden van een
andere interessegroep van de HCC.

Na een lang ziekbed is
op 2 september 2018 de heer
Theo Mehlbaum
op 58 jarige leeftijd overleden.
Theo Mehlbaum was lange tijd deelnemer
aan onze beurs en een bekend gezicht voor
velen.
Wij wensen zijn kinderen veel sterkte toe en
hopen dat zij veel steun mogen vinden aan
elkaar en aan de mooie herinneringen aan
hem.
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KEESMARKLIN en
MODELSPOORVRIENDEN
NOORD - NEDERLAND
Artikel in samenwerking met Dhr. Gerben Schutter.

Vlak voor onze beurs van 25 augustus jl. kregen wij van
KeesMarklin een kort berichtje dat hij tijdens de beurs
“iets bijzonders” voor ons had, iets waar wij zeker meer
van wilden weten.

Tijdens de beurs maakten wij kennis met Dhr. Gerben
Schutter. Hij vertelde ons het volgende verhaal: “Vorig
jaar oktober (2017) is vanuit een groep modelspoorhobbyisten, (de 5 Musketiers noemen wij ons, omdat we met z’n
vijven naar treinenbeurzen gaan) het idee geopperd om
een Facebookpagina op te zetten, nl. Modelspoorvrienden Noord Nederland. We hebben nu al 486 serieuze leden. Wij zijn geen club maar een facebook groep. Wat
zou het voor ons leuk zijn om binnen een jaar 500 leden
te hebben. Dat zou echt een prachtig cadeautje voor de
Facebookclub zijn.
Wat doen wij zoal:
Afgelopen april hebben wij een reis per luxe touringcar naar Miniatur Wunderland in Hamburg gemaakt.
Er zijn toen 42 personen meegegaan. Geweldig toch, allemaal Facebook-leden/vrienden.
Met ingang van 8 september jl. komen wij 1x per
maand op een zaterdag van 10 tot 16.00 uur samen in
een gebouw in Groningen. De ruimte wordt ons gratis ter
beschikking gesteld om onze hobby met andere modelhobbyisten te delen, koffie te drinken, kennis met elkaar
te maken, te kletsen, elkaar te helpen, tips te geven enz.
Ook is op elke bijeenkomst een treinendokter aanwezig.
Tijdens de bijeenkomst van zaterdag 6 oktober
word er een workshop Arduino en SMD LED solderen
gegeven. Tussen de middag word ook een heerlijke lunch
geserveerd.
Op 24 november staat een reis naar de Railhobby
Messe in Bremen per luxe touringcar op het programma.
Volgend jaar april organiseren wij weer een reis
naar Miniatur Wunderland in Hamburg, waarvoor de eerste aanmeldingen al binnen zijn.

zien waren. Ook zag ik daar mijn spullen op terug! Regelmatig hebben wij nog contact met deze jongen.
Op een dag werden er door een man uit Noord Holland 2
dozen met treinspullen in mijn huis in Bedum afgegeven.
De man moest naar Musselkanaal en Bedum lag dus op
zijn weg.
“Wij, onze facebookgroep, doen nu een oproep om adressen te krijgen van een gezin of alleenstaande ouder die
het zich financieel niet kunnen veroorloven om een trein
aan te schaffen waar het kind, vanaf 12 jaar, echt dol op
is en mee kan spelen. Het mag ook een kind zijn met een
beperking/handicap.
Er zijn wel voorwaarden aan verbonden: wij gaan in gesprek met de ouder en met het kind, dit om inzicht te krijgen in de financiële situatie en in de betrokkenheid van
het kind met het modelspoorgebeuren, wij bekijken de
ruimte waar de treinbaan komt te staan enz. Vaak bestaat
z’n kennismaking uit meerdere gesprekken, dit om zeker
te weten dat onze doelstelling bereikt wordt. Het is niet de
bedoeling dat we een paar dozen treinspullen achter de
deur zetten. Nee, wij bouwen de modelspoorbaan ook op,
sluiten alles aan en blijven nazorg verlenen. Het kind
moet er altijd goed mee kunnen spelen. Onze leden komen niet alleen uit Noord Nederland, maar uit heel Nederland en zelfs uit België verwelkomen wij leden.Tijdens
onze bijeenkomst op 8 september stallen we alles uit wat
wij tot nu toe gekregen hebben. Er komen in de komende
weken nog een paar pakketten bij want die zijn ons al toegezegd.”
ADVERTENTIE

Maar waar het eigenlijk om gaat is ons grote project:
MAAK EEN KIND BLIJ MET EEN TREIN.
Twee jaar terug heb ik via een andere Modeltreinfacebookpagina aan een soort gelijk project meegewerkt.
Dit heeft mij zeer goed gedaan. Zeker toen ik de foto’s
van de baan zag waar de gedoneerde spullen op terug te
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Dit geweldige initiatief was KeesMarklin ter oren gekomen
en hem kennende ondersteunt hij dit initiatief van harte.
Niet alleen met een schitterende wagon met zijn logo.
Ook heeft hij de mensen nog van vele tips voorzien. Een
van die tips was om contact op te nemen met onze redactie. Wij volgen graag de activiteiten van deze groep en
vragen u indien u spullen over heeft deze ook voor dit
initiatief beschikbaar te stellen. Zoals iedereen weet zijn
er achter veel voordeuren veel mensen die het moeilijk
hebben. Met relatief weinig middelen zijn deze mensen
enorm blij te maken.

rijden. Damsteeg merkte het op, zette de trein stil en vol
ongeloof keken wij toe hoe hij de wagon moeiteloos terug
op de rails zette. Om eerlijk te zijn hebben wij wel eens
moeite om een wagon in H0 weer mooi op het spoor teruggezet te krijgen. Maar geen nood, de trein in T3, TGauge of Spoor T (3) schaal 1:450 vervolgde moeiteloos
zijn weg. Op internet kwamen wij de truc tegen die de fabrikant heeft toegepast om de treinen zo mooi te laten
rijden en niet te laten ontsporen. De oplossing is heel simpel: maak alles magnetisch. Ja, je kunt de trein die op de
rails staat op z’n kop houden, hij valt er niet van af. Ook
de helling die in de baan was aangebracht werd moeiteloos genomen. Wissels waren ook in de baan opgenomen
en vormden geen groot obstakel voor de kleine ICE. Omdat alles nog in de beginfase verkeerde en het landschap
nog in de aanlegmodus was, konden wij ook de huisjes
bewonderen die in het landschap zouden worden opgenomen. Klein maar fijn, alles klopte, ook de raampjes. Ook
stonden er al bomen op de baan. Verder is ook alles in
schaal 1:450 te koop: schuren, auto’s, wegen, dieren
(zelfs gevlekte koeien !) mensjes (ook al ingekleurd),
wegafzettingen, lantaarnpalen, bovenleidingmasten, werkelijk alles …… sprakeloos waren wij, dit hadden wij nog
nooit gezien.

Foto: Dhr. Schutter. Overzicht van een gift voor het project.

Wij danken KeesMarklin en de Modelspoorgroep Noord
Nederland voor het feit dat zij ons van deze actie op de
hoogte hebben gebracht. Wij blijven dit initiatief volgen.

T-Gauge

’s Werelds kleinste modelspoortrein.
“T3, T-Gauge, Spoor T (3). Ja, zeg het
maar, wat is de mooiste naam voor dit kleine spoor” vroeg
Emanuel Damsteeg aan ons toen wij heel verbaasd naar
zijn kleine modelspoorbaan stonden te kijken. Nog een
stuk kleiner en fijne dan Spoor Z en rijden dat het doet,
geweldig! Het is echt de moeite waard om deze kleine
spoorbaan eens nader te bekijken. Op de beurs in Houten
reed een ICE 3 in volle snelheid over de baan. Eén wagon uit de reeks was door onbekende oorzaak uit het
spoor lopen, maar bleef moeiteloos in de hele stam mee-

Thuisgekomen zijn wij direct op internet gaan zoeken en
vonden wij verschillende filmpjes over de aanleg van zo’n
baan. Zo klein, maar al zo volmaakt. Er zijn zelfs decoders te koop om in de lokjes te plaatsen. Ook de rails ziet
er stevig en gebruiksvriendelijk uit. Er zijn ook nadelen te
noemen, want wij moeten objectief blijven. Helaas is nog
weinig Europees materieel te koop. Wat te koop is, is
voornamelijk Japans materieel. Damsteeg liet wel een
ontwerp zien van de DB V200. Dit zou, buiten de ICE 3,
het tweede model voor de Europese markt worden dat in
licentie gebouwd gaat worden. Afhankelijk van de vraag
gaat men natuurlijk door met het ontwikkelen van meer

ADVERTENTIE
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Europees materieel. Bovendien moet de koper goed opletten op de draaistellen en de wielen. Stof is een grote
boosdoener, die de kleine wieltjes vaak in de problemen
kan brengen. Schoonmaaksets zijn ook te leveren en al
bij de beginsets standaard aanwezig.
Voor de hobbyisten die met spoor N rijden is Spoor T(3),
T-Gauge of Spurdrei misschien een idee om dit spoor als
veldbaan aan te leggen! De verhoudingen zouden prima
bij elkaar passen en de aankleding van de baan echt ten
goede komen.

StreetScooter met een extra grote laadcapaciteit. Spoedig
na de introductie van de StreetScooter Version L kwamen
niet alleen de bestellingen van gemeenten en andere ondernemers binnen, maar toonden bijvoorbeeld ook verschillende kleinere ondernemers belangstelling voor dit
product. Deutsche See was een van de eerste ondernemingen die de StreetScooter in gebruik nam. In 2017 reden in Duitsland al meer dan 5000 StreetScooters rond.
Dit tot volle tevredenheid van alle gebruikers.

Deel 2 over T-Gauge treft u in de komende Modelspoorinfo aan!

GEZOCHT!!!
Op zaterdag 25 augustus bezocht ik de treinen beurs in
Houten en heb daar ergens een stoffen zandkleurige
draagtas met daarin twee Märklin 6036 Control unit 80 F
laten staan.
In de doos van een van deze Controle unit zit een adres
van de eigenaar waar ik ze heb gekocht.
Als iemand ze heeft gevonden zou ik ze graag terug willen hebben. De eerlijke vinder krijgt van mij vindersloon.
Mijn email adres is gr.didam@gmail.com Tel. 0316242168 b.g.g. 06 235 703 72.

Beursnieuws!!!
Freebit.NL

N-Spoor Store

In 2011 ontwikkelden Die Deutsche Post en StreetScooter
GmbH in samenwerking met vooraanstaande onderzoeks
en industriële partners een speciaal voor het vervoer van
brieven en pakketjes vervoerssysteem dat toekomstbestendig moest zijn. Het nieuwe systeem moest én 100%
emissieloos zijn én volledig voldoen aan de eisen van de
dagelijkse postbezorging in geheel Duitsland. Daarnaast
moest het nieuwe concept ook nog eens economisch
haalbaar zijn.
Het eerste prototype van StreetScooter GmbH werd in
2012 door de voornoemde bedrijven gepresenteerd. Een
testserie van het StreetScooter Work (de gezamenlijke
naam van de ontwikkelingsmaatschappij) volgde in 2013.
In 2014 kocht Die Deutsche Post het StreetScooter Work
op en nam de verdere ontwikkeling voor haar rekening.
Dit resulteerde in 2016 in StreetScooter Version L, een

MINIS (Lemke Collection) heeft als nouveauté voor 2018
deze StreetScooter in de schalen 1:160 en 1:87 op de
markt gebracht. Freebit is hier onmiddellijk op ingesprongen en heeft dit model aan haar collectie toegevoegd. Op
de foto treft u de StreetScooter aan die exclusief door
Freebit in de markt wordt gezet. Dit schitterende model
mag zeker niet op een modelspoorbaan in tijdperk V en VI
ontbreken.

Waarin een klein lokje bedrijf ….. groot in kan zijn!
Op onze beurzen in Expo Houten te Houten is schaal H0
veruit in de meerderheid is. De andere schalen komen
ook wel voor, met als echt opvallende schaal schaal G
natuurlijk, maar de kleinere schalen en merken zijn toch
vaak minder vaak te bewonderen.

ADVERTENTIE
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Het oog valt bij het bekijken vaak niet alleen op de treinen, maar ook op opvallende kleuren en voorwerpen, zoals de aankleding van een tafel of de kleding van de personen die de tafels bemannen. In zaal 2 is zo’n blikvanger
te vinden: Freebit, of schaal N dan wel N-Spoor Store.
Alles in het oranje gestoken, dus opvallen doet dat heus
wel!
Voor ons als redactie was dit alles aanleiding om eens
een afspraak met Freebit te maken en naar hun vestigingsplaats Lochem te reizen. Meestal geven wij in onze
artikelen geen omschrijving van de reis naar een interview, maar vandaag maken wij hier graag een uitzondering op. Allereerst het landschap! Geweldig, alles mooi
groen, schitterende weilanden vaak afgezet met galerijen
van bomen, prachtige boerderijen, veel schuren en als
toetje de ongekende rust die dit alles uitstraalt. In Lochem
aangekomen vonden wij al snel de afslag naar het industrieterrein waar Freebit gevestigd is. STOP!!! Wij weten
dat mannen zo hun voorliefde hebben: onze interesse
voor treinen en aanverwante zaken en natuurlijk niet te
vergeten onze interesse voor auto’s! In de laatste bocht
die wij op het industrieterrein richting Freebit moesten
maken zagen wij een garage liggen. In deze garage stonden: Ferrari ’s, Bentley ’s en meer van dit soort exclusieve
auto’s. Geweldig! En om eerlijk te zijn was onze interesse
op dat ogenblik meer bij de auto’s dan bij ons aanstaande
bezoek aan Freebit. Niet leuk om dat zo te schrijven,
maar af en toe is ook de geharde modelspoorverzamelaar
wel eens het spoor kwijt. Toch vervolgden wij met gezonde spanning onze weg naar Freebit.

besproken en worden de deals gesloten, hier worden
plannen gemaakt. Maar hier worden ook veel persoonlijke
gesprekken gevoerd, want iedereen weet dat wij begaan
zijn met onze klanten” vertelde de gastvrouw vol trots. En
het klopt! Aan die tafel werden ook door ons veel vragen
gesteld, toekomstplannen werden uitgewisseld, en ook de
persoonlijke situatie kwam zeker ter sprake. Over dit laatste schrijven wij niets, maar wel over hetgeen er verder
ter sprake kwam.

In de komende Modelspoorinfo treft u deel 2 van dit artikel aan.
Na plaatsing van het laatste deel van een artikel in de Modelspoorinfo plaatsen wij dit artikel in zijn geheel op onze website.
ADVERTENTIE

Direct na binnenkomst werden wij hartelijk begroet door
Dhr. en Mevr. Lubbers, de eigenaren van Freebit. (Wij
zeggen Freebit, maar eigenlijk is het Freebit.nl of N-Spoor
Store). Door een enorme ruimte vol vitrinekasten werden
wij naar de centrale plek van de winkel gevoerd, nl. de
tafel. Aan deze mooie tafel namen wij plaats. Direct namen zij het woord en vertelden ons: “Ja, deze tafel is het
centrum van ons bedrijf. Hier vinden de gesprekken
plaats. Hier komen de bezoekers samen. Hier wordt alles
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

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

23 maart 2019

10 november 2018
8 december 2018
Modelspoorbeurs
én
HOUTEN DIGITAAL

zie onze website

zie onze website
www.modelspoorbeurs.nl
Parkeren GRATIS

6534 AD Nijmegen
Toegangsprijs € 5,00**

Openingstijd:

Openingstijd:

10:00 tot 17:00 uur
Zondag: 10:00 tot 16:30 uur

Toegangsprijs € 7,00**

Toegangsprijs € 7,00**

Openingstijden:

Jan Massinkhal
Nieuwe Dukenburgseweg 5

Parkeren Gratis

Openingstijd 10:00 tot 15:30 uur

Toegangsprijs:

Parkeren GRATIS

€ 17,-- tegen inlevering

www.modelspoorbeurs.nl
Parkeren GRATIS

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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