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Internationale Modelspoorbeurs

Beste Modelspoorliefhebbers,
Vandaag vieren wij feest tijdens de Internationale Modelspoorbeurs in EXPO HOUTEN te Houten. Zoals u
misschien weet runnen de organisatoren van de Internationale Modelspoorbeurs in EXPO HOUTEN te Houten, Rob en Annet, ook een winkel nl. Hobma Modelbouw te Elst (Gelderland).
Dit jaar bestaat hun winkel 20 jaar. Ter gelegenheid
van het 20 jarig bestaan van Hobma Modelbouw te
Elst (Gelderland) én de succesvolle samenwerking
met RAIL én de HCC!m groep is er vandaag niet alleen de gebruikelijke verkoop van modelspoorartikelen, maar kunt u ook veel modelspoorbanen bekijken
en andere takken van het modelbouwgebeuren bewonderen.
Bij deze willen wij Rob en Annet van harte
feliciteren met dit heuglijke feit en wensen hen veel
succes met hun winkel en hopen dat zij ook de
Internationale Modelspoorbeurzen nog lang mogen
organiseren.

- Een apart vliegveld met drones
- Een echt strijdtoneel met rijdende tanks

Foto strijdtoneel beschikbaar gesteld door: Big Scale Tanks Nederland

- En ook een groot parcours met rijdende vrachtauto’s en
grondverzetmachines

Modelspoorbeurs 10 november 2018:
20 jaar Hobma,
samenwerking met RAIL én HCC!m.
Omdat Hobma Modelbouw dit jaar 20 jaar bestaat en omdat we de samenwerking met Rail (10 jaar) én HCC!m (5
jaar) een extra feestelijk tintje willen geven, hebben we
voor de editie van 10 november wat bijzonders bedacht.
In deze editie zal er meer op de beursvloer te zien zijn
dan alleen modelspoor en besteden we extra aandacht
aan de totale modelbouwhobby.
U kunt dan o.a. denken aan:
- Een groot schaalmodel van de sleepboot de Furie (2,5
meter lang!) De
Furie (de echte
sleepboot) heeft
een belangrijke rol
gespeeld in de
speelfilm die gemaakt is naar aanleiding van het
boek “Hollands
Glorie” van Jan den
Hartog.

Foto: Vrachtautobaan Modelbouwvereniging Papendrecht

Hiernaast is er uiteraard ook het nodige te zien op het
gebied van modelspoorbanen in allerlei schalen t.w.:

8 december 2018

Internationale Modelspoorbeurs
en
HOUTEN DIGITAAL
in EXPO HOUTEN te HOUTEN
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Van Marco Hendriks met een LGB, tot de HCC!m met
diverse banen in schaal N.
Maar ook zijn er mooie scenerybanen die o.a. door de
vereniging Maas & Waal verzorgd worden.

Vanuit de verenigingen, maar ook door individuele deelnemers is het aanbod wederom heel divers: van complete
modelbanen die gedigitaliseerd en “aangekleed” zijn tot
kleine specialismen zoals bv een geautomatiseerde havenkraan of diepgaande kennis over 1 bepaald digitaal
systeem; u kunt het allemaal vinden op Houten Digitaal.
HCC!m
Jaarlijks helpen wij vele leden over de “digitale drempel”
heen met onafhankelijk maatwerkadvies zonder commerciële belangen van welk merk dan ook.
Een van de meest gemaakte fouten is dat men direct met
een mooie, grote modelspoorbaan wil beginnen die liefst
volgende week af moet zijn. Als een van de oudste
(opgericht in 1978) maar zeker een van de grootste (ruim
850 leden) mag u aannemen dat wij van HCC!m al heel
wat ervaring hebben met digitaliseren. In het begin hebben wij zelfs een eigen systeem ontwikkeld en op de
markt gebracht waarbij de modelbaan aan te sturen was
vanuit de toenmalige hobbycomputers als Commodore
64, Sinclair, MSX-computers en later natuurlijk de bekende MS-dos en nog later de Windows Pc’s.

Foto: Modulebaan Koningswaal

Foto: Burg Oberlöwenstein

Bij het ter perse gaan van deze modelspoorinfo wordt er
nog gewerkt aan de laatste aanmeldingen, dus laat u
vooral verrassen op deze feestelijke editie van de Modelspoorbeurs: Dé grootste modelspoorwinkel!

Foto: Bijeenkomst HCC!m groep

EN
HOUTEN DIGITAAL
Gastauteur: Ton van der Kraan (HCC!m)

Houten Digitaal: het eerste lustrum.
Jawel, volgende maand staat al weer de 5-de editie van
Houten Digitaal op ons te wachten, die wij weer samen
met Modelspoorbeurs organiseren.
Qua naamsbekendheid hebben we niet te klagen: de aanmeldingen komen in grote getalen tot ons.
Bijzonder, omdat we op deze manier zowel verenigingen
als ook modelspoorhobbyisten de gelegenheid kunnen
geven om zich te presenteren aan het grote publiek.
De enige voorwaarde is: er moet wel iets digitaals te zien
zijn. We gaan binnenkort starten met de indeling van de
zalen en dan worden ook alle deelnemers geïnformeerd.

Toen de vorige Modelspoorinfo bij de drukker
lag bereikte ons het bericht dat
Dhr. Gerrit Broekhuis
plotseling is overleden.
Dhr. Broekhuis stond samen met zijn vrouw
jaren in zaal 2 rij 3 (achter tegen de wand) en
verkocht uitsluitend Märklin
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel
sterkte toe bij het verwerken van dit verlies
en hopen dat de vele mooie momenten met
hem hun tot steun mag zijn.
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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.

Omdat de ontwikkelingen echter hard gaan en de prijzen
steeds verder daalden is rondom de eeuwwisseling de
overgang naar de standaard leveranciers systemen een
logische keuze gebleken.
Toch hebben we nog een groep deelnemers die nog wekelijks met dit HCC!m-systeem rijden tot op de dag van
vandaag.
Wat wij onze leden altijd adviseren is om met een kleine
demobaan te beginnen. Hierbij bouw je dan zoveel inzicht
op in wat er allemaal komt kijken bij het digitaliseren van
een modelbaan, dat dit een prima basis legt voor de gewenste, grote eigen modelbaan. Bij de bouw kunt u uiteraard ondersteund worden door HCC!m, want bij de 6 reguliere bijeenkomsten van onze vereniging is er altijd voldoende kennis aanwezig om u weer een stapje verder te
helpen. En in de praktijk is het zo, dat de voorinvestering
van de kleine demobaan zich dubbel en dwars uitbetaald
in de vervolgfases.

RAIL 2019
22, 23 en 24 februari 2019
Noteer de data alvast, het wordt
weer een grandioos modelspoor
weekend.
Jaarlijks is RAIL een moment om eens volop te genieten
van de modelspoor hobby. Natuurlijk zijn uw vertrouwde
aanbieders van modelspoor artikelen present, maar RAIL
laat ook zien wát je ermee kan maken, in alle schalen en
spoorbreedten. Kom en doe inspiratie op voor uw eigen
modelspoorbaan.
Wij halen altijd uit binnen en buitenland de
mooiste banen naar
RAIL. In 2019 brengen
wij veel moois uit België en Nederland,
maar ook uit Frankrijk
en de UK hebben wij
exposanten uitgenodigd.
Bij wijze van voorproefje van hetgeen op RAIL 2019 te
zien zal zijn alvast een foto met beschrijving van de
Niggende Saligheyd van Hugo Baart.
Deze modelbaan is gesitueerd in een fictief landschap.
Eigenlijk bedoeld als thuisbaan op de zolder, maar door
omstandigheden omgebouwd tot een tentoonstellingsbaan.

ADVERTENTIE

Foto: bijeenkomst HCC!m groep

Uiteraard kunnen leden u ook in een verdere fase met
raad en daad bijstaan ter ondersteuning van spoorse oplossingen. Dit doen wij onder andere door ook lezingen te
geven bij onze HCC!m bijeenkomsten en, bij voldoende
inschrijvingen, door ook extra workshops te organiseren.
Wist u overigens al, dat HCC!m jaarlijks 3 ledenbijeenkomsten organiseert in de EXPO Houten op de eerste
verdieping? Kunt u het mooi combineren met Modelspoorbeurs.
Lid worden van HCC!m? -> ga direct online op: https://
www.hcc.nl/vereniging/word-lid en vergeet niet MO in te
vullen bij de interessegroep. Een heel jaar lidmaatschap
voor maar € 38,34.
En voor al onze bestaande leden, want die vergeten we
ook niet; heeft het HCC-lidmaatschap, naast onze eigen
HCC!m activiteiten ook nog aantrekkelijke aanbiedingen.
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Op de zolder is er ongeveer 10 jaar, met tussenpozen,
gebouwd aan deze H0e baan. In die 10 jaar zijn er tal van
leuke items gevonden waarvan Hugo meende dat die
pasten in het geheel. Vandaar dat er veel te ontdekken
valt op deze modelbaan. Een blikvanger is het station.

T-Gauge

’s Werelds kleinste modelspoortrein.
Deel 2
Voor mensen die een modelspoorbaan willen aanleggen
en heel weinig ruimte hebben is dit een prachtige oplossing. Vooral het feit dat men hele spooremplacementen
kan aanleggen en daarop meerdere treinen kan laten rijden maakt het geheel wel erg aantrekkelijk.

Foto: “De Niggende Saligheyd”

Het origineel staat in Gorssel en was daar een tramstation. Een replica werd gebouwd bij het Smalspoormuseum aan het Valkenburgsemeer (ZH) en is weer nagebouwd en geplaatst op de modelbaan. De liefde voor het
dorp, Eersel en de streek, De Kempen, is voor mij aanleiding geweest om in het dialect het station Irsel te benoemen. Aangezien de Kempen acht zaligheden kent werd
dit dus “De Niggende Saligheyd”.
Wij zouden zeggen: kijk en geniet van dit prachtige werkstuk op RAIL 2019.

Foto: de ware afmeting van “Spurdrei”

Wij hadden met Damsteeg afgesproken dat wij in de loop
van de dag nog eens zouden komen kijken. Wij wilden
wel, maar telkens was het zo druk aan zijn tafel dat wij er
niet veel meer van gezien hebben, wat natuurlijk een
goed teken is. Dhr. Damsteeg schrijft zo mooi in zijn blog:
“Ook hadden wij de prijs van de tafel terug kunnen verdienen, door bijvoorbeeld één euro te vragen voor iedere
foto die gemaakt werd.” Dit geeft aan dat de bezoekers
heel enthousiast waren over een modelbaan in deze
schaal.
ADVERTENTIE

Bericht van de beursorganisatie.
De beursorganisatie is op alle fronten actief om het de
vele deelnemers én bezoekers zo aangenaam mogelijk te
maken. Hierdoor ontstaat er door de jaren heen een band
tussen alle drie de geledingen, bestuur, deelnemers en
bezoekers. Dat er fouten gemaakt worden ontkennen wij
niet, daarvoor zijn wij mensen. Het is voor ons dan ook
een opstekers wanneer wij na een jarenlange samenwerking een leuk bericht krijgen, zoals dat van de deelnemer
Jan Grit, die na 13 jaar stop met zijn treinenhandel.
“In verband met het definitief gaan beëindigen van onze
treinenhandel wil ik mijn aanmelding voor deelname aan
Houten Digitaal graag annuleren.
Ook namens mijn treinenmaten wil ik jullie hartelijk bedanken voor de geweldige mogelijkheden die ons in Houten zijn geboden. Ikzelf heb te pas en te onpas bijna 13
jaar deelgenomen en was altijd, elke keer weer, onder de
indruk van de opzet, maar ook van de gezellige drukte.
Dus ik zal zeker als bezoeker dan ook graag weer naar
Houten reizen om mij in al dat modelsporende “geweld” te
storten.”

www.modelspoorbeurs.nl
www.rail.nl
www.hobmamodelbouw.nl
Pagina 4

Op Talking Tgauges schrijft Michael Towers eind juli nadat hij de goederenlocomotief op zijn baan had gezet voor
een eerste testrit: “Ik ben erg onder de indruk van hoe
gladjes de nieuwe diesellocomotief loopt. Normaal zou ik
nooit mijn treinen zolang laten rijden. Maar deze loc ontworpen door T-Gauge Schotland (Alan Ramsy) rijdt al
uren goed.” Dit is een vrije vertaling van zijn bericht op
Facebook. Wij zij blij dat T-Gauge nu ook in Europa aanslaat. Vanaf 25 augustus verkoopt (T-Gauge Nederland)
de Duitse ICE en diverse startsets in Houten. Maar dan
wel onder de Duitse naam Spurdrei. Ja, Duitsers vertalen
alles naar hun eigen taal en niet zoals Nederlanders alles
naar het Engels.
Goed nieuws voor de
Spurdrei (T-Gauge)
rijders. Herpa Miniaturmodelle leverde
reeds de Pier F voor
diegene die de luchthaven in schaal 1:500 op hun baan hebben. Nu is ook
Pier G te bestellen. Deze wordt gebruikt voor internationale vluchten, waaronder die van de Airbus A380. Net als
het eerste gebouw wordt Pier G volledig gemonteerd geleverd. Als accessoire zijn er acht passagiersbruggen geschikt voor Pier G en een bodemfolie. De verbindingselementen tussen de twee pieren 1:500 van deze meest recente bouwfase van de luchthaven van Amsterdam worden momenteel ontwikkeld en zullen binnenkort beschikbaar zijn.

GEZOCHT!!!
Op zaterdag 25 augustus 2018 bezocht ik de treinenbeurs 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. 0316-242168 b.g.g. 06 235 703 72.

Te zien op de beurs van 10 november 2018 in
het kader van het 20-jarig bestaan van Hobma
Modelbouw.

Foto strijdtoneel beschikbaar gesteld door: Big Scale Tanks Nederland

Waarin een klein lokje bedrijf ….. groot in kan zijn!
Deel 2

Pier G aan de luchthaven van Amsterdam (afmetingen:
64,7 X 7,1 cm) Adviesprijs HERPA € 159,95.
Amsterdam Airport Schiphol Pier G en de grondfolie
(afmetingen: 110 x 65 cm) Adviesprijs HERPA € 39,95.
Voor meer informatie kijk op: www.t-gauge.nl
TIP voor T-gauge modellen maar ook voor andere schalen:

Eerste regel van de T-Gauge Club – Houd de wielen
schoon! Als een T-Gauge trein tot stilstand komt, denk
dan niet meteen aan het ergste en geloof dat hij defect is.
Pak de weigeraar dan voorzichtig van de rails op en draai
hem om, pak eventueel een vergrootglas en geef de onderkant een goede inspectiebeurt. Meestal zijn de wielen
erg vuil of zitten er stofnestje aan de puntje van de wielassen. Als de treintjes rijden, kan de spanning op de motor
die wielen aandrijft doorbranden. Dan heeft u langer plezier van uw T-Gauge treintjes.
Bron: Lorraine Pritchard (T-Gauge.com)

Onze eerste vraag was naar aanleiding van de verbazing
die zich van ons meester maakte toen wij binnen kwamen: “Waarom zijn al die mooie vitrines leeg? Waar zijn
de treinen?”
“Nou, die zitten nog allemaal in dozen (in onze auto’s).
Wij hebben afgelopen weekend meerdere beurzen gehad
en dat betekent dat wij dan ook de vitrinemodellen moeten meenemen, want wij willen op de beurzen zo veel mogelijk laten zien” vertelt Hans ons.
“Hoezo meerdere beurzen,” was onze vervolgvraag.
“Afgelopen weekend hadden wij 2 grote beurzen tegelijk.
Ons streven is dat wij op zoveel mogelijk beurzen aanwezig willen zijn, dit om de bezoekers de gelegenheid te geven N-spoor materiaal te kunnen bekijken en te kunnen
kopen. Wij kunnen dat helaas niet alleen, maar wij hebben het geluk dat ons gezin dan, indien mogelijk, ook mee
naar de beurzen gaat. Onze dochter en schoonzoon, of
andere leden van ons gezin springen bij. Heerlijk toch!”
Deze opmerking sprak ons bijzonder aan. Wat is er mooier dan elkaar te helpen; klaar te staan voor elkaar. Ook in
ons gezin (redactie) is het belangrijkste thema: klaar
staan voor elkaar en samen staan wij sterk.

Foto: “Spurdrei” model in wording voor de Europese markt
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Dat onze verbazing over de grootte van Freebit op ons
gezicht af te lezen was, werd duidelijk toen Hans aan zijn
verhaal begon: “Mensen hebben N-spoor in het begin
links laten liggen. De verhalen kennen wij allemaal, zoals
het slecht rijden van het kleine materiaal, de kleine onderdelen, de problemen die er in het begin waren met het
zoeken naar de passende scenery en ga zo maar door.
Maar kijken wij naar hetgeen de fabrikanten vandaag de
dag aanleveren, dan kunnen wij spreken van een totaalpakket. Niet alleen van treinen, maar ook voor de totale
aankleding van de modelspoorbaan is alles te koop en in
een perfecte kwaliteit. Dit is trouwens al jaren het geval
en de producten worden steeds verfijnd, gedetailleerder
en dus ook mooier.

Ook zijn er steeds meer fabrikanten die N-spoor modellen
in hun programma opnemen. Op de tafels die wij tijdens
de beurs bezoeken liggen modellen van o.a. de fabrikanten KATO, TRIX, Fleischmann, Arnold, Arwico, Hobby 66,
Kuehn, Liliput, MDS-Modellen, PIKO, Pirata, Rocky Rail,
Jägerndorfer, Minitrix, Brawa enz. Opvallend is het grote
aanbod van SBB-materiaal. Maar alle modellen van iedere leverancier zijn zonder uitzondering schitterend te noemen. Vooral de fijne detaillering valt op. En nogmaals, op
het gebied van de aankleding van de modelspoorbaan is
alles te koop. Zelfs de kleinste details worden door de
producenten niet vergeten.”

In de komende Modelspoorinfo treft u deel 3 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.

De klanten zijn zeer te spreken over de rijvaardigheid van
de lokjes. Deze lokjes zijn vaak voorzien van decoders en
de duurdere modellen zijn bovendien ook nog eens voorzien van een geluidsmodule. Het digitaal rijden is absoluut
geen probleem. Alles werkt perfect en dat is wat de klanten vragen. Vooral de mensen die klein behuisd zijn beschikken nu over de mogelijkheid om een perfect rijdende
modelspoorbaan aan te leggen. Een mooie bijkomstigheid
is dat er ook veel gepensioneerden tussen onze klanten
zitten. Zij halen hun oude hobby tevoorschijn, willen weer
met hun treinen gaan rijden, zien dat de ruimte klein is,
merken dat N-spoor probleemloos rijdt, verkopen hun H0
materiaal en gaan aan de slag. Ik kan het nu natuurlijk
niet laten zien, maar alles is mogelijk. De fabrikanten
brengen alle modellen die ook in H0 te koop zijn in Nspoor op de markt. Zijn de modellen er nog niet, dan is
het wachten op de noviteiten die in februari in Nürnberg
op de beurs gepresenteerd worden.

Deel 3

Met de SLX850AD kunnen buiten de lokdecoders voor
het Selectrix®-formaat ook tot wel 16 lokdecoders in het
DCC-formaat in de modus 28 rijstappen en met 4 extrafuncties aangestuurd worden (adresbereik 01 tot 16). Alle
niet gebruikte DCC-adressen kunnen verder als Selectrix®-adressen gebruikt worden. Deze optie is vooral gedacht voor het gebruik van locomotieven die af fabriek
met een DCC-decoder uitgerust zijn (soundlocomotieven
enz.).
Wat kunnen de rautenhaus digital®-rijregelaars?

Met de Multifunctionele rijregelaar SLX844 kunnen tot wel
vier locomotieven of tot wel vier 4-voudige dubbeltracties
onder directe bediening aangestuurd worden. Buiten dat
bestaat hier de mogelijkheid, om voor elk lokadres een 4
stellig loknummer toe te wijzen.

ADVERTENTIE
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Het eenvoudig en betrouwbaar programmeren van een
lokdecoder over een apart programmeerspoor in combinatie met het tegelijkertijd rijden van 2 locomotieven of
twee 4-voudige dubbeltracties en het schakelen van een
systeemadres, als ook de weergave van een bezetmelder
in de databus over de monitorfunctie van de SLX844 is
ook mogelijk. Bij de optisch gelijke RMX944 ligt de focus
op het rijbedrijf.
Wat kunnen de rautenhaus digital®-handregelaars?

In het rautenhaus digital-systeem biedt u zowel een handregelaar met kabel als ook een draadloze handregelaar.
De draadloze handregelaar is als SLX845F voor de aansluiting aan de SX-bus en als RMX945F voor de aansluiting aan de RMX 0-bus verkrijgbaar. De functieomvang is
zoals de handregelaar met kabel SLX845 resp. RMX945.
Zij beschikken over een functie en een bedieningsgemak
die zijn gelijke op de markt niet kent: zo biedt hij toegang
tot alle systeemadressen en kan men hiermee tegelijkertijd rijden en schakelen van functiedecoders. Een snelwisseltoets voor het "springen"
tussen twee lokadressen
evenals een loklijst, een lijst
met 5 stellige namen of nummers (12 stellig in het RMXsysteem), waaruit een directe
keuze volgen kan, bieden een
comfortabel rijgemak. De bediening volgt over 15 toetsen
en een draai-impulsgever, die
voor een eenvoudige overname van een rijdende locomotief zorgt. Natuurlijk bieden de
handregelaars ook een directe bediening van SUSIfuncties en de uitgebreide lokdecodereigenschappen. Zo
laten deze zich samen met de standaard eigenschappen
in een doorgang programmeren.

gemaakte rijden van meerdere locomotieven in een
stroomkring als het grote voordeel gezien. Minstens zo
belangrijk is het schakelen van wissels, seinen, verlichtingen, baanovergangen, draaischijven, kranen, lokloodsdeuren en wat zoal meer aan leuke kleinigheden, die net
zoveel plezier geven aan een modelspoorbaan dan het
rijden. In het bijzonder is hierbij te noemen de lichtseindecoder SLX813, die net zoals de aansturing van de seinen
in werkelijkheid de aansturing van de seinen in het digitale systeem verzorgt. Ook voor andere doeleinden kan
deze decoder gebruikt worden.
Zeer gewaardeerd is ook de 16-voudige functiedecoder
SLX826. Hier gaat het om een "echte" 16-voudige decoder: De SLX826 stuurt 16 dubbel-spoelige wisselaandrijvingen aan over twee systeemadressen! De 16-voudige
decoder verenigt compacte bouwwijze, hoge betrouwbaarheid en een aantrekkelijke prijs per uitgang en is hiermee uniek in zijn soort.
In de komende Modelspoorinfo treft u deel 4 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

en rautenhaus digital®-Wat betekent dat?

Achter SUSI verbergt zich een gestandaardiseerde schnittstelle voor de aansluiting van
functie en sound-decoders aan normale lokdecoders van
verschillende fabrikanten en systemen. Op dit moment
worden er vooral sound-decoders aangeboden, die met
de rautenhaus digital®-lokdecoders met SUSIschnittstelle ook voor het Selectrix®-formaat gebruikt kunnen worden. Hiermee staat het gebruik van stampende,
bellende, fluitende lokmotieven niets meer in de weg!
Schakelen met rautenhaus digital®

Lange tijd werd het door een digitale besturing mogelijk

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.
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

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

23 maart 2019

Modelspoorbeurs
én
HOUTEN DIGITAAL
Alleen tijdens
deze beurs
zalen open
tot 16:00 uur

zie onze website

zie onze website
www.modelspoorbeurs.nl

www.modelspoorbeurs.nl

Parkeren GRATIS

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

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 in NL 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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