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Internationale Modelspoorbeurs

Beste Modelspoorliefhebbers,
Het is weer zover. Voor u ligt de laatste Modelspoorinfo van 2018. Alsof het gisteren was zijn wij aan het
jaar begonnen en nu is het alweer voorbij. Samenvatten wat er allemaal gebeurd is laten wij aan anderen
over. Wij willen alleen kort terugkomen op onze laatste beurs, nl. de beurs van 10 november. Dat deze
beurs een succes is geweest mag duidelijk zijn en
naar wij gehoord hebben, hebben de bezoekers zich
prima vermaakt. Daarom mogen wij nu alvast de november beurs van 2019 aankondigen waar naast de
Internationale Modelspoorbeurs (zoals gewoonlijk in
zaal 1, zaal 2 en zaal 3) in zaal 1A de Modelbouwbeurs
zal plaatsvinden. Het enthousiasme waarmee iedereen aan onze novemberbeurs in 2018 heeft meegewerkt heeft direct tot het organiseren van deze speciale novemberbeurs in 2019 geleid. Maar daarover in
een later hoofdstuk in onze Modelspoorinfo meer.

Vooruitblik op 2019.
Al direct aan het begin van het nieuwe jaar staat de Modelspoorbeurs in EXPO HOUTEN in de agenda. En voor
wij verder gaan adviseren wij u om alle beurzen van 2019
en 2020 van de achterzijde van deze Modelspoorinfo over
te nemen en in uw agenda te zetten. Want op deze manier mist u geen enkele beurs. Wellicht vindt u tijdens een
van deze beurzen juist datgene waarnaar u al zolang op
zoek bent. Wij zeggen altijd tegen onze nieuwe bezoekers: “U bezoekt nu dé grootste modelspoorwinkel waar
altijd alles te koop is en waar iedereen u graag advies wil
geven bij uw aankoop.”
Op 22, 23 en 24 februari 2019 kunt u
weer genieten van de mooie modelspoorbanen die op RAIL 2019 voor u
gepresenteerd worden. Mis dit niet!
(In een hoofdstuk verderop in de Modelspoorinfo treft u de laatste informatie aan).
In de Jan Massinkhal te Nijmegen strijken wij op 23 maart
2019 weer neer met het Internationale Modelspoorbeurscircus. Deze regionale beurs wordt zoals gewoonlijk door
veel jonge gezinnen met kinderen bezocht. Daar treft u
naast de verkoopstands ook enkele regionale modulebanen aan. Deze beurs wordt in de regio georganiseerd omdat het belangrijk is dat de jeugd de gelegenheid krijgt om
tijdens een beurs in een kleinere ruimte kennis te maken
met onze prachtige hobby. De jeugd vormt immers onze
toekomst!

Na een voor iedereen druk, mooi, emotioneel, vaak moeilijk, maar voor velen ook gezellig jaar willen wij iedereen
bedanken voor het tot stand brengen van onze Internationale Modelspoorbeurzen in EXPO HOUTEN te Houten.
Namen noemen wij niet, want dat wij dan mensen vergeten is logisch. Maar bij deze mensen hoort ook u, bezoeker aan onze beurzen.
Wij wensen u allemaal heel mooie, vredige en misschien wel witte Kerstdagen toe.
Wij hopen dat het nieuwe jaar 2019 voor iedereen een
mooi, gezond, liefdevol jaar mag worden met enorm
veel treinplezier.

Enkele maanden later, en wel op 1 en 2 juni 2019, worden in Elst (Gelderland) voor de 9e keer op rij de 2jaarlijkse Internationale Modelbouwdagen georganiseerd.
Tijdens deze dagen staat Elst (Gelderland) en met name
het industrieterrein “De AAM” helemaal in het teken van
alle onderdelen van het modelbouwgebeuren, zoals: modelvliegtuigshows, modelvrachtauto’s in alle schalen, model-tanks, model-graafmachines, model-raceauto’s, gepimpte (echte) straatauto’s, model-helikopters, modelFoto vorige kolom: Als sfeerfoto voor de feestdagen hebben wij een foto gekozen van het schitterende kerstdiorama dat Ben Schimmel gemaakt heeft.
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HOUTEN DIGITAAL
in EXPO HOUTEN te HOUTEN
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schepen, rondvluchten met een echte helikopter, werkelijk
alles wat modelbouw te bieden heeft is er te vinden. De
meeste modellen worden dan ook radiografisch bestuurd.
Dat dit evenement drukbezocht wordt blijkt wel uit de bezoekersaantallen van de afgelopen jaren. De schattingen
lopen uiteen van rond de 100.000 tot zelfs bij mooi ruim
150.000 bezoekers. Bezoekers en deelnemers komen
niet alleen uit de regio Betuwe maar uit heel Nederland en
ook uit het buitenland.

mers is het aanbod wederom heel divers: van complete
modelbanen die gedigitaliseerd en “aangekleed” zijn tot
kleine bijdrages zoals b.v. een geautomatiseerde havenkraan of diepgaande kennis over 1 bepaald digitaal systeem; u kunt het allemaal vinden op Houten Digitaal.

Trouwens tijdens onze “gewone” Modelspoorbeurzen in
Houten komen de bezoekers niet alleen uit Nederland
maar ook uit de ons omringende landen en zelfs uit
Frankrijk en Engeland!
Meer informatie over het evenement in Elst geven wij u in
de Modelspoorinfo’s van begin 2019.
De laatste twee maanden van 2019 bieden wij de modelspoorliefhebbers in EXPO HOUTEN te Houten weer veel
extra’s. Samen met de HCC!m organiseren wij op 9 november 2019 de Modelspoorbeurs én HOUTEN MODELBOUW en op 7 december 2019 de Modelspoorbeurs én
HOUTEN DIGITAAL. Los van de zalen 1, 2 en 3 waarin
wij zoals gewoonlijk de Internationale Modelspoorbeurs
organiseren, worden in zaal 1A de presentaties van Houten Modelbouw en Houten Digitaal gegeven. In het volgende artikel leest u hoe de zaal indeling er precies uit
komt te zien. Wij zijn heel blij dat de HCC!m meewerkt
aan het realiseren van deze bijzondere beurzen.
Op onze site www.modelspoorbeurs.nl houden wij u
steeds op de hoogte van het laatste nieuws over onze
beurzen, modelbouwdagen en evenementen.

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.

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 weer veel leden van de HCC,
maar ook diverse modelspoorverenigingen aanwezig zijn
om u te tonen wat er allemaal mogelijk is op gebied van
digitaal modelsporen.
Vanuit de HCC zullen diverse groeperingen aansluiten die
alle hun digitale bijdrage leveren. Voor meer actuele info
kijk op: https://www.hcc.nl/algemeen/511modelspoorbeurs en/of op www.modelspoorbeurs.nl.
Vanuit de verenigingen maar ook door individuele deelne

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
750 leden) verenigingen 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 nog later
natuurlijk de bekende MS-DOS en later de Windows Pc’s.
. 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

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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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.

Let op: Wie op Houten Digitaal lid wordt van de HCC
krijgt extra voordeel (bv gratis kaartje voor de modelspoorbeurs van 19 januari 2019) en maakt ook kans op
een goodiebag die onder de nieuwe inschrijvers verloot
zal worden.
ADVERTENTIE

Bovenstaand treft u een voorbeeld van een schematisch
overzicht aan van onze Märklin demobaan zoals wij die
adviseren om mee te starten. Alle elektronica ligt op de
baan in het zicht, waardoor het ook een goed inzicht geeft
hoe een en ander in elkaar steekt.
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.
Lid worden van HCC? -> ga nu direct online op: https://
www.hcc.nl/vereniging/word-lid en kies bij
“Interessegebied” “HCC!modelbaanautomatisering” als
interessegroep.
Een heel jaar lidmaatschap voor maar € 38,34.
En voor al onze leden, want die vergeten we ook niet;
heeft het HCC-lidmaatschap, naast onze eigen HCC!m
activiteiten ook nog aantrekkelijke aanbiedingen.
Zie voor de meest actuele info onze website: www.hcc.nl
of www.hccm.nl
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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.

RAIL 2019
22, 23 en 24 februari 2019
Noteer de data alvast, het wordt
weer een grandioos modelspoor
weekend.
De laatste maanden hebben wij diverse beurzen in binnen
- en buitenland bezocht. Wij leggen daar de meest originele en bijzondere banen vast voor een presentatie op
RAIL 2019. Zo hoeft u geen verre reizen te maken om
toch geïnspireerd te worden door ideeën, een nieuwe manier van werken, een nieuwe techniek. Kom dus vooral
naar RAIL om dit moois te gaan zien. Maar waarom gewacht en niet meteen begonnen?

manier om de hobby weer op te pakken. Veel verenigingen ervaren een groei in het ledenbestand. Zij moderniseren en digitaliseren hun modelbanen. Hierdoor ontstaat
kennis die men graag deelt, men maakt u graag wegwijs
in de soms verwarrende wereld van de digitale spoorbaan. Kijk eens op de website van de NMF (www.nmf.nl).
Er is vast een vereniging bij u in de buurt.
Werkt u liever aan een eigen baan, dan is het advies om
uw ambities te beperken. Kies voor een concept dat in
een planbare, relatief korte periode ook daadwerkelijk is
te realiseren. Kies dus liever voor een kleine rangeerlijn
die af komt, dan voor een megaproject. De technieken
kunt u op RAIL leren en afkijken van exposanten die er
graag over vertellen. Op RAIL staan extreem vergevorderde bouwers, maar ook mensen die enkele jaren geleden weer begonnen zijn, net als u nu.
Er zijn ook vele mogelijkheden om een kleine module te
bouwen volgens afgesproken normen. De modules zijn
zodoende schakelbaar en gezamenlijk te presenteren op
evenementen. Wij zien hiervan in toenemende mate de
resultaten op RAIL. Misschien iets voor u als u het toch
leuk vindt om een doel te stellen aan uw “nieuwe“ hobby
en ergens naartoe te werken? Kom naar RAIL en leg er
de contacten om er ook mee te beginnen.
Wij wensen u vandaag een plezierige dag toe op deze
Modelspoorbeurs en hopen dat u slaagt bij de aankopen
die op uw wensenlijstje staan en zien u graag terug op 22,
23 en 24 februari 2019 op RAIL 2019.
ADVERTENTIE

Foto: “De Niggende Saligheyd”

Velen van ons bereiken de leeftijd dat er meer tijd vrijkomt
voor een hobby. Uit onze jonge jaren kennen we nog het
droombeeld van de toen soms te kostbare modeltrein. Op
de Modelspoorbeurs zien we mogelijkheden te over om
de droom nu, nu er meer tijd en wat meer geld voor is, te
verwezenlijken. Je kan
het hier immers zo
kostbaar maken als je
het zelf wenst. Er is
aanbod in alle prijsklassen, alle schalen. De
vraag is echter: zet u
de stap om weer zelf
iets te maken?
Natuurlijk is het werken in clubverband een geweldige
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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 stopt met zijn treinenhandel.

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.

“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.”

Koll-catalogi.
Zoals u van ons gewend bent ontvangen de gebruikers
van de Koll-catalogi rond deze tijd de laatste informatie
omtrent de verschijningsdatum van de catalogi. Dit jaar
verschijnt alleen de Koll’s Kompact Katalog 2019. Half/
eind december ligt deze catalogus bij ons in de winkel.

Foto: de ware afmeting van “Spurdrei”

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.

De Koll’s Kompact Katalog 2019 telt 576 pagina’s en
verstrekt informatie over de Märklin-modellen in de schaal
00/H0. Het formaat van de catalogus is veranderd. De
prijs is € 27,95.
Wilt u er zeker van zijn dat u de Koll’s Kompact Katalog
snel in huis wilt hebben, reserveer hem dan zo spoedig
mogelijk bij ons. Houdt u rekening met de verzendkosten:
Voor Nederland € 6,50 – België en Duitsland € 8,50 –
Frankrijk € 9,50 en Engeland € 12,50.

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.
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

Foto: “Spurdrei” model in wording voor de Europese markt

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.
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.
Zie foto Pagina 6 bovenaan.
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“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!”

Voor meer informatie kijk op: www.t-gauge.nl

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: een van de eerste Europese modellen.

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)

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

Foto: Freebit. Kijkje in de winkel met de uitgebreide collectie.

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.
De klanten zijn zeer te spreken over de rijvaardigheid van
de lokjes.

ADVERTENTIE
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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 N-spoor 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.

Beursnieuws

MiniatuurA.
Als redactie krijgen wij vaak dingen onder ogen die wij
heel mooi vinden en die zeker een aanvulling zijn op de
toch steeds realistischer wordende modelspoorbaan,
maar wat we nu gezien hebben kunnen we voor u in deze
Modelspoorinfo echt niet zichtbaar maken. En daarmee
heeft MiniatuurA ons met een probleem opgezadeld.
Wat hebben zij namelijk “uitgevonden”: een echt draaiend
zwaailicht. Dus geen knipperlicht, maar een brandend
lampje waar, net als op de 2200 en 2400 serie van de NS
en op verschillende rangeerlokjes, rond een ledje een
schermpje draait. Net als in werkelijkheid. Geweldig!!
Wij kunnen nu wel een foto bij dit artikel plaatsen, maar
daar is de werking van dat lampje natuurlijk niet op te
zien. Wilt u het zwaailicht echt zien draaien, kijk dan op
www.modelspoorbeurs.nl en klink op “Wat treft u aan op
de beurs …….. .“ Wij hebben daar een kort filmpje geplaatst dat u kunt downloaden op uw computer / tablet /
mobiel.
Wilt u meer informatie over dit zwaailicht, ga dan naar de
tafels van MiniatuurA (zaal 3). De prijs van dit zwaailicht is ons niet bekend, maar de eigenaar van MiniatuurA geeft u daar ongetwijfeld meer informatie over.
ADVERTENTIE

Foto: RvD. Voor beursbegin worden de puntjes op de i gezet, zodat
alles overzichtelijk klaar ligt als de bezoekers binnenkomen.

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.

N-Spoor Store - Freebit.nl
Ook voor al uw vragen op digitaal gebied.
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Beursagenda 2019 / 2020 (2021 volgt z.s.m.)
Houten

Houten

Houten

Nijmegen

Expo Houten

Expo Houten

Expo Houten

Jan Massinkhal

2019

2020

RAIL 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

18 januari 2020
7 maart 2020
2 mei 2020
27 juni 2020
29 augustus 2020
10 oktober 2020
7 november 2020
12 december 2020

22 februari 2019
23 februari 2019
24 februari 2019

Jan Massinkhal
Nieuwe Dukenburgseweg 5

Openingstijden:
10:00 tot 17:00 uur

6534 AD Nijmegen

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

Toegangsprijs € 7,00**

Toegangsprijs € 7,00**

Parkeren Gratis

Openingstijd:

Openingstijd:

Toegangsprijs:

zie onze website

zie onze website

www.modelspoorbeurs.nl

www.modelspoorbeurs.nl

Parkeren GRATIS

23 maart 2019

Parkeren GRATIS

€ 17,-- tegen inlevering

Openingstijd 10:00 tot 15:30 uur
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

Te koop:

half/eind
december
Koll’s
Kompakt Katalog
2019

Prijs: € 27,95
576 pagina’s
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

Wilt u de boeken per post ontvangen?
De verzendkosten in NL bedragen (vanaf) € 6,50

Van de hiernaast
getoonde catalogi
2018 zijn nog enkele
exemplaren beschikbaar. OP = OP
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.
Voor vergissingen en/of drukfouten zijn wij niet aansprakelijk.

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
e-mail: info@modelspoorbeurs.nl
6662 NX ELST (Gld)

www.modelspoorbeurs.nl
www.rail.nl
www.hobmamodelbouw.nl
www.modelbouwdagen.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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