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Internationale Modelspoorbeurs

Beste Modelspoorliefhebbers,
Al ruim voor de Kerstdagen werden wij door de grote
modelspoorproducenten verrast door het beschikbaar stellen van hun catalogi die gevuld waren met de
nieuwe modellen die zij voor u in 2019 in petto hebben. U kunt zich dus voorstellen wat wij tijdens de
Kerstdagen gedaan hebben: wij hebben genoten van
al het lekkers dat op de kerstdis verscheen, maar
daarnaast hebben wij minstens evenveel genoten van
al het treinennieuws. Nou houden wij het speciale
kerstmaal al jaren heel gewoon en doen nagenoeg
niets extra’s, dit in tegenstelling tot de producenten.
Zij brengen steeds mooiere en gedetailleerdere modellen op de markt en vernieuwen in rap tempo hun
oude modellen met nog fijnere details waardoor de
treinen er steeds realistischer uit gaan zien. PIKO verraste dit jaar iedereen met het op de markt brengen
van een nieuw type rails in H0. Rails met bedding, altijd een heel moeilijk ding, want smaken verschillen
en dat hebben wij bijvoorbeeld maar al te goed gemerkt toen Märklin de C-rails op de markt bracht. De
meningen zijn er nog steeds over verdeeld, maar het
is zeer zeker een heel mooie, stevige en gebruiksvriendelijke rails, zeker voor de jeugdige en dus beginnende modelspoorhobbyist.
Nu zijn wij al volop aan het schrijven over nieuwe producten, maar wij zouden het belangrijkste vergeten nl. u
een heel mooi, gezond en treinrijk 2019 toe te wensen.
Dat doen wij namens het hele Modelspoorbeursteam!
Ook in 2019 zijn wij u graag tijdens de verschillende beurzen en evenementen van dienst.

Het eerste evenement waar wij u op willen attenderen is:

RAIL 2019
Op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 februari 2019
ontmoeten wij u graag in EXPO HOUTEN te Houten voor
RAIL 2019.
SPEKTAKELSTUKKEN OP RAIL
Wij hebben in binnen- en buitenland
de mooiste banen van 2018 vastgelegd voor een presentatie op RAIL
2019. U kunt ze komen bewonderen in
het voor u vertrouwde Expo Houten
complex. De jubileumpresentatie van
de Modelspoorclub Oost Brabant
springt er in Hal 3 natuurlijk uit. Nu
kunt u alle toppers van hun hand eens bijeen zien: Triorama, Houthuizen, Helmond, Deurne, Turf, Waterlift en de
Märklin jeugdbaan, de rangeerbaan en hun eigen demoteam.
Verder hebben wij een Z-plein met het beste wat er in
deze schaal is gemaakt. Nog nooit is er op RAIL zoveel in
deze schaal bijeengebracht. Of heeft u toch meer belangstelling voor wat groters? De Vrienden van 1:32 trekken
er na een aantal jaren bouwen weer op uit en doen met
hun enthousiaste groep RAIL aan!
Tegenwoordig komt er veel bewonderenswaardige finescale uit België. Wij hebben daarom de komende RAIL
maar eens een Belgisch landenpaviljoen gemaakt in hal
1. Natuurlijk treft u traditiegetrouw ook enkele Britse banen aan, we doen het nog net even zonder invoer vergunningen! Wat er na de BREXIT gebeurt??
Vanzelfsprekend besteden wij op RAIL aandacht aan informatie over modelspoorwegbouw. De HCCM bemant
het RAIL theater met dagelijkse inlooplezingen.
RAIL THEATER
11.00

Cees Baarda
Automatiseren van de modelbaan

12.00

Fred Jansen
Kennismaking met Rocrail

13.00

Chris Burger
Inleiding Koploper

14.00
Foto: impressie RAIL 2018

Chris Burger
Gebruik van Dynamische blokken
binnen Koploper
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Een gespecialiseerd team is aanwezig voor individuele
vragen. En natuurlijk kunt u die ook stellen bij de vele verenigingen die vrijwel allemaal rijden met gedigitaliseerde
banen.

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.

Productnieuws van PIKO

Foto: Ivo Schraepen

Deze volledig gedigitaliseerde topbaan van Ivo Schrapen
wordt door hem met slechts 1 man bestuurd. Hij staat
voor zijn baan, dus spreek hem gerust aan over de vele
details van Station HASSELT.

Vanaf eind maart 2019 is de nieuwe PIKO H0 A-RAILS
met bedding te koop. Het is een heel stabiel railsysteem
voor zowel startende als gevorderde modelspoorhobbyisten. Men heeft al jarenlang de voordelen van het PIKO ARAILS plan kunnen ervaren, zeker wat betreft alle elementen in de vorm van wissels, flex-rails en bielzen met
zelfs de mooi geconstrueerde bielzen van beton in 2018.
In het voorjaar brengt PIKO de nieuwe PIKO A-RAILS
met bedding op de markt. Dit railtype is zowel voor beginners, gevorderden als ook voor de veeleisende modelspoorhobbyist ontwikkeld.

Wij zetten enkele punten nog eens voor u op een rij:
Op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 februari 2019
RAIL 2019 in EXPO HOUTEN te Houten.
Toegangsprijs: € 17,00. Met ingevulde kortingsbon €
2,00 korting.
Kinderen t/m 11 jaar GRATIS entree, mits onder begeleiding van een volwassene.
Openingstijden: vrijdag en zaterdag : 10:00 – 17:00 uur
en zondag 10:00 – 16:30 uur
PARKEREN GRATIS (zoals u gewoon bent als gast van
EXPO HOUTEN te Houten).
Alle deelnemers staan in de loop van januari ook op
de deelnemerslijst van www.rail.nl

FOTO: A-RAILS met bedding

De nieuwe PIKO A-rails met bedding is vol compatible
met de PIKO A-rails die al vele jaren op de markt is en die
door menig modelbouwhobbyist naar volle tevredenheid
gebruikt wordt. Voor de nieuwe PIKO A-rails met bedding
is daarom geen nieuwe railgeometrie noodzakelijk. Door
de stevige en doordachte verbindingselementen evenals
de stevige bedding is de rails gemakkelijk op de bouwen
(zelfs op een moeilijke ondergrond zoals vaste vloerbedekking) en weer af te breken. De hoogwaardig vormgegeven bedding beschikt over een realistische kleurenpalet
dat overal in het landschap prima te gebruiken is.
De PIKO A-rails met bedding ligt vanaf eind maart in de
winkel en is dan te koop in de volgende maten: rechte
stukken (#55400, #55401, #55406), gebogen rails
(#55441, #55412, #55419), de wissels (#55420, #55423)
evenals in de wissels-sets (#55311, 55321). Spoedig zullen meer railelementen volgen.

7 december 2019

Internationale Modelspoorbeurs
én
HOUTEN DIGITAAL
in EXPO HOUTEN te HOUTEN
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Productnieuws van BRAWA

VI, Wagonnummers 50 80 16-81 171-5. Prijs € 134,90.

Als nouveauté voor 2019 start BRAWA het nieuwe jaar
met de uitlevering van een bijzonder mooi treinstel. Het
betreft hier de Digitaal-versie-EXTRA van de TWINDEXX
Vario® IC2-dubbeldekswagons van de DB in de spoorbreedte H0. De TWINDEXX Vario® IC2dubbeldekswagons van de DB zijn als drie-eenheid met
een stuurstandrijtuig en twee 2e klas tussenwagons te
koop. Om de set compleet te maken biedt BRAWA twee
extra tussenwagons in 1e en 2e klas uitvoering (ook los
verkrijgbaar) aan.

Artikelnummer: 44515. Wisselstroom Digital EXTRA =
TWINDEXX Vario® IC-Dubbeldeks-1. Klas rijtuig. Tijdperk
VI, Wagonnummers 50 80 16-81 171-5. Prijs € 134,90.

De TWINDEXX Vario® IC2-dubbeldekswagons van de
DB werd speciaal voor het gebruik van digitale systemen
ontwikkeld. BRAWA heeft een compleet nieuwe (4-polige)
stroom-voerende koppeling voor dit treinstel ontworpen.
De aansturing vindt plaats via het geïntegreerde ZugBUSSystem, waarbij de signalenoverdracht via de koppelingen loopt. Iedere wagon signaleert automatisch een nieuwe wagon zodra deze aangekoppeld is en geeft de positie
van deze wagon door aan het stuurstandrijtuig.

Artikelnummer: 44509. Gelijkstroom Digital EXTRA =
TWINDEXX Vario® IC-Dubbeldeks-2. Klas rijtuig. Tijdperk
VI, Wagonnummers 50 80 26-81 468-3. Prijs € 134,90.
Artikelnummer: 44516. Wisselstroom Digital EXTRA =
TWINDEXX Vario® IC-Dubbeldeks-2. Klas rijtuig. Tijdperk
VI, Wagonnummers 50 80 26-81 468-3. Prijs € 134,90.
Meer informatie omtrent dit bijzondere treinstel treft u aan
op de www.brawa.de

Los daarvan bestaat de mogelijkheid om de wagon 180
te draaien, waardoor de wagons naar wens in te zetten
zijn. Zo kan ook de binnenverlichting van elke wagon afzonderlijk in- en uitgeschakeld, dan wel gedimd worden.
Het ZugBUS-Systeem zorgt ervoor dat na het aankoppelen van een wagon de sluitverlichting van de een-nalaatste wagon direct wordt uitgeschakeld en de sluitverlichting van de nieuw aangekoppelde laatste wagon automatisch gaat branden. Er zijn veel meer instellingen wat
verlichting betreft te vermelden, maar daarover meer in de
bijgeleverde handleiding van deze bijzondere set.
De door BRAWA ontwikkelde TWINDEXX Vario® IC2dubbeldekswagons van de DB zijn natuurgetrouw en precies in schaal H0 weergegeven. Talrijke details, zoals bedrukte ramen, nauwkeurig geplaatste glaspartijen, extra
toegevoegde ruienwissers, een complete binneninrichting
inclusief het bedieningspaneel in het stuurstandrijtuig, de
uit meerdere delen samengestelde wielstellen en een verlichte cabine waar de machinisten zitten maken van dit
treinstel een echte blikvanger op uw modelbaan.

ADVERTENTIE

Artikelnummer: 44507. Gelijkstroom Digital EXTRA
= TWINDEXX Vario® IC-Dubbeldeks-Wagenset 3-delig.
Tijdperk VI, Wagonnummers 50 80 86-81 873-1 / 50 80
26-81 402-2 / 50 80 26-81 469-1 (Inhoud: 1 Stuurstandrijtuig, 2 tussenwagons 2. Kl.) Adviesprijs € 467,90

Artikelnummer: 44514. Wisselstroom Digital EX-

TRA = TWINDEXX Vario® IC-Dubbeldeks-Wagenset 3delig. Tijdperk VI, Wagonnummers 50 80 86-81 873-1 / 50
80 26-81 402-2 / 50 80 26-81 469-1 (Inhoud: 1 Stuurstandrijtuig, 2 tussenwagons 2. Kl.) Adviesprijs € 467,90

Artikelnummer: 44508. Gelijkstroom Digital EXTRA =
TWINDEXX Vario® IC-Dubbeldeks-1. Klas rijtuig. Tijdperk
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Modelspoorvrienden
Noord-Nederland
Graag willen wij uw aandacht vragen voor een artikel dat
u kon vinden in Modelspoorinfo 357 (van 13 oktober
2018). Mocht u de Modelspoorinfo van die datum niet
meer in uw bezit hebben dan kunt u de Modelspoorinfo
altijd nalezen op onze website http://
www.modelspoorbeurs.nl/wp-content/uploads/2018/10/
Info-Jaargang-39-nummer-1-web.pdf. Op pagina 4 en 5
van deze Modelspoorinfo staat een artikel over het initiatief van een modelspoorvriendengroep die kinderen uit
minder bedeelde gezinnen helpt met het opzetten van
een modelspoorbaan. De ouders van deze gezinnen hebben vaak geen geld hebben om voor hun kinderen cadeautjes, laat staan een modelspoorbaan te kopen en
dan helpt deze modelspoorvriendengroep (na een selectieprocedure) deze gezinnen met het beschikbaar stellen
van een modelspoorbaan. Dankzij het modelspoormateriaal (rails, lokjes, wagons, huisjes, boompjes, enz.) wat
deze vriendengroep krijgt via donateurs zijn zij in staat om
samen met de kinderen een modelspoorbaan samen te
stellen. Ook onderhoudt deze vriendengroep de modelspoorbaan samen met de kinderen.

Internationale
Modelbouwdagen 2019
Op zaterdag 1 juni en zondag 2 juni 2019 organiseren wij
de internationale modelbouwdagen in Elst (Gelderland).
Meer dan 100.000 mensen gingen u de laatste jaren voor
tijdens deze internationale modelbouwdagen die al voor
de 9e keer georganiseerd worden.
Verspreidt over het bedrijventerrein “de Aam” met een
oppervlakte van 6 km2 shows met radiografische vliegtuigen, heli’s (turbine), speedboten, schaalboten, trucks,
terreinwagens, drift-, trial- en stockcar auto’s, watervliegtuigen, tanks, alles wat er te bedienen is met een zender.
Toegang, parkeren (auto’s fietsen en motoren) gratis.
Daarnaast kun je kosteloos instappen in een van de pendelbussen die u over het hele bedrijventerrein naar de
verschillende shows brengt.
Een dag voor het hele gezin! Voor de kinderen zijn leuke
attracties beschikbaar zoals o.a. diverse luchtkussens.
Wij ontmoeten u graag op zaterdag 1 en zondag 2 juni op
bedrijventerrein “De Aam” te Elst. (Gelderland)
In de komende Modelspoorinfo kunt u meer informatie
verwachten over dit evenement, of raadpleeg onze website: www.modelbouwdagen.nl
Tot ziens in Elst op 1 en 2 juni 2019!
ADVERTENTIE

Foto: Remco (links) overhandigt het pakketje inclusief enkele Modelspoorinfo’s aan André, een lid van de Modelspoorvrienden — Noord
Nederland

Tijdens onze “Kerstbeurs”, de beurs van 9 december jl.
konden wij een doosje met wagons, 2 lokjes en enkele
stukken rails aan een deelnemer aan dit initiatief overhandigen. De reactie die wij van de voorzitter van de vriendengroep mochten ontvangen was hartverwarmend.
OPROEP: mocht u in een hoekje van uw treinenkamer
iets wat met het modelspoorgebeuren te maken heeft
hebben liggen en kunt u er niets meer mee doen ……….
de modelspoorvrienden Noord-Nederland zijn heel blij
met alles wat zij mogen ontvangen. Zij zetten al het materiaal dat aangeboden wordt in voor deze kinderen. Wat is
er mooier dan een lachend en blij kindergezicht en wie
weet krijgen wij er op latere leeftijd een nieuwe modelspoorhobbyist bij! Ook wij dragen dit initiatief een warm
hart toe.
www.modelspoorbeurs.nl
www.rail.nl
www.hobmamodelbouw.nl
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Waarin een klein lokje /
bedrijf ….. groot kan zijn!
Deel 3
Dat deze ontwikkelingen ver kunnen gaan zien wij ook
aan andere zaken. Op de tafel waaraan wij zaten draaide
een vrachtauto op een plateautje rond (N-spoor). Deze
vrachtauto was voorzien van verlichting. Heel klein en
natuurgetrouw en het werkte zoals het ook in de grote
modellen van de grotere spoorschalen werkt. Geweldig!
“Nou, dit is een kijkje in de toekomst. Het inbouwen van
verlichting in auto’s en vrachtauto’s in schaal N willen wij
ook gaan aanbieden. Maar eerst moeten wij nog andere
zaken regelen. Veel fabrikanten brengen nieuwe spullen
op de markt en daar moeten wij ons ook in verdiepen. Kijk
bijvoorbeeld eens naar KATO. KATO heeft een railsysteem op de markt gebracht dat heel gebruiksvriendelijk is.
Men klikt de rails gewoon aan elkaar en de trein rijdt perfect. Er zit een bedding bij en voor menig hobbyist is dit
dé uitvinding, hét gemak.

willen tonen. N-spoor moet uit dat verdomhoekje komen
waar het vroeger in zat. Kijk de mensen die nu weer hun
hobby, vaak dus na jaren niets ermee gedaan hebben,
weer oppakken, hebben vaak nog het idee van N-spoor
zoals het vroeger was, maar dat is het al lang niet meer.
Dat wil ik mijn klanten duidelijk maken.” Van deze bevlogenheid waren wij helemaal onder de indruk. Het enthousiasme wat daaruit sprak was enorm. “Maar, om eerlijk te
zijn, ik moet ook denken aan de toekomst. Hoe ziet mijn
toekomst eruit, wie zet mijn werk voort als ik er ooit eens
mee stop. Dat zijn vragen die toch door mijn hoofd spoken.” Dit laatste is een opmerking die wij vaker in de modelspoorwereld horen.” Wat ….. als? Helaas kunnen wij
daar als redactie geen oplossing voor bieden, maar wat
wij wel merken is dat er een grote groep “jeugd” klaarstaat
om onze passie over te nemen en ermee door te gaan.
“Kijk, toen wij 14 jaar geleden begonnen bestond N-spoor
al lang. De rijeigenschappen waren zodanig verbeterd dat
een trein heerlijk bleef rijden. Er kwamen steeds meer
modellen bij. De markt was klaar voor N-spoor, vond ik.
Via Marktplaats heb ik in het begin veel gehandeld. Maar
ik merkte dat ik meer wilde. Ik wilde wel, maar merkte ook
dat niet iedereen deze stap zag zitten. Ik ben op mijn gevoel af gegaan en dat heeft mij niet in de steek gelaten.
Kijk eens wat voor bedrijf er nu staat. Ik hoop, nee, ik
weet zeker, dat de jeugd mijn werk zal opnemen. Ik moet
niet pessimistisch zijn, want het product is goed en de
markt is er klaar voor”.
Nou, over dat laatste hoeft Hans zich geen zorgen te maken. Wij, een gedeelte van de redactie, bemant ook de
testbanen bij de ingang van de zalen. Wij merken dat wij
de laatste tijd steeds meer N-spoorenthousiastelingen
aan onze testbanen tegen komen. Wij mogen dan de net
aangekochte lokjes testen. Onze conclusie is steeds: wat
lopen die N-spoor lokjes toch voortreffelijk.

Foto: vitrinekasten voor met schitterende modellen in schaal N

Ook het digitaal rijden maakt een enorme ontwikkeling
door. Ook hier moeten wij op inspelen. Alleen ……. (en
wij hoorden een aarzeling in de stem) ik heb te weinig
plaats.” Perplex stonden wij door deze opmerking. Te
klein! Hoe is dat mogelijk? “Om alles te doen wat ik in
mijn hoofd heb, zou ik graag willen uitbreiden. Ik wil de
klanten meer laten zien, meer laten proeven van N-spoor.
Dat is belangrijk. Zij moeten het zien, eigenlijk zien rijden.
Ik zou zo graag meer klanten de kwaliteiten van N-spoor

Natuurlijk is dit ook een onderdeel van de vele gesprekken aan de grote tafel waaraan wij zitten. Juist het praten
met elkaar schept een grote band tussen Hans, zijn vrouw
en de klanten en de klanten onderling. Daar ligt ook de
toekomst voor zijn bedrijf: zijn passie om N-spoor een
grote plaats binnen de modelspoorwereld te geven. Daarvoor wensen wij Hans, zijn vrouw en natuurlijk ook zijn
gezin heel veel succes toe. Wij gaan zeker nog eens terug, niet alleen om naar de bijzondere auto’s in de garage
bij de buurman te bekijken, maar ook om te genieten van
de vitrines vol N-spoor treinen!
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firma Bachmann op de markt gebracht. In Nederland
heeft deze kraan ook lange tijd dienstgedaan. De Ransomes & Rapier “Breakdown Crane” was het allerlaatste
door stoom aangedreven NS-materieel. De door Bachmann geproduceerde kraan is voorzien van de kleinste
details en is prima in een ongevallentrein van de NS in te
voegen. Zo’n ongevallentrein van de NS bestond uit een
giekwagen, schutwagen, stoomkraan en een ontlastingswagen en had een totale lengte van 25,7 meter. Bij de NS
werd de stoomkraan onder nummer NS 459 gebruikt.

Foto: Impressie RAIL

Productnieuws van MBS-L
Na een lange tramloze periode werd in december 2017
in Luxemburg de tramdienst
weer opgenomen. De
Spaanse fabrikant van o.a.
trams CAF leverde voor
Luxemburg een serie trams
uit de tram-familie URBOS,
de URBOS 3 Luxtram. De
Luxemburgse trams werden wel van een speciaal ontworpen design voorzien. De Luxemburgse modelspoorhandelaar MBS-L gaf vervolgens de firma Leopold Halling
Ges.m.b.H. opdracht om hier een speciaal model voor de
modelspoorhobbyist van te maken. Het model wordt door
de Luxemburgse modelspoorhandelaar MBS-L te koop
aangeboden. (www.mbs-L.lu).

Helaas ontbreken op dit moment de gegevens van dit artikel. Ook over de prijs kunnen wij geen mededeling doen.
Zodra wij iets meer weten dan geven wij dat aan u door.

Af en toe komen wij op internet foto’s over treinen dan wel
onderdelen van het spoorweggebeuren tegen die wij u
niet willen onthouden. Zo bijvoorbeeld onderstaande foto.

Productnieuws
van Bachmann
Een wel heel bijzonder en schitterend gedetailleerd exemplaar van de Ransomes 45 ton stoomkraan wordt door de

Deze foto is gemaakt in Nieuw-Zeeland, direct na een
aardbeving.

ADVERTENTIE
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Productnieuws
van Fleischmann

OPROEP: Op onze oproep om links van particulieren
en verenigingen aan ons door te geven voor plaatsing op
onze site komen steeds meer reacties. Tussen deze reacties treffen wij ook vragen aan van mensen die na een
lange periode van “hobby-rust” willen starten met het opbouwen van een modelspoorbaan. Ook deze mensen
willen wij graag met raad en daad bij staan. Dus, vragen
staat vrij en wij adviseren u graag, dan wel verwijzen wij u
door naar specialisten op het modelspoorgebeuren.
Graag willen wij onze website www.modelspoorbeurs.nl
uitbreiden met links naar de sites van modelspoorclubs of
-verenigingen. Wij verzoeken u daarom zoveel mogelijk
links door te mailen naar info@modelspoorbeurs.nl. Wij
plaatsen de links dan graag op onze site.

In het jaar 1955 begon het succesverhaal van alweer een
schitterende lok van de SBB nl. de Ae 6/6. De “Olifant”,
de “Krokodil”, de Ae 8/14 en nog meer iconische locs waren de Ae 6/6 voorgegaan, ook deze loc wordt weer gezien als een waar succesverhaal voor de SBB/CFF/FFS,
zoals de Zwitserse spoorwegen genoemd worden. Heden
ten dage is de Ae 6/6 nog vaak op het Zwitserse spoorwegennet en ook ver daarbuiten te bewonderen. Lange
tijd was deze loc het trekpaard voor de vele treinen op de
Gotthard-route. Zij verplaatsten de vele, zware goederentreinen veel sneller over de lange stijgingen op deze transito-route dan hun voorganger, de bekende “Krokodil”.
Dat was dan ook dé reden dat deze optisch mooi gevormde loc de “Krokodil” op deze route afloste. In de laatste
jaren werd deze loc zelfs als een cult-loc gezien en wereldwijd bekend. Nadat de locs de actieve SBB dienst verlaten hadden werden veel exemplaren door andere bedrijven overgenomen, maar verdwenen er eveneens veel
locs in musea.
Fleischmann brengt in schaal N deze mooie loc als Ae
610 in de SBB Cargo kleuren op de markt.
Producent: Fleischmann. Schaal: N. Artikelnummer en
adviesprijs: 737215 - € 194,15 en 737295 - € 279,90
(digitale versie).

Wij zijn ons ervan bewust dat internet voor velen een heel
groot, maar vooral informatief medium is. Velen onder ons
zoeken daar dan ook met grote regelmaat allerlei informatie betreffende hun hobby op. Ook wij proberen via onze
website u van de nodige informatie te voorzien. Wij doen
onze uiterste best onze site up to date te houden, maar
zijn er ons van bewust dat dit niet altijd lukt. Wij hopen dat
u hier begrip voor heeft.

ADVERTENTIE

Tijdens de afgelopen beurs kwamen wij het eerste exemplaar al tegen
bij Freebit. Geweldig mooie lok!
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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

2018 / 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

23 maart 2019

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

Jan Massinkhal
Nieuwe Dukenburgseweg 5

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:

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 - 2019 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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