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Internationale Modelspoorbeurs

Beste Modelspoorliefhebbers,
Twee weken geleden vond het driedaagse evenement
RAIL 2019 plaats. Het was inderdaad een gezellige
ouderwetse RAIL. RAIL 2019 was nog nooit zó divers
in de hele breedte van de hobby. Of het nu om spoor
Z ging of om 1:32, er waren diverse geweldig mooie
presentaties te zien. Onze vrienden uit België kwamen
met verschillende prachtige modelbanen die tot in de
kleinste details waren verzorgd. Zelden gezien in Nederland. Ook zelden te zien waren de uitzonderlijke
Spoor I en 0 modellen die stonden tentoongesteld in
stralende vitrines direct bij binnenkomst van de grote
hal, met meteen daarachter een ovaal vol denderende
Spoor I treinen en wagons. Het waardevolle materieel
maakte dit weekend heel wat kilometers. Wat verder
in de hal was het volop genieten van de jubileumtentoonstelling van Oost-Brabant. Zij waren uitgerukt
met al hun tentoonstellingsbanen en vergaten daarbij
natuurlijk niet om ook uit te pakken voor de jonge bezoekers die er in grote getalen achter treinen over de
grond kropen. Misschien was de begeleider even zijn
kennis aan het oppoetsen in het RAIL theater, als hij
daar tenminste een plaatsje had gevonden, want het
was er steeds vol bezet met geïnteresseerden in digitale modelspoortechniek. De HCC!m gaf er lezingen
voor elk niveau, en blijkbaar is daar veel behoefte
aan.

een stoomloc proef in een volledig geoutilleerde werkplaats. Stoom, geluid, beweging ….. en toch een diorama.
Zoiets hadden wij echt nog nooit gezien. En vervolgens
stond daarnaast weer een superkleine lay-out, voorstellende scene in Mongolië. Origineel in de opzet: een tent,
origineel in de uitvoering met een geraffineerde dieptewerking door N en H0 te combineren.
Nou. Wij hebben ons wel vermaakt, we kunnen dit blad er
wel over volschrijven.
Van de bezoekers en de deelnemers hebben wij gehoord
dat het een geweldig
mooi, gezellig, gemoedelijk en goed
georganiseerd evenement is geweest. Van
de organisatie hebben wij gehoord dat
zij RAIL 2019 in 2020
hopen te evenaren
dan wel te overtreffen. Maar Rail 2020
wordt in ieder geval
speciaal! In 2020
wordt RAIL voor de
35ste keer georganiseerd en dat vraagt
natuurlijk om iets bijzonders. Daar wordt
volop over nagedacht, maar veel mogen wij hierover nog
niet zeggen. Noteer
alvast in uw agenda:
RAIL 2020 op 21 – 22
– 23 februari 2020,
een evenement om
naar uit te kijken!!!
Wat staat ons in de komende weken dan wel maanden te
wachten? Na onze beurs van 9 maart 2019 zet de organisatie van de Internationale Modelspoorbeurzen de laatste
puntjes op de i betreffende de beurs van 23 maart 2019 in
de Jan Massinkhal te Nijmegen. Maar daarover in een
later artikel meer.

Foto: een Belgische modelbouwer heeft een mooie werkplaats nagebouwd in spoor 1. Dit diorama is nagebouwd naar Engels voorbeeld.

In hal 1 vielen onze Schotten natuurlijk op met een complete act: ouderwetse baanbeveiliging en in een opvallend
groepstenue: gilet met groene das. Een kostelijke presentatie bij een Proto gebouwde baan, dat dan weer wel. En
vervolgens de relevatie in de spoorwegmodelbouw: het
dynamische diorama. Op een vierkante meter draaide
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Verder kijken wij vooruit naar het Modelbouwevenement
dat op 1 en 2 juni 2019 in Elst (Gelderland) wordt georganiseerd. Ofschoon dit evenement het complete scala van
de modelbouw omvat is het ook voor de modelspoorhobbyisten leuk om te zien waar de mensen die andere modelbouwinteresse hebben mee bezig zijn. En ook dit jaar
zal er ongetwijfeld een echt modelstoomtreintje te zien
zijn.

EXPO HOUTEN in een nieuw jasje!
De directie van EXPO HOUTEN heeft plannen gemaakt
om een gedeelte van het gebouw aan te passen aan de
eisen van deze tijd. Van deze activiteiten merken wij nu
nog niet veel, maar tijdens de beurs van 4 mei staat een
en ander in de stijgers, om het zo maar te zeggen. Met
name de ingang, de toiletten bij binnenkomst rechts en
het restaurant gaan op de schop. Dat wil niet zeggen dat
wij tijdens de verbouwing geen beurs kunnen organiseren, maar het zal een beetje schikken en aanpassen zijn.
Voor zover wij nu weten komt er een tijdelijke ingang bij
zaal 1A.
Wij adviseren u daarom zoals altijd onze website
(www.modelspoorbeurs.nl) voor u afreist naar de
beurs te raadplegen. Op onze site houden wij u op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de verbouwing.
Eén ding: de beurs van 4 mei gaat gewoon door, alleen
moet u via een andere ingang naar binnen. De beursvloer, de beursoppervlakte en de zalen blijven hetzelfde.

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.
tie betreffende de beurs in de Jan Massinkhal te Nijmegen. Dus bezoek regelmatig onze site
www.modelspoorbeurs.nl.

Noteer in uw agenda:
Internationale Modelspoorbeurs op 23 maart 2019 in
de Jan Massinkhal te Nijmegen.
Openingstijden: van 10:00 tot 15:30 uur.

Internationale Modelspoorbeurs in de
Jan Massinkhal te Nijmegen.
23 maart 2019
Op 23 maart 2019 wordt weer de Internationale Modelspoorbeurs in de Jan Massinkhal te Nijmegen georganiseerd. Het grote verschil met de beurs in Houten is dat de
beurs in Nijmegen een echte familiebeurs is. Er komen
dan ook veel gezinnen met kinderen die heel enthousiast
de vele treinen, huisjes, boompjes enz. bekijken. Al deze
dingen laten menig ouder jongenshart weer sneller slaan
bij het zien van zoveel moois. Vaak worden, juist door de
kinderen, de vaders of opa’s aangespoord om hun hobby
weer op te nemen. Uit gesprekken met de bezoekers blijkt
dat heel veel mensen wel “iets” van treintjes op zolder of
in een kast hebben liggen. Door het zien van de vele
mooie dingen worden de bezoekers weer enthousiast en
halen na thuiskomst hun spullen voor de dag.
Tijdens deze beurs worden natuurlijk alle dingen te koop
aangeboden die men nodig heeft voor de aanleg van een
mooie modelspoorbaan. Loks, wagons, huisjes, bomen,
noem maar op, alles is in alle schalen te koop. Daarnaast
treft u natuurlijk ook enkele mooie modulebanen aan. Ook
is onze demobaan aanwezig. Als speciale gast is dit jaar
ook de HCC! m groep aanwezig. Deze interessegroep
van de HCC houdt zich speciaal met modeltreinen bezig.
Bij hen kunt u alle vragen betreffende het digitaliseren of
automatiseren van uw modelspoorbaan stellen en hier zal
elke vraag beantwoord worden. Tijdens de beurs laat de
HCC!m groep een LGB-baan van 10 x 2 meter zien, is er
de HCC!m tramdemo (2 x 1 meter te bewonderen en is er
een trainsimdemo van 3 x 1 meter.
Ook hier één heel belangrijke tip: houdt u s.v.p. ook onze
website in de gaten. Daarop verschijnt de laatste informa-

PARKEREN GRATIS. In de directe omgeving van de
Jan Massinkhal staan een paar honderd GRATIS parkeerplaatsen ter beschikking voor de bezoekers van
de Jan Massinkhal.
Het NS-station Nijmegen-Goffert ligt op 5 minuten
loopafstand van de Jan Massinkhal.
Toegangsprijs: € 5,--. Kinderen tot 12 jaar hebben
gratis toegang, mits onder begeleiding van een volwassene.

Foto: impressie RAIL 2019
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en Houten Digitaal 2019.
Tijd voor verandering !!!
Nadat we alweer 5 jaar op een rij Houten Digitaal hebben
georganiseerd, wordt het tijd om wat zaken aan te passen. Door het grote succes van het “Digitaal-concept”
wordt het steeds drukker, maar ook lastiger om mensen,
leden, verenigingen te vinden die voor slechts 1 dag met
al hun spullenboel af willen reizen naar Houten. Daarom
kunnen we bekend maken dat we een al langer levende
wens vanuit HCC!m in vervulling kunnen laten gaan:
Vanaf de zesde editie wordt Houten Digitaal
een 2-daags evenement
9 + 10 november 2019.
De aanpassing van december naar november heeft direct
met 2 zaken te maken:
-

Minder kans op slecht weer (sneeuw en ijs) dan in
december
En we zitten wat verder weg van alle feestdagen,
waardoor december toch al een drukke maand is.

We zijn als organisator van Houten Digitaal zeer benieuwd hoe deze wijziging ons gaat bevallen. Het zal best
weer een toer worden om alles in goede (modelspoor)
banen te leiden. Daar komt nog bij dat Expo Houten dit
jaar verbouwd gaat worden om nog beter aan de eisen
van deze tijd te kunnen voldoen en extra ruimte te maken
voor exposanten. Maar om direct heel duidelijk te zijn: ook
in 2020 hebben we het evenement al als een 2-daagse
ingepland.

Een van de meest gemaakte fouten is dat men direct met
een mooie, grote modelspoorbaan wil beginnen en die
liefst volgende week af moet zijn. Als een van de oudste
(opgericht in 1978) maar zeker een van de grootste (ruim
850 leden landelijk) 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. 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 rijdt tot op de
dag van vandaag. Daarnaast bied HCC ook actuele ondersteuning op gebied van bv 3D-printing en het gebruik
van PC & Tablets.
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.
Hieronder treft u als voorbeeld 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.
ADVERTENTIE

Inschrijven kan al vanaf nu via www.hccm.nl.
Belangrijkste doel is en blijft niet zo zeer om hele mooie
modelbanen te kunnen showen (uiteraard wel welkom),
maar om de demo’s toe te spitsen op alles wat met digitaal te maken heeft. Dat kan een kleine demo zijn, aangestuurd met een Arduino printje, wat een complete overweg aanstuurt, tot een grote baan die vanuit een PC gestuurd wordt. Maar ook alle andere digitale toepassingen
in de breedste zin zijn welkom. Te denken valt dan aan:
-

3D-printing, wat vaak als hulp voor de modelspoor
baan gebruikt wordt.
Foto / Video opnames maken / bewerken van mo
delspoorbanen.
Drones: te gebruiken om luchtopnames te maken.
Gereedschappen: nodig om digitaal te kunnen
werken.
Computers oud en nieuw, om de modelbaan aan te
sturen.
Simulators, om een modelbaan voor te bereiden.
Etc. etc.

Ook vanuit de HCC zullen diverse groeperingen aansluiten die alle hun digitale bijdrage leveren, maar uiteraard
zijn alle initiatieven welkom om in te schrijven, van individu tot complete vereniging.
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www.modelspoorbeurs.nl
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.

www.rail.nl
www.hobmamodelbouw.nl
ADVERTENTIE

Wist u dat HCC!m naast Houten Digitaal ook 3 keer per
jaar een ledenbijeenkomst organiseert tijdens de modelspoorbeurs? U kunt dan ’s ochtends een HCC!m bijeenkomst bijwonen op de eerste verdieping bij EXPO-Houten
en daarna ’s middags met de nieuw opgedane kennis inkopen doen op de Modelspoorbeurs.
Naast deze bijeenkomsten zijn er nog meer leden bijeenkomsten, meestal centraal in Nederland, waarbij lezingen
en workshops u, naast individuele hulp, op weg helpen
met al uw digitale modelspooroplossingen. U bent altijd
welkom, ook als u (nog) geen lid bent, om eens een kijkje
te komen nemen bij zo’n bijeenkomst. Zie voor de actuele
agenda onze website: www.hccm.nl
Lid worden van HCC!m? -> ga naar:
https://www.hcc.nl/word-lid
en vul MO in bij interessegroep.
Een heel jaar lidmaatschap kost in 2019 maar € 39,83.
Daarvoor krijgt u:
6 x het blad PC-Active,
bent u verzekerd van PC & Tablet hulp “om de
hoek” en
bent u ook nog eens lid van HCC!m om alles op
modelspoorgebied te weten te komen.
en bent u altijd welkom op al onze leden bijeen
komsten
En voor al leden heeft het HCC-lidmaatschap ook nog
aantrekkelijke aanbiedingen.
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Modelspoorvrienden Noord-Nederland.
In de laatste Modelspoorinfo’s van verleden jaar en de
eerste van 2019 hebben wij al uitvoerig aandacht geschonken aan de Modelspoorvrienden Noord-Nederland.
Deze groep bestaat uit een aantal enthousiaste modelspoorhobbyisten die niet alleen bij elkaar komt om de ervaringen, ideeën, problemen e.d. die zij bij het uitoefenen
van hun hobby tegen komen, te bespreken. Nee, hun bijeenkomsten hebben ook een ander doel. Samen gaan zij
op zoek naar kinderen uit arme gezinnen die graag met
een modelspoorbaan
willen spelen, maar
waarvan de ouders
geen of heel weinig
geld beschikbaar
hebben. En vergist u
zich niet, in ons land
komen erg veel van
deze gezinnen voor.
De modelspoorgroep
verzamelt modelspoormateriaal, zoals rails, treinen,
huisjes en al het materiaal om er een
leuke scenery bij te
maken. Vervolgens
wordt gekeken welke gezinnen er voor een door de groep
gemaakte modelspoorbaan in aanmerking komen. De
selectie wordt heel serieus gemaakt. Na overleg plaatsen
zij de modelspoorbaan in het gezin en onderhouden deze
baan ook voor de jonge modelspoorliefhebber.

De groep is naarstig op zoek naar materiaal. Dus…….
hebt u iets op zolder, in een schuur of waar dan ook staan
dat u niet meer gebruikt, doneer het s.v.p. aan deze
groep. Zij zorgen ervoor dat alles op zijn plaats terecht
komt.
Op onderstaande foto’s kunt u zien hoe alles uitgezocht,
schoongemaakt en klaargemaakt wordt. Zijn er dingen bij
die zij niet direct kunnen gebruiken dan proberen zij die te
verkopen. Van dat geld worden weer spullen gekocht die
zij tekort komen. Bijgaande foto’s spreken denken wij voor
zich.
Productnieuws: FALLER
Op zoek naar steeds nieuwe dingen is FALLER op wel
iets heel moois gestuit, namelijk de railsrem. Op een modelspoorbaan waarop geheuveld wordt, zoals dat in vaktermen heet, mag zo’n railsrem absoluut niet ontbreken.
De railsrem die FALLER op de markt brengt bestaat uit
twee railsremmen die parallel aan de twee afzonderlijke
railsstukken lopen en een bedieningshuisje. Door de railsrem tegen de bestaande rails aan te drukken zodra er een
wagon overheen rijdt, wordt de snelheid van een wagon
teruggebracht naar die snelheid die nodig is zodat de wagon niet hard tegen een andere wagon botst. Helaas is dit
nog een statisch model, maar het zou ons niets verbazen
wanneer FALLER er in de toekomst een aandrijving bij
levert. Dan zou het een echte blikvanger op de modelspoorbaan zijn.

Vaak denkt men dat het heuvelen alleen maar iets voor
een grote modelspoorbaan is. Hierbij moeten wij toch
een kanttekening maken. Juist door het gebruik van een
railsrem ligt het heuvelen op een kleinere baan in het verschiet. Dat zou toch een schitterende doorbraak betekenen voor die modelspoorder die slechts een kleine baan
kan aanleggen vanwege ruimtegebrek. Heel veel modelspoorhobbyisten weten juist een klein oppervlakte maximaal te benutten.

Foto’s: Dhr. Schutter

Het artikelnummer is: 120320. De adviesprijs: € 42,99.
Het product is volgens opgave van FALLER vanaf
06/2019 leverbaar.
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Productnieuws: MÄRKLIN
Wij kunnen er niet omheen, maar dat Märklin dit jaar haar
160 jarig bestaan viert is een heel belangrijk gegeven.
Zeker gezien de moeilijke perioden die het bedrijf het laatste decennium heeft meegemaakt. Dat het bedrijf nu een
levendig beeld laat zien is alleen maar bijzonder vermeldenswaardig. Wij hopen dan ook dat het bedrijf het roerige verleden ver achter zich heeft gelaten en voor de toekomst in een rustiger vaarwater terecht is gekomen. Genieten van de vele mooie producten die het bedrijf maakt
doen wij al jaren en met onderstaand product schrijft het
weer geschiedenis. Helaas ligt het product in een prijsklasse die niet voor iedereen toegankelijk is, maar genieten kunnen wij er wel van.
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zijn voorzien van 24 karaats goud verguld metaal. Verder
is de loc voorzien van een digitale mfx+ decoder met uitgebreide geluids- en lichtfuncties. Ook is de loc voorzien
van 2 geregelde hoogvermogen aandrijvingen met vliegwiel, 1 motor in elk aangedreven wielstel.
De belangrijkste punten van deze “Krokodil” nog eens op
een rijtje. Los van de hierboven vermelde details het volgende:
- De loc wordt geleverd in een exclusieve verpakking met
certificaat van echtheid.
- Locomotief en certificaat van echtheid zijn doorlopend
genummerd.
- Wereldwijd worden er maar 3.500 locomotieven gefabriceerd. Dus echt een gelimiteerde serie.
- Een paar witte katoenen handschoenen en een boekje
over de geschiedenis van de „Krokodil” worden meegeleverd.
- Ook wordt een met 24 karaat goud verguld sleepcontact
meegeleverd, verwisselbaar met het standaard gemonteerde rijcontact.
Het artikelnummer is 32560. De adviesprijs is (volgens de
catalogus van Märklin) € 999,99.

In november 1919 nam de SBB de eerste “krokodil” in
gebruik. Ter gelegenheid van dit gebeuren brengt Märklin
haar topmodel in een strikt gelimiteerde serie uit:
de elektrische locomotief van de SBB uit de serie Ce 6/8
II. Dit is een type uit de eerste serie met de wereldbekende naam “Krokodil”. Dit type is een exacte weergave van
de lok zoals hij in de jaren ’20 op de Gotthardroute werd
ingezet. De lok, de locbordessen, het middelste locdeel,
de wielen, de stangdelen en diverse gemonteerde delen

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).

ADVERTENTIE
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Alle niet gebruikte DCC-adressen kunnen verder als Selec-trix®-adressen gebruikt worden. Deze optie is vooral
ge-dacht 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.
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.

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
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 als het
rijden.
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

Wat kunnen de rautenhaus digital®-handregelaars?

Het rautenhaus digitalsysteem 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 RMX-systeem), waaruit een
directe keuze volgen kan, bieden een comfortabel rijgemak. De bediening volgt over 15 toetsen en een draaiimpulsgever, die voor een eenvoudige overname van een
rijdende locomotief zorgt. Natuurlijk bieden de handregelaars ook een directe bediening van SUSI-functies en de
uitgebreide lokdecodereigenschappen. Zo laten deze zich
samen met de standaard eigenschappen in een doorgang
programmeren.
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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

4 mei 2019
29 juni 2019
24 augustus 2019
12 oktober 2019

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

21 februari 2020
22 februari 2020
23 februari 2020

9 en 10 november 2019
HOUTEN DIGITAAL
7 december 2019
Modelspoorbeurs én
Modelbouw

Jan Massinkhal
Nieuwe Dukenburgseweg 5

Openingstijden:
10:00 tot 17:00 uur

7 en 8 november 2020

6534 AD Nijmegen

Zondag: 10:00 tot 16:30 uur

Houten Digitaal

Toegangsprijs € 5,00**

12 december 2020

Toegangsprijs € 7,00**
Toegangsprijs € 7,00**

Openingstijd:

23 maart 2019

zie onze website

Openingstijd:

www.modelspoorbeurs.nl

zie onze website

Parkeren GRATIS

www.modelspoorbeurs.nl
Parkeren GRATIS

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

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.
Pagina 8

