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Internationale Modelspoorbeurs

Beste Modelspoorliefhebbers,
Na een paar schitterende paasdagen met zomerse
temperaturen hebben wij weer plaatsgenomen achter
de computer om de Modelspoorinfo klaar te maken
voor de drukker. Wij hopen van harte dat deze versie
van de Modelspoorinfo wel gedrukt wordt, zodat u
hem na uw bezoek aan onze Internationale Modelspoorbeurs in Houten weer mee naar huis kunt nemen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het deze
keer wel gaat lukken, nu met een nieuwe drukker.

geven is tijdens de beurs van 12 oktober a.s. Als de ruimte het toelaat zullen wij in deze Modelspoorinfo nog een
leuke idee voor een vakantiereis op nemen. Wij hopen dat
uw reisdoel tijdens uw vakantie u alle rust geeft om bij te
komen van een enerverend jaar en dat u voldoendebrandstof mag opdoen om weer aan een nieuw jaar te
beginnen. Misschien doet u tijdens de vakantie of een
uitstapje wel een nieuw idee op dat u op uw modelspoorbaan wilt realiseren.
Wij, het voltallige Modelspoorbeursteam, wensen u
een heel mooie zomer toe.

Foto: B. Hoogeland. Plaats: Oostvaardersplassen, Praambult.

In deze modelspoorinfo informeren wij u o.a. ook over de
Internationale Modelbouwdagen die op 1 en 2 juni 2019
voor de 9e keer door Rob en Annet in Elst (Gelderland)
georganiseerd worden. Het programma hebben wij voor
een groot gedeelte in deze Modelspoorinfo opgenomen,
maar wijzigingen kunnen nog altijd voorkomen. Nieuw dit
jaar is dat de HCC!m ook aanwezig is en dat er in de zaal
waar zij hun modules laten zien ook een modelspoorbeurs te vinden is. Hiermee wordt het programma van de
dag dus uitgebreid met het onderdeel modelspoorhobby.
Een bezoek van de modelspoorhobbyisten aan dit deel
van het evenement is echt de moeite waard. En als u er
toch bent…. geniet dan van de andere modelbouwers die
ook mooie onderdelen van het modelbouwgebeuren laten
zien.

Voor de deelnemers aan deze beurs geldt;
meldt u snel aan. De aanmeldingen stromen
binnen en de ruimte is snel vol
Dit is dan weer de laatste Modelspoorinfo van dit seizoen.
De eerstvolgende keer dat de Modelspoorinfo wordt uitge

Zaterdag 1 en Zondag 2 juni 2019,
Internationale Modelbouw Dagen te ELST
(Gelderland)
Hét (gratis) evenement voor JONG én OUD
Voor de 9e keer op rij worden in Elst (Gelderland) op zaterdag 1 en zondag 2 juni 2019 de Grote Internationale
Modelbouwdagen georganiseerd. Dit evenement, dat 1 x
in de 2 jaar georganiseerd wordt, trok 2 jaar geleden maar
liefst meer dan 100.000 bezoekers naar Elst in de Betuwe.
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Ofschoon het weer af en toe te wensen overliet waren de
bezoekers laaiend enthousiast over de indrukwekkende
presentaties van alles wat op modelbouwgebied te vinden
was. Dit alles zorgde voor een fantastische happening.

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.
11. In een echte helikopter kunt u rondvluchten maken
richting Nijmegen of Arnhem, afhankelijk van de windrichting. Dit natuurlijk wel tegen betaling.
12. Bezoekers kunnen ook zelf met een rc-auto rijden.
Naast de deur van onze winkel ligt een demobaan waarop
u zelf kunt ervaren hoe het is om met een rc-auto te besturen.
13. Quad rijden. Maak zelf eens een ritje met een
quad. Tegen een kleine vergoeding is dit mogelijk!

Foto: Impressie Internationale Modelbouwdagen 2017.

Ook dit jaar vindt dit evenement weer plaats. In een gebied van maar liefst 4 km 2 vinden demonstraties plaats
van alle mogelijke takken van de modelbouw, kunt u genieten van allerlei shows op het gebied van modelbouw
en presenteren diverse ondernemers op het industriepark
“De AAM” hun producten. Bovendien kunnen kinderen bij
de meeste attracties zelf actief aan de slag.

14.

Tuning cars, boom cars, American cars

15. HCC!m Modelspoorbaan digitalisering. Deze
groep laat u zien hoe u het beste uw modelspoorbaan
kunt digitaliseren, tevens is er een modelspoorbeurs.
16. Op een veld op het evenemententerrein kunt u kleiduiven schieten.

Wat kunt u zoal verwachten:
1.
Doorlopende vliegshows met vliegtuigen, helikopters en drones, aangedreven door elektro- en brandstofmotoren of echte turbines. Dit alles is te vinden op maar
liefst 2 vliegvelden nl. “Nimbus” en “De Aam”.
2.
Off-road auto’s in schaal 1:8 en 1:10 die aangedreven worden door elektro- en brandstofmotoren. Crawlers
in verschillende uitvoeringen.
3.
RC-trucks en -grondverzet machines uit Nederland,
Duitsland en België in schaal 1:16. Deze vrachtauto’s en
machines zijn te zien in de 3 gymzalen van het Westeraam. Bovendien kunnen kinderen hier zelf met vrachtauto’s rijden en een rijbewijs halen.
4.
Er zijn 4 grote trucks in schaal 1:4. Deze trucks zijn
tussen de 3 en 5 meter lang en kunnen een gewicht tot 20
ton trekken! Ook is er een PARIJS – DAKAR truck in deze
schaal aanwezig.
5.
Tractor Pulling (radiografisch) met op zaterdag een
wedstrijd Tractor Pulling.
6.

Drift auto’s: RC Drift auto’s.

7.
Radiografisch bestuurbare tanks en militaire voertuigen.
8.
Speedboten op de vijver “Aamse plas” en een echt
Baywatch model. Modelbouwschepen in schaal op de
plas “Westeraam” bij de Jumbo Maclean.
9.
Lego show. Men kan hiervoor terecht in de gymzalen van de volgende basisscholen: “De Wegwijzer”, “de
Zon” en “Elstar”.
10.

Een echte hovercraft, waar 6 mensen tegen betaling in mee kunnen glijden/varen over de plas achter het bedrijvenpark “DE AAM”.

Foto: Impressie Internationale Modelbouwdagen 2017.

Bij de winkel van Hobma Modelbouw treft u diverse
stands van fabrikanten met hun nieuwste producten aan.
Wij hopen ook dit jaar weer op schitterend weer (de
meeste demonstraties vinden in de buitenlucht plaats) en
verwachten een grote toestroom van bezoekers. Er wordt
rekening gehouden met een bezoekersaantal van ruim
100.000. Daarom vragen wij u zoveel mogelijk van het
openbaar vervoer gebruik te maken. De grote parkeergarage bij station ELST is gratis toegankelijk. Tijdens deze
Internationale Modelbouwdagen rijden er doorlopend gratis bussen van en naar station Elst. Ook rijden er gratis
pendelbussenrond over de Industrieweg Oost.

9 en 10 november 2019

Internationale Modelspoorbeurs
én
HOUTEN DIGITAAL
in EXPO HOUTEN te HOUTEN
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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:
-

Foto: Impressie Internationale Modelbouwdagen 2017.

Noteer daarom alvast in uw agenda:

zaterdag 1 en zondag 2 juni 2019
Grote Internationale Modelbouwdagen te
ELST
Bedrijvenpark “ELST”
Toegang en Parkeren GRATIS
in de Parkeergarage bij het NS-Station Elst
Kijk ook op: www.modelbouwdagen.nl

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.
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 modelspoorbaan gebruikt wordt.
Foto / Video opnames maken / bewerken van
modelspoorbanen
Drones: te gebruiken om luchtopnames te maken
Gereedschappen: nodig om digitaal te kunnen
werken

ADVERTENTIE

Foto: Impressie Internationale Modelbouwdagen 2017.

én Houten Digitaal 2019.
Tijd voor verandering !!!
Nadat we al weer 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 spullen 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:
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www.modelspoorbeurs.nl
www.rail.nl
--

Computers oud en nieuw, om de modelbaan aan
te sturen
Simulators, om een modelbaan voor te bereiden
Etc. etc.

www.hobmamodelbouw.nl
www.modelbouwdagen.nl
ADVERTENTIE

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.
Inschrijven kan al vanaf nu via www.hccm.nl.
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 modelbouwclubs (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
leverancierssystemen 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.
Daarnaast biedt 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
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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 uitbetaalt in de vervolgfases.
Op de vorige pagina treft u een 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.
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 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 ledenbijeenkomsten, 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 nu direct online op: 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 ledenbijeenkomsten

En voor alle leden heeft het HCC-lidmaatschap ook nog
aantrekkelijke aanbiedingen.

Modelspoorvrienden Noord-Nederland.
In verschillende Modelspoorinfo’s 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.
Naar aanleiding van deze oproepen hebben wij al veel
spullen van modelspoorhobbyisten mogen ontvangen. Momenteel staan weer 3 grote
dozen en een draagtas vol
met spullen klaar om op 4 mei
aan een afvaardiging van deze
groep te mogen overhandigen.
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 bijgaande foto 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.
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De “anderhalfdekker”.
Naar aanleiding van een mailtje van een vriend met daarin het verzoek om iets over de 1 ½ trein te schrijven, zijn
wij op zoek gegaan naar meer informatie over dit toch wel
unieke treinstel. Direct komt dan de vraag naar voren of
wij als treinreiziger er ook mee te maken krijgen? Het antwoord is volmondig ja. Dit op het eerste gezicht unieke
treinstel is voor het Duitse vervoersproject RRX (RheinRuhr-Express) ontworpen en wordt in eerste instantie in
een oplage van 111 exemplaren aangeschaft. De bedoeling is dat deze trein voor op de Nederlanders bekende
Regionaal Lijn RE5 (van Wesel, via Oberhausen, Düsseldorf, Köln naar Koblenz) wordt ingezet. Deze RE5 vertrok
enkele jaren geleden nog vanuit Emmerich, maar sinds
Abellio de concessie heeft verworven is het beginstation
Arnhem. Momenteel is de verbinding Arnhem – Düsseldorf een geliefd traject bij veel Nederlanders, om in Duitsland inkopen te gaan doen of vanuit Düsseldorf-Airport
naar hun vakantiebestemming te vliegen. Door in Wesel
over te stappen op de RE5 kan men de reis in een Regionaal Express aanzienlijk verkorten.

7 december 2019

Internationale Modelspoorbeurs
én
HOUTEN MODELBOUW
i.s.m. N.V.M.
In de treinstellen kunnen ongeveer 400 reizigers comfortabel zitten. Siemens heeft de opdracht voor het bouwen
van de treinstellen gekregen en gebruikt daarvoor het bekende Desiro HC type. Het type is voor Duitsland helemaal nieuw, zeker als men kijkt naar de samenstelling
van de het treinstel. De kopbakken worden in Krefeld gemaakt en de tussenrijtuigen in Wenen. In beide steden
zijn Siemens-vestigingen gevestigd.

Modelspoorclub Spoor 1-0 Zuid
Tijdens een van de laatste Internationale Modelspoorbeurzen in EXPO Houten te Houten hebben wij een ontmoeting gehad met een lid van een modelspoorclub die
enthousiast over zijn hobby en zijn treinen van het merk
KM-1 vertelde. Zijn verhaal willen wij u niet onthouden:

Foto: Deze foto is van de RRX-site gedownload

De bedoeling van het vervoersproject RRX is de verbinding tussen de grote steden in het Ruhrgebied sneller en
frequenter te bedienen. De “anderhalfdekker” of, zoals hij
in de volksmond ook wel genoemd wordt, de “anderhalve
trein” is een combinatie van enkeldeks kopbakken en
dubbeldeks tussenrijtuigen. De maximale snelheid van de
combinatie is 160 km per uur en de aandrijving zit in de
kopbakken.
ADVERTENTIE
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“Spoor 1 – 0 Zuid is een modelspoorclub voor liefhebbers
van de grotere schalen Spoor 1 (1:32) en Spoor 0 (1:45).
De club is een zogenaamde moduleclub en beschikt over
enkele modulebanen in zowel Spoor 1 als ook in Spoor 0.
De leden bouwen bij voorkeur één of meerdere modules
volgens vooraf vastgestelde normen, waardoor de modules aan elkaar gekoppeld kunnen worden tot één grote
baan. De leden investeren zelf in de modules en in het
rijdend materiaal, waardoor ieder lid eigenaar blijft van
zijn module en zijn eigen treinen.
Helaas beschikt de club niet over een eigen ruimte, wat
dan weer als voordeel heeft dat de contributie natuurlijk
betaalbaar blijft. Wellicht leidt deze vorm van samenwerking met al zijn mogelijkheden tot meer van dergelijke
clubs in het land. Geografische grenzen trekt de club niet,
maar de leden van de club komen uit een gebied dat globaal onder de grote rivieren ten westen van Eindhoven
ligt en ook de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden omvat.
Al langer liepen er Spoor 1 enthousiastelingen met het
idee om een modelclub in het genoemde gebied op te
richten. Zo kwam men in contact met een modelspoorhobbyist die de Rotterdamse Hef in Spoor 0 in beheer
had en wel de Hef zoals die heel lang in het Spoorwegmuseum heeft gestaan.
Toen was al snel het idee geboren een Spoor 0 modulebaan te gaan bouwen met daarin opgenomen de Rotterdamse Hef. Het doel is een mooie modulebaan inclusief
de Hef op tentoonstellingen en beurzen aan het publiek te
tonen. Ook hobbyisten met een voorkeur voor Spoor 1
melden zich toen aan. Modelspoorclub Spoor 1 – 0 Zuid
was een feit.”

werk hield. Waar
ook op het kleinste
station een losweg
was, gevuld met
spoorwagens die
dagelijks gebruikt
werden. En waar
de combinatie
hiervan kon leiden
tot een heel specifiek vervoer waarmee ook in het
buitenland veel
indruk werd gemaakt. In heel
Europa, van Finland tot Griekenland, werd het
laadkistensysteem
overgenomen,
soms verbeterd en
– maar dat is een lot dat alle ontwikkelingen uiteindelijk
ten deel valt – tenslotte weer verlaten.
Dit boek is sinds 17 april o.a. bij Mixmediastore te koop.
ISBN 9789083003306 en de prijs is € 44,95.

ADVERTENTIE

Voor meer informatie over deze club kunt u terecht op:
www.spoor-1-0-zuid.nl of mail naar rij.mee.m@spoor-1-0zuid.nl

Van huis tot huis per spoor
Veilig, vlug en voordelig

Uitgeverij Uquilair heeft sinds kort een boek uitgegeven
over het vervoer “van huis tot huis per spoor” met speciaal daarvoor ontwikkeld goederenmaterieel: de laadkistenwagens.
Een vervoer waarmee de Nederlandsche Spoorwegen in
de jaren ’30 tot ’50 furore maakte. Die spoorwegen liepen
slechts tot en met het station; voor het “van station tot
huis”-vervoer waren automobielen nodig. Sterker nog: de
inventiviteit van de autobranche (DAF) was de belangrijkste factor in het succes van dit systeem.
Van huis tot huis per spoor.
Zonder een beschrijving van de voor het wegvervoer ontwikkelde “DAF-lossers” zou een beschrijving van het laadkistenvervoer onvolledig zijn.
Tenslotte geeft de beschrijving van dit transportsysteem
ook een kijkje in de stand van zaken in Nederland, nu
zo’n 80 jaar geleden, waar 5 ton laadvermogen over de
weg vernieuwend was. Waar het handmatig laden van
laadkisten met duizenden flessen vele mensen aan het
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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

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

21 maart 2020

29 juni 2019
24 augustus 2019
12 oktober 2019
9 en 10 november 2019
HOUTEN DIGITAAL
7 december 2019
Modelspoorbeurs én

7 en 8 november 2020

Houten Digitaal

12 december 2020

Modelbouw
Toegangsprijs € 7,00**

Toegangsprijs € 7,00**

Openingstijd:
zie onze website

Openingstijd:

www.modelspoorbeurs.nl

zie onze website

Parkeren GRATIS

www.modelspoorbeurs.nl
Parkeren GRATIS

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**

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.)

Te koop:

Koll’s
Kompakt Katalog
2019

Prijs: € 27,95
576 pagina’s

Van de hiernaast
getoonde catalogi
2018 zijn nog enkele
exemplaren beschikbaar. OP = OP

Ons vakantiekiekje van dit jaar is een foto beschikbaar
gesteld door de Dampfbahn Furka Bergstrecke. In de
buurt van het plaatsje Gletsch kruist de trein de weg. In
een van de komende Modelspoorinfo’s plaatsen wij een
uitgebreid artikel over deze vereniging.

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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