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Maar denken wij ook eens aan de veranderingen die zich
de afgelopen 40 jaar binnen het modelspoorgebeuren
hebben afgespeeld. Wie had ooit gedacht dat de lokjes
(in alle schalen) voorzien zijn dan wel voorzien kunnen
worden door een decoder en dat wij daarmee digitaal
kunnen rijden. En wat te denken van al die producenten
van de lokjes die in staat zijn deze steeds realistischer te
maken. Momenteel is niets meer te gek of het kan. Tegen
welke prijs? Och, dat vergeten wij voor een momentje.

Dat neemt niet weg dat wij, alle mensen die de
Internationale Modelspoorbeurs tot een succes proberen
te maken, u een heel mooi en vredig Kerstfeest
toewensen en u voor 2020 een fantastisch mooie
Nieuwjaar toewensen met in 2020 veel treinplezier!
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NVM MODELBOUWDAG
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Vandaag, 7 december 2019. De laatste Modelspoorinfo
van 2019 ligt nu voor u. Wij hebben het gevoel alsof het
jaar pas half om is, maar niets is minder waar. Conclusie:
de tijd gaat veel en veel te snel. Maar dat merken wij aan
alles, ook aan zaken die wij eigenlijk niet willen zien en
dan denk ik hoofdzakelijk aan onze leeftijd.
Het is onvoorstelbaar dat de tijd zo snel voorbij vliegt.
Dit is al weer van de Modelspoorinfo jaargang 40 –
nummer 3! Denk eens aan het aantal Internationale
Modelspoorbeurzen dat georganiseerd is in 40 jaar tijd.
Dat zijn er maar liefst 367. Wat een gigantisch aantal! En
er is ook iemand die wij vandaag in de bloemetjes willen
zetten. Hij is er al 40 jaar lang elke beurs bij en draagt
er mede zorg voor dat de Modelspoorbeurzen elke keer
weer een succes is. HANS TERPSTRA!!!

En dan natuurlijk de vraag: waar staan wij over 40 jaar?
Wat kan er allemaal nog verfijnd worden in de opbouw
van de loks en niet te vergeten aan het digitale besturen
ervan? Laten wij maar gewoon aan 2020 beginnen en
tijdens de feestdagen veel tijd aan onze hobby besteden.
Het leven bij de dag is al zwaar genoeg, volgens velen.

Expo Café

Beste Modelspoorliefhebbers

7 december 2019 - jaargang 40 - nummer 3

Entree
Gezien vanaf de A27

Diorama: Ben Schimmel
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RAIL 2020
Vrijdag 21 februari
Zaterdag 22 februari
Zondag 23 februari

35 jaar RAIL vieren
wij met extra acties
en activiteiten
RAIL Innovations uit Leipzig op RAIL
Binnenkort staan alle deelnemers natuurlijk weer op
de website van www.rail.nl, maar nu alvast een topper:
helemaal uit Leipzig komt RAIL Innovations met een
prachtig station en stadion. Dit moet iedere modelspoorder
gezien hebben.
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Maak een 3D print van jezelf op RAIL
Wij hebben al vaker 3D prints gemaakt op de beursvloer,
maar een 3D print van jezelf is weer eens wat anders. Wij
hebben ter verhoging van de feestvreugde apparatuur
opgesteld die een scan maakt van personen, van echte
mensen dus. De scan kan worden uitgeprint en dan…..
kun je jezelf tussen het publiek op je eigen baan zetten!
Ook leuk: maak een scan met de hele groep of vereniging
en ga met z’n allen op het perron staan. De scan-stand is
straks te vinden bij het Historisch RAIL Vervoer. Kleding
en attributen zijn aanwezig voor een correct tijdsbeeld.
Printen kan in elke schaal, dat begrijpt u.

WWW.MODELSPOORBEURS.NL

Vintage posters op RAIL
Op Rail vindt u dit jaar een prachtige stand met posters uit de 20er jaren. De roaring twenties met stoomtreinen, stoomschepen,
droomreizen. Art Deco op deze posters is zo fris alsof pas gisteren is gezeefdrukt. Droom met ons mee naar waar de bakermat
van de modelspoorhobby ligt.

Kortingsfestival op 35 jaar RAIL
€2,00 KORTING voor iedereen die de kortingsbon ingevuld
inlevert. De kortingsbon bon is verkrijgbaar bij de
informatiebalie, kunt u vinden in deze Modelspoorinfo en
natuurlijk op www.rail.nl

-

KINDEREN TOT 12 JAAR zijn GRATIS
(mits onder begeleiding van een volwassene).
Parkeren is GRATIS.
Zondag: familiedag met gezinsticket.

RAIL valt in de voorjaarsvakantie. Daarom maken wij RAIL
super aantrekkelijk om met het hele gezin te bezoeken.
Op zondag bieden wij gezinnen een speciaal vakantiegezinstarief: (Groot)ouders die samen met hun (klein)
kinderen tot 12 jaar de beurs bezoeken betalen slechts voor
één volwassene. Dat is nog eens een leuk zondagmiddag
uitstapje voor maar € 15,00 voor 2 volwassenen en (klein)
kinderen tot 12 jaar (onder begeleiding). U leest het goed:
dus niet geldig voor volwassenen zonder kinderen. Heeft u
geen (klein)kinderen, vraag die van familie of buren mee en
laat hen kennismaken met Modelspoor!

KORTINGSBON

R A I L 2 0 2 0 21 | 22 | 23 Februari 2020
vr. & za. 10.00 - 17.00 uur
zo. 10.00 - 16.30 uur

Meidoornkade 24
3992 AE Houten

€ 2,00 korting
op een kaartje voor volwassenen van € 17,-

•• Kinderen t/m 11 jaar onder begeleiding: GRATIS ••
•• Parkeren: GRATIS ••
Naam: ....................................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................................
Postcode/Plaats: .......................................................................................................................................
E-mail: ....................................................................................................................................................
Ik wens informatie over RAIL Ja / Nee *
* Doorhalen wat niet van toepassing is. Indien Nee: wij nemen u niet op in het RAIL adressenbestand. Indien Ja: wij informeren u
uitsluitend over RAIL; u kunt altijd afmelden.

info: www.rail.nl
PARKEREN GRATIS

0481 - 353288

Bon inleveren bij de kassa

192511

-

Korting uitsluitend bij ingevulde bonnen. Eén kortingsbon per kaartje.

https://www.facebook.com/modelspoorbeurs
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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.

WIJ WILLEN U GRAAG OP
HET VOLGENDE WIJZEN:

NIEUW!
Te koop:
Koll’s Kompakt
Katalog 2020
Prijs: € 29,95

Het digitaliseren van uw modelspoorbaan is misschien
een hele klus waar u tegenop ziet. Dit is echter niet
nodig. Vraag aan de verkopers van de centrale voor
hulp en advies. Zij helpen u graag op weg. Daarnaast
zijn er veel blogs op het internet te vinden waar u
uw vragen kunt stellen of waar u het antwoord op
uw vraag kunt vinden. Ook de bloggers helpen u heel
graag op weg. U staat niet alleen bij het digitaliseren
van uw modelspoorbaan. Vraag s.v.p. als u het
even niet weet. Een tip voordat u begint met het
digitaliseren van uw modelspoorbaan: Leg altijd eerst
een testbaantje aan met een paar wissels en een paar
blokken. Dit voorkomt problemen wanneer u met uw
hoofdbaan begint

592 pagina’s

Verkrijgbaar tegenover
de infostand.

EXPO NIJMEGEN

Op 21 maart 2020 staat de Jan Massinkhal
in Nijmegen weer vol treinen.

Penslijper PS 13

Ideaal voor het bewerken van oppervlakken in
uitsparingen, sleuven, vakjes, kleine hoeken. Lineair
slijpend (niet roterend). Speciale motor met lange
levensduur. Stabiel huis uit glasvezelversterkt
POLYAMIDE. Met het apparaat worden 4 verschillende
slijpvormen meegeleverd, vlak en schuin. Inclusief drie
vellen zelfklevend schuurpapier in korrel 180, 240 en
400. Op elk vel zijn 5 x 4 vormen voorgestanst.

• RAIL

2020 •

21 | 22 | 23 FEBRUARI
MODELSPOOR • EXPO HOUTEN • WWW.RAIL.NL
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Technische gegevens:
Gelijkspanning 12 – 18 V,
8.000 slag/min (2,5 mm),
lengte 160 mm, gewicht 130 g.
NO 28 594

Pascalweg 6A, 6662 NX Elst (Gld)
Tel: 0481 - 353 288
www.hobmamodelbouw.nl
WWW.MODELSPOORBEURS.NL

Hans Terpstra
Al 40 jaar is de Internationale Modelspoorbeurs een begrip
onder de modelspoorhobbyisten in Nederland. De ouderen
onder ons weten dat de Internationale Modelspoorbeurs
door de jaren heen op verschillende plaatsen in Nederland
werd georganiseerd en dat het spektakel nu al jaren in
EXPO HOUTEN te Houten wordt gehouden. Voor een beurs
is een jubileum van 40 jaar een enorme prestatie, want het
organiseren van een beurs is een enorme uitdaging. De
deelnemers weten wat er komt kijken bij de organisatie van
een evenement als een beurs als deze, maar voor bezoekers
is dat vaak minder duidelijk.
Vandaag, 7 december, vieren wij een ander jubileum.
Een jubileum dat ook beurs gerelateerd is. Vandaag viert
namelijk Dhr. Hans Terpstra het feit dat hij al 40 jaar voor
de Internationale Modelspoorbeurs actief is. Al 40 jaar
is Hans druk met het onderhouden van de contacten
met de deelnemers, doet hij een groot gedeelte van de
administratie en draagt hij ook zorg voor de indeling van de
zalen. En druk heeft hij het ermee, want de aanvragen voor
de huur van tafels nemen alleen maar toe. Had hij 40 jaar
geleden nog de zorg voor één zaal in de Flint in Amersfoort,
momenteel zijn drie grote zalen tot de nok toe gevuld. Nu
denkt iedereen dat dit een gemakkelijke klus is, maar niets
is minder waar. Veel deelnemers claimen hun plekje vaak
al jaren en zien niet graag dat een vreemde tussen hen in
komt te staan. Hans overziet dit als geen ander en is vaak al
weken voor het begin van de beurs met de indeling bezig.
Op de beursdag moet alles in kannen en kruiken zijn en dat
is het ook. Dat het altijd precies klopt is natuurlijk mooi,
maar wanneer op de ochtend van de beurs een deelnemer
zich meldt die nog geen tafel heeft gereserveerd, geen
probleem, Hans lost het op.

https://www.facebook.com/modelspoorbeurs

Aangezien het aantal deelnemers zo explosief is gestegen
en zij over de 3 zalen verdeeld moeten worden, krijgt Hans
de laatste beurzen hulp van Annet en Rob. Maar Hans is ook
zelf betrokken bij het modelspoorgebeuren. Wie Hans beter
kent heeft vast de werkkamer van hem ook al eens mogen
bezoeken. Het is wat men tegenwoordig noemt een echte
“mancave”. Achter zijn computer zit Hans de planning te
maken en onderhoudt hij zoals gemeld de contacten met
de deelnemers uit binnen- en buitenland, zonder zich al te
veel te laten afleiden door zijn modelspoorbaan. Hans heeft
een grote voorliefde voor de Zwitserse banen in H0. Bij al
deze bezigheden wordt Hans uitstekend verzorgd door
zijn vrouw Lieske, die ook jarenlang actief is geweest op de
beurs.
Wij hopen dat Hans en Lieske nog jarenlang actief bij het
organiseren van de beurs betrokken zullen zijn.
Hans en Lieske, namens de deelnemers en de medewerkers
van de beurs willen wij jullie van harte feliciteren met dit
jubileum en hopen dat jullie ons nog lang mogen blijven
ondersteunen.
Mocht u Hans tegenkomen in de wandelgangen, vergeet
niet hem te feliciteren! Namens alle medewerkers van de
Modelspoorbeurs.
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www.modeltreinstore.nl
info@modeltreinstore.nl

Store Utrecht

In memoriam: Willem Hajee
Willem is geboren op 19 januari 1954 te Schiedam en is ons
op 2 november 2019 helaas ontvallen. Hij was een geziene
deelnemer van de Modelspoorbeurs vanaf het begin, toen
de beurs nog in Amersfoort was.
Positiviteit kenmerkt hem, niet allen tijdens zijn ziekte,
maar ook de jaren daarvoor. Zeker als het aankwam op zijn
passies: treinenminiaturen (LGB), autominiaturen, gitaar
spelen en zijn werk in de bodembranche.
In ieder van zijn passies vond hij uitdagingen, maar ook
vrienden. Hij was niet de makkelijkste. Als het in zijn
mogelijkheden zat, kwam hij altijd helpen.
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Tot op het einde is hij betrokken
geweest bij zijn passies. Hij deed
er alles aan om zijn ziekte te
overwinnen. Hij had een volle
agenda. Deze is helaas te vroeg
leeg komen te staan. Desondanks
heeft hij echt geleefd. Hij heeft
er alles uitgehaald wat hij kon, met heel zijn hart.
Het overlijden van Willem Hajee is een groot gemis. Hij gaf
een duidelijke opdracht mee tijdens zijn herdenking via
het nummer van Amerika: You can do Magic. Met energie
en vastberadenheid kunnen we dat allemaal: Magic!

WWW.MODELSPOORBEURS.NL

Productnieuws:

BR 50 Reko lok VAN PIKO

De firma PIKO brengt op de valreep van het oude jaar de
BR 50 Reko lok van de DR met sound en stoomgenerator in
schaal G op de markt. De lok wordt als “Form Neu” door
PIKO gelanceerd met de allernieuwste snufjes, zoals de
nieuwe ingebouwde PIKO SmartDecoder 4.1 G die ook de
mogelijkheid heeft de lok met analoogsound te gebruiken.
Zoals gezegd heeft de lok een compleet nieuwe constructie
met in uiterste precisie geproduceerde wielen van
edelstaal. Verder is de lok voorzien van veel aangebrachte

details die de lok een zeer authentiekere uitstraling geven.
De verlichting wisselt met de rijrichting en de opdruk is
uiterst gedetailleerd weergegeven. In de vuurkamer is
flikkerende verlichting aangebracht alsof men de kolen
natuurgetrouw ziet branden. De lok kenmerkt zich door
zijn hoge trekkracht en uitstekende rijeigenschappen.
De lok heeft als artikelnummer 37241, is in schaal G
te koop en de adviesprijs is € 1350,-

Productnieuws:

De VW T2 Doka van WIKING
Eind jaren 60 werd het wagenpark van de plaatselijke
stations en “Autobahnmeistereien” in Duitsland voorzien
van een nieuwe signaalkleur. Dit was nodig omdat het
autoverkeer steeds verder toenam en vooral de auto’s van
deze organisaties moesten opvallen met het oog op de
veiligheid van de medewerkers van deze diensten. Nu was
er in de serie VW T1 ook al een bus met dubbele cabine en
open laadbak, maar met de komst van de VW T2 beschikte
men over een voertuig dat veel breder inzetbaar was. Zo
ontstond er bij het type VW T2 Doka (Doppelkabine) een
busje dat naast het vervoer van materiaal én meerdere
arbeiders ook de mogelijkheid bood aan de arbeiders om
erin te pauzeren en te eten, maar ook om er bij slecht weer
in te kunnen schuilen. De opvallende kleurstelling zorgde
voor de noodzakelijke veiligheid. In de jaren 50 waren er
nauwelijks voorschriften wat betreft kleurstelling van de
dienstvoertuigen van de stations en Autobahnmeistereinen.

https://www.facebook.com/modelspoorbeurs

Het enige voorschrift wat er was waren de rood-witte
strepen aan de voor- en achterkant van een voertuig.
Tegenwoordig is de kleurstelling aan duidelijke
voorschriften gebonden. Zo moet er naast de opvallende
kleur DIN 30701 7.1 in RAL-kleur 2011 ook rondom het
voertuig een reflecterende gele band aangebracht zijn.
De firma WIKING had in haar programma nog geen
voertuigen met een tijdbepalende kleur opgenomen. Deze
kleur sluit dus perfect aan aan de periode begin jaren
60. Naast de VW T2 Doka heeft Wiking ook een MagirusFrontlenker met Hebebühne en een Mercedes-BenzKurzhauber met Räumschild.
Gegevens: Producent Wiking, VW T2 Doka is gebouwd in de
periode 1967 – 1971, de adviesprijs is € 17,99.
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MODELSPOORBEURS
EXPO
NIJMEGEN

21 maart 2020

Beursagenda 2019

Beursagenda 2020

Beursagenda 2021

In: Expo Houten Meidoornkade 24
3992 AE Houten Gratis parkeren

In: Expo Houten Meidoornkade 24
3992 AE Houten Gratis parkeren

In: Expo Houten Meidoornkade 24
3992 AE Houten Gratis parkeren

7 december
MODELSPOORBEURS &
NVM MODELBOUWDAG

18 januari
7 maart*
2 mei
27 juni*
29 augustus
10 oktober*
7-8 november
Houten Digitaal*
12 december
MODELSPOORBEURS &
NVM MODELBOUWDAG

16 januari
3 april*
1 mei
26 juni*
28 augustus
9 oktober*
6-7 november
Houten Digitaal*
11 december
MODELSPOORBEURS &
NVM MODELBOUWDAG

* in samenwerking met hcc!m

In: Jan Massinkhal
Nieuwe Dukenburgseweg 5
6534 AD Nijmegen
Gratis parkeren

RAIL
2020

7 DECEMBER 2019

21 t/m 23
februari 2020

Tot ziens op de grootste Modelspoorbeurs van
Europa, waar men meestal ook vindt wat men zoekt!
Jeugdigen t/m 11 jaar gratis (mits onder begeleiding van een volwassene).
Informatie, aanmeldingen of reserveringen bel: 0481 - 353 288

In: Expo Houten
Gratis parkeren

Algemeen Deelnemerssecretariaat:
R. Hobma, Pascalweg 6A, 6662 NX Elst (Gld), Tel: 0481 - 353 288
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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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