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Beste Modelspoorliefhebbers
Voor u ligt de nieuwste Modelspoorinfo. De Modelspoorinfo
die tijdens de eerste Modelspoorbeurs van het nieuwe
jaar aan de bezoekers van de beurs wordt uitgereikt. Hoe
het weer vandaag, 18 januari 2020, is weten wij bij het
schrijven van de Modelspoorinfo niet, maar wij hopen dat
iedereen in goede omstandigheden EXPO HOUTEN heeft
kunnen bereiken. Waarom schrijven wij dit? Misschien
omdat wij toch stiekem hopen dat een laagje sneeuw
Nederland in een schitterend winterlandschap verandert?
Want wat kunnen wij daarvan genieten! Als het maar niet
te lang duurt, wordt dan overal geroepen! Klopt, maar
genieten kunnen wij er zeker van. Dat brengt ons dan
direct bij de wens die wij voor iedereen hebben: Wij, het
team van de Modelspoorbeurs, wensen iedereen een heel
mooi 2020 toe met veel treinplezier!

18 januari 2020 - jaargang 40 - nummer 4

WIJZIGING TOEGANGSPRIJS
INTERNATIONALE MODELSPOORBEURS
In de inleiding van de Modelspoorinfo die op 12
januari 2013 verscheen hebben wij een bericht
geplaatst dat wij 7 jaar later weer moeten
herhalen. Op die datum is de toegangsprijs voor de
Internationale Modelspoorbeurs in EXPO HOUTEN te
Houten verhoogd.
Vandaag, 7 jaar later dus, moeten wij helaas de
toegangsprijs opnieuw verhogen
en wel van € 7,- naar € 8,-.
Stijgende kosten van
o.a. de huur, het
inhuren van overige
diensten e.d. heeft
tot dit besluit geleid.

Productnieuws:

PIKO Hondekop
Nieuw voor de Nederlandse markt brengt PIKO de
Hondekop van NS. Artikelnummer:
97932

https://www.facebook.com/modelspoorbeurs
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35 JAAR RAIL 2020
Vrijdag 21 - zaterdag 22
en zondag 23 februari
Expo Houten
Meidoornkade 24
3992 AE HOUTEN
Voor meer informatie : info@rail.nl

RAIL Museum

RAIL THEATER 2020

35 jaar RAIL is een mijlpaal om bij stil te staan. Sedert
het prille begin in de Brabanthallen in 1985 heeft de
modelspoorhobby zich verder ontwikkeld in technisch en
creatief opzicht. U ziet het jaarlijks op RAIL.
De organisatie van RAIL beseft dat RAIL uitsluitend kan
worden gerealiseerd door de niet aflatende creatieve
bouwdrift van de vele, vele modelspoorders die hun werk
op RAIL tentoonstellen. Bij wijze van dank brengen wij die
individuele bouwers, vriendengroepen en verenigingen
met mooie RAIL-presentaties blijvend bijeen in een digitale
“Wall of Fame”.

RAIL THEATER: hier krijgt u informatie over de digitale
besturing voor alles wat beweegt, knippert en op uw
modelspoorbaan rijdt. (logo HCCm EPS bijgevoegd) De
organisatie van RAIL organiseert dit in samenwerking met de
HCC!m groep.

Immers, lay-outs en tentoonstellingsbanen slijten en
vergaan. Sommige bouwers zijn niet meer actief. Enkelen
zijn helaas zelfs in eigen persoon niet meer onder ons.
De organisatie wil alle bouwers van RAIL met hun banen
en het vele moois dat in de loop der tijd te zien is geweest
in het zonnetje zetten en heeft als blijk van waardering
voor alle bouwers een permanente expositie in het RAIL
MUSEUM opgezet. Dit virtuele museum geeft plaats aan
talloze foto’s die ooit van modelspoorbanen op RAIL zijn
gemaakt. Kijk met ons mee en bezoek vandaag nog het
museum en beleef de bijzondere railbanen nogmaals op
www.railmuseum.nl

Loopt u ook wel eens langs al die digitaal gestuurde
banen met de gedachte: “Het moet er toch eens van
komen, maar ik zie er tegen op”. Is uw modelspoorbaan
ook aan een upgrade toe? Op RAIL is een programma te
vinden voor beginners, gevorderden en ver-gevorderden.
Verenigingsleden van HCCm wijzen de weg. Zij hebben geen
commerciële belangen en informeren u vrijblijvend. Volg
eerst een lezing en bezoek de HCCm op hun eigen stand voor
uw eigen vragen en die mogen gerust heel basic zijn.

Modelspoor moet je zien! Wij kunnen het niet genoeg
zeggen, maar op een gezellig evenement als RAIL wordt u
optimaal gemotiveerd en doet u ideeën op. Een museum
ontstaat immers niet vanzelf! Wees er dus bij op het
moment dat historie wordt geschreven.
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Hieronder vindt u het programma van “Rail Theater 2020”:
11.00 uur – Fred Jansen
“Rocrail voor alles en iedereen.”
Rocrail is gratis software voor de besturing van modeltreinen
met zowel Linux, MacOS of Windows als besturingssysteem.
Rocrail verzorgt de besturing van een modelspoorbaan met
bijbehorende accessoires. Met Rocrail kan aan verschillende
toepassingen voor een modeltreinbesturing worden voldaan:
• bedieningspaneel voor de handmatige bediening van een
analoge of digitale treinbaan,
• volledig of halfautomatisch op basis van een spoorboekje,
• aansturen van modelauto’s,
• omgevingsverlichting met weer- en dag- en nachtsimulatie,
• besturing vanaf 1 of meerdere PC’s, tablets of mobiele
telefoons,
• bouwen van accessoire toepassingen zoals servo
aandrijvingen, handregelaars, intelligente scenery
verlichting gebaseerd op Arduino’s en RasPi ‘s etc.
12.00 u – Leon van Perlo
“Van modelbaan naar complete miniatuurwereld”
Dinamo is inmiddels uitgegroeid van een besturing
van analoge treinen tot een volledig en betrouwbaar
besturingssysteem voor alles wat beweegt en licht geeft in
de miniatuurwereld: analoge en digitale treinen, auto’s en
scenery. Het bestuurt al ruim 12 jaar de grootste overdekte
miniatuurwereld van Nederland, maar is ook erg interessant
voor de hobbyist. Wij vertellen u waarom.

Proto 87 Conventie
De bouwers in schaal tonen jaarlijks op RAIL hun kunsten.
Zij vertellen graag over hun passie voor de juiste verhouding.
Zij zijn klein in aantal, slaan zich niet op de borst, maar tonen
hun perfectie in de hobby met niet aflatend enthousiasme.
Meestal treffen zij elkaar op exposities en op RAIL komen
zij al vele jaren met plezier. RAIL ontleent aan hun
deelname een status waarvoor
wij hen dankbaar zijn.

Exposanten van het eerste uur
35 jaar RAIL vieren wij ook met een plein met exposanten
van het eerste uur. Er zijn veel verenigingen die al zeer lang
inhoud geven aan RAIL. Enkele verenigingen exposeren nog
altijd met regelmaat bij ons zoals de MSG ’s-Hertogenbosch,
MSG Oost-Brabant en Utrecht. Wist u trouwens dat er ook
commerciële exposanten van het eerste uur nog altijd op
RAIL exposeren, zoals de Locloods en Jophispoor? Wij zijn
de vele verenigingen en de vele commerciële exposanten
dankbaar voor hun inzet, want zonder hen zouden wij RAIL
niet kunnen organiseren (in de zalen van Expo Houten te
Houten). Tenslotte danken wij ook al onze trouwe bezoekers:
zonder bezoekers geen jaarlijks RAIL – feest. Wij danken u
voor uw bezoek en zien u graag nog dikwijls terug.

13.30 u – Cees Baarda
“Help, ik wil digitaal! Cees helpt je op pad ….”
Wat is er zoal nodig en kun je daar iets zelf voor maken?
Wat komt er allemaal bij kijken als u een modelbaan wilt
automatiseren? Op hoofdlijnen wordt er aandacht besteed
aan waar u op moet letten en welke keuzes u kunt maken.
Als afsluiting wordt er ook kort ingegaan op de mogelijkheden voor gebruik van Arduino op de modelbaan.
14.30 u – Onno Ebbens
“Modelspoor zonder soldeerbout: Gamesontrack”
De werking van het GPS-systeem wordt door Onno Ebbens
uitlegd, in combinatie met de bestaande DCC systemen.
Daarbij wordt er ingegaan op de benodigde componenten
en hoe te starten met GPS-besturing op de modelbaan.
Laat u verbazen over wat er op deze schaal mogelijk is.
15.30 u – Chris Burger
“Koploper-specialisten, Chris wijst U op het juiste (model)
spoor”

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

Dit jaar neemt Chris Burger u mee in enkele Koploperonderwerpen voor de gevorderde gebruiker van dit
programma. Aan de orde zullen o.a. komen:
• Voorkomen van Deadlock
• Logische/speciale acties
• Multitractie
• Virtuele bezetmelder
• Alternatieve Stopplaats
• Doorrijden cm/sec
• Volledige bezetmelding

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.

THERMOCUT 650

• RAIL

2020 •

21 | 22 | 23 FEBRUARI
MODELSPOOR • EXPO HOUTEN • WWW.RAIL.NL
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Met schakelvoeding voor 230 V
aansluiting. Het hitte element werkt
met een veiligheidsspanning van maximaal 40 V en 1,2 A.
Door middel van een draaiknop wordt de snijtemperatuur ingesteld,
die tijdens het werken met een elektronisch regeling constant
gehouden wordt. Steunvlakken met boringen voor de daartoe
behorende schroefklem maken stationair gebruik mogelijk. Naast
de schroefklem wordt een spoel met 30 m snijdraad ø 0,2mm
meegeleverd.
Technische gegevens:
230V. 50/60hz. 50 W 40 V, 1,2 A.
Snijdraadtemperatuur bij draad van ø
0,2 mm regelbaar van 100 – 3500C.
Gewicht 850 gram. NO 27 084
Pascalweg 6A, 6662 NX Elst (Gld)
Tel: 0481 - 353 288
www.hobmamodelbouw.nl
WWW.MODELSPOORBEURS.NL

De PECO-man stopt
Het is misschien opvallend dat momenteel veel trouwe
deelnemers aan onze beurzen hun activiteiten aan “de
wilgen hangen” zoals het spreekwoord zo mooi heet, maar
begrijpelijk is het ook. De gevorderde leeftijd gaat bij velen
toch meespelen. Zo kregen wij tijdens de decemberbeurs van
de heer Halsema, de PECO-man van Texel, te horen dat hij met
deelname aan de modelspoorbeurzen gaat stoppen en dat
hij alles in de uitverkoop doet. Tijdens de eerste beurzen die
door de organisatie van de Modelspoorbeurs in Maarsbergen
werden georganiseerd was hij al van de partij. Al die jaren
heeft hij de reis vanuit Texel naar Houten en weer dezelfde
dag terug samen met zijn vrouw gemaakt. Na het overlijden
van zijn vrouw werd het voor de PECO-man veel moeilijker om
naar Houten toe te komen. Alleen naar de beurs komen was
een hele opgave en daarom heeft hij in Houten gezelschap
gekregen van zijn zoon. Deze samenwerking vindt Dhr.
Halsema ontzettend waardevol en fijn. Maar aangezien onze
PECO-man binnenkort de 80-jarige leeftijd bereikt vindt hij dat
de tijd gekomen is om met zijn handel te stoppen. Met pijn in
het hart, maar het moet. Zijn hobby, de modelspoortreinen,
blijft hij trouw, maar het reizen en het opbouwen, het weer
opruimen en dan helemaal terugreizen naar Texel, met de
laatste boot is voor hem toch te zwaar geworden.
Wij danken de PECO-man, de heer Halsema, hartelijk voor al
de tijd die hij op onze beurzen heeft doorgebracht en wensen
hem het allerbeste toe. In Modelspoorinfo nummer 314,
uitgegeven op zaterdag 14 december 2013, hadden wij een
artikel over de heer Halsema en zijn handelswaar opgenomen.
Op onze site www.modelspoorbeurs.nl plaatsen wij dit artikel
onder het hoofdstuk “informatie – artikelen en interviews”.
Daar kunt u in alle rust het artikel nog eens nalezen.

Ontmoeting met onze jongste bezoeker
Tijdens de afgelopen beurs in december werden wij
opmerkzaam gemaakt op een wel heel jonge bezoeker.
Samen met vader en moeder maakte de jonge treinliefhebber
kennis met de modelspoortreinen in de grote zalen van
EXPO HOUTEN. Dat het veel indruk op de kleine bezoeker
maakte was duidelijk te zien aan het feit dat de oogleden al
snel zwaar werden en de kleine in een verkwikkende slaap
heerlijk over de mooie treinen die overal te zien waren lag te
dromen. De moeder liep trots achter vader aan die de nodige
inkopen voor zijn modelspoorbaan wilde doen.

Maar wat ook opviel was de mooie knuffeltrein die de kleine
bij zich had. Het treingedeelte was weliswaar groter dan het
mensje dat de trein vasthield, maar dat ter zijde. Gewoon
het feit dat een kleine bezoeker met een grote knuffeltrein
de zalen bezocht was een lust voor het oog. De knuffeltrein
werd zelfs liefdevol door Richard getest.

https://www.facebook.com/modelspoorbeurs
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www.modeltreinstore.nl
info@modeltreinstore.nl

Store Utrecht

Productnieuws:

BR 55 DB Ep.III
lok VAN PIKO
PIKO brengt in 2020 in schaal TT de BR 55 DB Ep.III
op de markt. Adviesprijs: € 209,99
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Na bijna 40 jaar deelnemer verlaten
Dhr. en Mevr. Prummel de Modelspoorbeur
Iemand die vanaf het begin als deelnemer op de beurs
aanwezig was, is Dhr. Prummel uit Emmen. “Tijdens een
beurs in de Flint zat ik na afloop van de beurs samen met een
vriend een kopje koffie te drinken en na te genieten.” begon
Dhr. Prummel zijn verhaal. “Je kent dat gevoel ongetwijfeld.
Volop genoten van al het mooie dat op de tafels uitgestald
ligt, maar toch nog even een rondje lopen, voordat je toch
die ene lok voor een scherpe prijs zou willen aankopen…….
juist! volgende rondje was ik dus te laat! Bij toeval kwamen
wij in het restaurant in gesprek met Dhr. van der Kamp
(destijds betrokken bij de organisatie van de beurs) en tijdens
dit gesprek gaf Dhr. Van der Kamp aan om eens een tafel te
huren en zo ontstond bij ons het idee om als deelnemer actief
aan de beurs deel te nemen. Al snel was onze tafel gevuld met
wissels van Fleischmann die ik wel kwijt wilde, want mijn hart
ging uit naar het railassortiment van ROCO en treinen van
verschillende merken, maar uitsluitend gelijkstroom. In de loop
van de jaren heb ik mij verdiept in de onderdelen van vooral
de ROCO modellen. ROCO maakt machtig mooie modellen,
maar je raakt nog wel eens iets kwijt tijdens het rijden, of er
breekt iets, wat is het dan mooi dat je een hobbyist/handelaar
in hart en nieren hebt die weet wat er speelt in dit wereldje. Er
komen tijdens de beurs ontzettend veel hobbyisten naar ons
toe, voor dat ene gezochte onderdeel.

Dan ben je toch een echte hobbyist of niet?” Het enige dat wij
kunnen doen is dit beamen. Na al die beursjaren is het volgens
Erwin tijd om afscheid van de beurs te nemen. Hij wil meer
tijd met zijn kinderen en kleinkinderen door gaan brengen.
Zijn tafel vol onderdelen zal de bezoeker niet missen, want
alles is overgenomen door Mike Wagenaar en gaat onder de
naam ETSModelspoor.nl verder. Dhr. Prummel blijft nog een
tijdje tijdens de beurzen aanwezig en ook daarbuiten is hij
nog achter de schermen aanwezig om kennis aan de nieuwe
eigenaar over te dragen. “Zult u het beursgebeuren missen?”
vroegen wij Dhr. Prummel. “Nou ik geloof het zeker. Ik zal
zeker de gezelligheid missen. Mijn vrouw is opgelucht en blij
dat het is overgenomen. Zij vond het ook een leuke tijd, maar
we waren het er samen over eens dat als we de 65 bereiken
we er mee gingen stoppen. Met andere woorden, ik ga weer
terug naar de hobby, mijn modelbaan afstoffen en te zijner
tijd weer naar Houten op zoek naar…….. dat ene lokje of wat
dan ook. Want…Als je het in Houten niet vindt, vind je het
nergens!
Wij wensen Dhr. en Mevr. Prummel een heel mooie en
zonnige toekomst toe.

Tijdens de beurs in Houten staan we er met z’n drieën om
de modelspoorders aan hun onderdelen te kunnen helpen,
veelal uit voorraad leverbaar en om dat te kunnen is het een
kwestie van luisteren naar de hobbyisten om te weten welk
onderdeel er gezocht word. En mocht ik het niet in voorraad
hebben, dan werd het voor de klant besteld. In 2009 zijn we
met een webshop gestart. In no-time werd ik bekend als de
onderdelenleverancier van ROCO/FLEISCHMANN en PIKO.
Vraag nu niet of ik ook beurzen gemist heb, want dan is het
antwoord kort en bondig: één! Ja, je hoort het goed één. Die
ene keer was onze vakantie de spelbreker, maar verder waren
wij altijd van de partij. Het klinkt gek, maar zelfs op de dag
dat wij 40 jaar getrouwd waren stonden ik er ook. Mijn vrouw
bleef toen thuis om ’s avonds met kinderen en kleinkinderen,
nadat ik weer thuis was, er nog een leuk feestje van te maken.

Productnieuws:

Wiking 084802
Deze vrachtwagen, die limonade vervoerde, is een typische
model uit de beginjaren ’50. De auto, gebouwd naar
Amerikaans voorbeeld van de aldaar bekende Coca Cola
wagen, was in die tijd niet weg te denken als afleverauto in
met name de grote steden. Het model op bijgaande foto is
beladen met limonadeflesjes en is uitgevoerd in een helder
gele kleur. Alle details zijn tot in de finesse nagebouwd en
ook het merkteken van Magirus ontbreekt niet op de gril.
Het artikelnummer is 084802 en de adviesprijs is €16,25
https://www.facebook.com/modelspoorbeurs
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MODELSPOORBEURS
RAIL
2020

EXPO
NIJMEGEN

21 maart 2020
In: Jan Massinkhal
Nieuwe Dukenburgseweg 5
6534 AD Nijmegen
Gratis parkeren

21 t/m 23
februari 2020
In: Expo Houten
Gratis parkeren
* in samenwerking met hcc!m

Beursagenda 2020

Beursagenda 2021

In: Expo Houten Meidoornkade 24
3992 AE Houten Gratis parkeren

In: Expo Houten Meidoornkade 24
3992 AE Houten Gratis parkeren

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

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

Nieuwe Toegangsprijs
EXPO Houten € 8,-

12 DECEMBER 2020

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

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.

www.modelspoorbeurs.nl

info@modelspoorbeurs.nl
2 0 2 0
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