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Beste Modelspoorliefhebbers
Het schitterende RAIL-weekend liggen al weer enkele
weken achter ons. Afgaande op de reacties van de
bezoekers was RAIL 2020 een daverend succes. De
modulenbanen die getoond werden waren van een hoog
niveau en de bezoekers waren dan ook laaiend enthousiast.
Verderop in deze Modelspoorinfo treft u een verslag van
het RAIL-weekend aan.
Onder de bezoekers werd niet alleen gesproken over
modelspoortreinen, het aanleggen van een nieuwe baan,
het digitaliseren van de modelspoorbaan, maar werd er hier
en daar ook gesproken over het coronavirus. Dit virus is een
bedreiging voor de gezondheid en er wordt momenteel
wereldwijd geprobeerd het virus te bestrijden. Wat wij als
beursorganisatie doen is eigenlijk heel simpel. Wij houden
de berichten over dit virus nauwlettend in de gaten.
Mochten er belangrijke mededelingen zijn dan doen wij dit
via onze website www.modelspoorbeurs.nl. Let op: alleen
op onze site www.modelspoorbeurs.nl treft u de laatste
informatie aan. Wij hopen van harte dat u allen van deze,
ondertussen mondiale bedreiging, verschoond mag blijven.
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Productnieuws:

HERIS NS7009
Op een Nederlandse modelbaan waar ook nog eens een
NS 1100 lok op rijdt met bijbehorende wagons mag deze
verwarmingswagen om personenrijtuigen van verwarming
te voorzien, absoluut niet ontbreken. De opschriften zijn in
het Nederlands en het wagennummer is NS7009. Het rijtuig
past prima in Tijdperk III. Het artikelnummer is 12216
en de adviesprijs ligt rond de € 52,50.

Vandaag, 7 maart 2020, is de HCC!m ook weer aanwezig en
kunt u de activiteiten van de groep vinden in zaal 1A,
die bij binnenkomst in zaal 1 door de deuren vanuit
de hal, links achter het kleine restaurant ligt.
Daar laten leden van de HCC!m groep
u modulebanen zien waar door
hen hard aan gewerkt wordt.

https://www.facebook.com/modelspoorbeurs
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35 JAAR RAIL
GEVIERD MET EEN
SPETTEREND SHOW

Direct al bij binnenkomst stond een historische voltreffer:
de stoomlok van Märklin Meccano. Een zeldzaam exemplaar
compleet met de constructiedoos.
Natuurlijk was het aanbod banen van hoog niveau, met
naast vele Nederlandse inzendingen ditmaal veel banen uit
België. Onze zuiderburen toonden met de verenigingsbanen
Lemur, Scherpenzeel en Thüringen en ook individuele
toppers zoals de Egyptische Luxor baan een uitzonderlijk
hoog niveau in modelspoorweg bouw. Al het moois is straks
ook weer te zien in het RAIL MUSEUM. www.railmuseum.nl
bereikt u rechtstreeks of via www.rail.nl (in de balk boven
aan de pagina klikken op railmuseum.) In een tijdbalk
bereikt u foto’s van banen die ooit op RAIL stonden. Neem
geregeld eens een kijkje, het kost niets en dít museum is
24/7 open .
RAIL had, om het jubileum
te accentueren, prijzen
beschikbaar gesteld van Galerie
Andres Lacroix. Waardevolle
affiches waren dagprijzen, de
3D scan voor een schaalmodel
van uzelf kon zelfs 7 maal per
dag worden gewonnen.

De verheugde prijswinnaar van
het affiche van vrijdag

De volgende RAIL vindt plaats op 19 , 20 en 21 februari 2021
Wij hopen dat u ook weer zult komen. De eerste
aanmeldingen hebben wij overigens al weer binnen!
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21 maart 2020:
Internationale Modelspoorbeurs in de
Jan Massinkhal te NIJMEGEN!
Op 21 maart 2020 vindt de Internationale Modelspoorbeurs
in de Jan Massinkhal in Nijmegen plaats. Het is voor de
5e keer dat deze beurs in Nijmegen wordt georganiseerd.
De beurs in Nijmegen is een beurs die door veel gezinnen
met jonge kinderen wordt bezocht. “Waarom een beurs
organiseren waar ook veel jong publiek komt?” krijgen wij
weleens te horen. Ons antwoord is simpel: de jeugd heeft
de toekomst, ook in ons modelspoorgebeuren en wij zien
het enthousiasme van de jongeren die de beurs bezoeken.
Het bezoek van gezinnen aan de beurs levert ook vaak heel
leuke verhalen op. Vaders of opa’s die een modelspoorbaan
ergens in een doos in een hoekje op zolder hebben staan
gaan bij thuiskomst toch eens kijken of de lokjes nog zo
mooi rijden zoals zij vroeger reden. De kinderen dan wel de
kleinkinderen zijn al enthousiast gemaakt tijdens de beurs
in de Jan Massinkhal en zien dan alles thuis nog eens voor
zich. Vaak krijgen wij de vraag of wij nog meer beurzen
organiseren en natuurlijk waar. Want wie eenmaal met
het modelspoorvirus is besmet raakt dit nooit meer kwijt.
Het blijft altijd ergens doorstomen! Al snel zien wij dan de
vaders en opa’s terug op onze beurzen in Houten en merken
wij met hoeveel enthousiasme zij weer een nieuwe start
met hun hobby maken. Gelukkig zien wij ook steeds meer
kinderen tijdens onze beurzen in Houten.

Van klein tot groot, van jong tot oud blijft het enthousiasme
voortleven. Dat is ergens ook waarvoor wij de beurzen
organiseren. Daarbij komt het enorme aanbod van
werkelijk alles wat er voor het realiseren van een
mooie modelspoorbaan te koop is. Daarover mijmerend
ook de vraag waar het allemaal zal eindigen. Zal de
techniek nog zoveel meer te bieden hebben dat wij onze
modelspoorbaan nog realistischer kunnen maken? Gelukkig
weten wij dat niet, omdat in de toekomst kijken niet voor
ons is weggelegd. Maar één ding is duidelijk, namelijk
dat onze modelspoorbanen al heel realistisch zijn en dat
iedereen daar zijn/haar eigen inbreng bij kan hebben.
Ook tijdens de beurs in Nijmegen zien wij dat terug.
Werkelijk alles is er te koop, zodat wij een heel mooie
modelspoorbaan kunnen aanleggen. Echt heel mooie
dingen van lokjes, tot huisjes, van rails tot poppetjes die bij
een huisje in de tuin aan het werken zijn.
Kort samengevat; deze beurs is echt een bezoek waard!
Op onze site www.modelspoorbeurs.nl houden wij u op de
hoogte van wat u allemaal op de beurs in Nijmegen kunt
aantreffen.
Hieronder zetten wij voor u alles nog eens op een rijtje
21 maart 2020: Internationale Modelspoorbeurs in de Jan
Massinkhal te Nijmegen:
Adres:
Toegangsprijs:

Parkeren:

OV:
Openingstijd:

https://www.facebook.com/modelspoorbeurs

Nieuwe Dukenburgseweg 5,
6534 AD NIJMEGEN.
€ 5,- Kinderen tot 12 jaar gratis toegang,
mits onder begeleiding van een
volwassene.
GRATIS. In de directe omgeving van de
Jan Massinkhal staan een paar honderd
GRATIS parkeerplaatsen ter beschikking
voor de bezoekers van de Jan Massinkhal.
Op loopafstand (5 minuten) van station
Nijmegen – Goffert.
10:00 tot 15:30 uur.
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Een autobus liefhebber met een
voorkeur voor vrachtauto’s!
Via een vriend van een van de redactieleden kwamen wij in
contact met een gepensioneerde trolleybus chauffeur. Ook
na zijn pensioen is deze chauffeur nog volop aan het rijden,
niet alleen op zijn geliefde trolleybus, maar op bussen,
busjes en auto’s. Je mag hem overal voor vragen, want
rijden was, is en blijft zijn grote passie. Hij stelt echter één
voorwaarde: het voertuig moet schoon zijn, want zo brengt
hij het ook weer terug. Dat netheid voor hem wel een item
was, bleek al snel toen wij bij hem thuis een bijzonder
gezellig en geanimeerd gesprek gingen voeren over zijn
echte passie nl. de vrachtauto.
Eind jaren 60 startte Herman, want zo heet de vrachtautoverzamelaar, na het behalen van zijn rijbewijs voor grote
voertuigen als vrachtautochauffeur. Een heel drukke baan
noemde hij zijn begintijd als chauffeur. Hij vervoerde
groente en fruit van Nederland naar Duitsland. En druk
dat het was! Vaak moesten er op één dag meerdere ritten
tussen Nederland en Duitsland gemaakt worden en allemaal
met aan bederf onderhevige producten. Het waren lange
dagen, maar tijdens de ritten kon hij zijn hart ophalen aan
de vele vrachtauto’s die hij op de weg zag. Die lange ritten
waren natuurlijk niet toegestaan, maar daar had Herman
wel een oplossing voor, nl. 2 werkboekjes. Dus voor een
politiecontrole of de destijds gebruikelijke grenscontroles
hoefde Herman zich absoluut geen zorgen te maken. 35
jaar heeft hij het op de vrachtauto volgehouden, zonder
één vakantie, maar met een noodgedwongen tussenpauze
van 1½ jaar militaire dienst. Tijdens zijn diensttijd had hij
het ook erg naar zijn zin, want hij was chauffeur op een
50-tons Centurion tank. Toen hij de herinneringen aan zijn
avonturen als tankbestuurder aan het ophalen was zag
je zijn ogen glunderen. Hij genoot er nog steeds van en
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je bespeurde een beetje weemoed bij de gedachten dat
het Nederlandse leger momenteel geen dan wel niet veel
tanks operationeel heeft. In een vitrinekast liet hij zijn
rijbewijs én natuurlijk foto’s van zijn Centurion tank trots
aan ons zien. Al snel volgden enthousiaste verhalen uit de
tijd dat hij in het Duitse Paderborn zijn militaire diensttijd
uitzat. Na 35 jaar vrachtautobestuurder was het welletjes.
Hij hing zijn werkjas aan de wilgen en werd buschauffeur
in Arnhem en omgeving. Het thuisfront was enthousiast,
want de werktijden werden toen wat regelmatiger en
had hij eindelijk tijd voor zijn hobby, natuurlijk naast de
beslommeringen van zijn gezin. Vijf jaar geleden is hij met
pensioen gegaan, maar rondrijden in bussen doet hij nog
steeds, nu op vrijwillige basis.
Herman kreeg tijd om zijn verzameling op te bouwen
en dat was dan ook in zijn hobbykamer duidelijk te zien.
Zijn verzameling bestaat uit oldtimers (vrachtauto’s) in de
schaal 1 : 43, normale vrachtauto’s in de schaal 1 : 50 en
vrachtauto’s in de schaal 1 : 18. Vooral de vrachtauto’s in de
laatst genoemde schaal hadden zijn voorkeur vanwege de
vele details die dan zichtbaar zijn. Er was wel een beperking
wat vrachtauto’s betreft en dat was dat alleen 3-assige
vrachtauto’s in zijn verzameling werden opgenomen.
Het merk TECHNO heeft zijn voorkeur, maar wat merken
vrachtauto’s betreft zijn dat de modellen van Scania (Scania
Vabis, voor de ouderen onder ons), DAF, Mercedes en Volvo.
Al pratende gaan wij dieper in op het verzamelen van
dingen. Herman omschrijft het als een vorm van hebzucht
voor jezelf, want je koopt dingen om ze te bezitten.
Vaak wil hij meer kopen, maar dan denkt hij ook dat hij
tevreden moet zijn met wat hij heeft. Voor hem is de
techniek achter het product vrachtauto vaak belangrijker
dan de vrachtauto zelf. Hoe iets werkt of hoe vrachtauto’s
gekoppeld worden dan wel vergroot, daar gaat het
eigenlijk om. Het verzamelen van de auto’s is meer een
bijkomstigheid. Als voorbeeld geeft hij de kleurverschillen
waarin een vrachtauto te zien is. In Duitsland is/was dat heel
gemakkelijk. Duitsers reden/rijden vaak alleen maar met
vrachtauto’s in de kleuren donkerblauw of donkergroen.
Na al deze wetenswaardigheden kwam plotseling de
opmerking dat hij laatst zelf nog een grote verhuiswagen
had bestuurd, want rijden in zo’n ding verleer je nooit.
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En toen brak voor ons hét ogenblik aan waarop wij al een
tijdje hadden zitten wachten. Wij mochten zijn verzameling
gaan bekijken. Het was een heel mooie zomerdag en de zon
stond volop aan de wolkeloze, blauwe hemel stond. Maar
de gordijnen waren dicht en het kunstlicht verlichtte de
gigantische verzameling vrachtauto’s. Waarom het zo donker
was, was een van onze eerste vragen, nadat wij van onze
verbazing waren bekomen. Simpel omdat de kleuren van
de modellen niet mochten verbleken, want dat zou zonde
zijn en in de originele kleuren overspuiten was niet mogelijk
vanwege eventueel kleurverschil. “Maar dat moesten wij als
modelspoorfanaten toch weten!” Klopt, alleen houden wij
ons daar niet zo mee bezig. Het overzicht van de modellen
was gigantisch. Veel bedrijven werden apart belicht en
de verzamelaar had bijna alle modellen die ooit voor een
bedrijf gereden hadden in zijn bezit. Ook de verlengde
vrachtwagencombinaties die tegenwoordig over de
snelwegen van Nederland mogen rijden stonden opgesteld.
Maar moet er ook onderhoud aan deze modellen worden
gepleegd? Wij als modelspoorders weten als geen ander
hoeveel werk het onderhoud aan onze modelspoortreinen
vergt, dus wij dachten dat dit wel zal meevallen bij auto’s
die gewoon ergens tentoongesteld staan en waar niet mee
gereden wordt. Nou, wij helpen u snel uit de droom, niets
is minder waar. Er lag een oplegger van een vrachtauto op
zijn kant en de opbouw was los. Er kwam heel wat bij kijken
alvorens deze opbouw weer netjes op de vrachtauto paste
en vastzat. Door inwerking van het weer en de wisselende
temperaturen is het mogelijk dat een opbouw loslaat.
Maar ook een achteruitkijkspiegeltje kan losraken, net als
een ruitenwisser. Het is allemaal zo fragiel, dat reparatie
en onderhoud nodig is. “Hoe voorzichtig ik mijn auto’s
ook behandel, afstof, verzet, er kan altijd iets losraken en
kapotgaan. Dat moet ik dan heel secuur herstellen, want
je mag dat natuurlijk niet zien,” vertelde de verzamelaar
heel enthousiast. “Kijk, dit model behoort toch tot mijn
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lievelingsmodel” ging Herman verder. “Dit is een van de
oudste vrachtauto’s waarin ik gereden heb. Weet je wat
daar zo mooi aan was? Je had nog geen automatische
versnellingsbak onder de auto, maar je moest gewoon
met de hand schakelen. Dat schakelen kon je niet in een
keer. Wanneer je bijvoorbeeld tussen de 1 en de 2 moest
schakelen, dan moest je zodra de versnelling “vrij” stond
een klein beetje gas geven. Dat tussen-gas geven was zo
mooi, zo echt, dan bestuurde je een echte vrachtauto.
Geweldig!” Toch zaten er ook haken en ogen aan het rijden
met zo’n oude vrachtauto. “Het was zonder twijfel een
heel stoer gebeuren: een vrachtauto met 120 pk, had je
geluk 190 pk, heel langzaam de heuvel laten oprijden en in
Duitsland in een heel lange file van allemaal vrachtauto’s
achter eentje die te zwaarbeladen was, kruipen de bergen
op. Vaak moest je ook nog in de auto slapen. Dekje naar
beneden, gordijntje voor de ramen en snurken maar, helaas
zonder airco of verwarming in de auto zoals ze dat nu
hebben en dan zwijg ik over het heerlijke bed dat in de
nieuwe modellen zit.”
Voor ons was het een bijzonder leuke en
informatieve middag. Wij genoten van
de vele verhalen die Herman vertelde
over zijn leven op de vrachtauto en
over de ontwikkelingen die de
vrachtauto in de loop van de
jaren heeft ondergaan. Wij willen
Herman heel hartelijk danken voor
de gezelligheid en hopen dat
hij nog lang van zijn auto’s mag
genieten. Op de vraag of hij ook
wel eens naar Expo Houten wilde
komen was zijn antwoord kort:
Natuurlijk. “Om de drie maanden
is er de modelautobeurs en daar
heb ik er nog geen van gemist!”
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www.modeltreinstore.nl
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Store Utrecht

NIEUW!

Penslijper PS 13

Te koop:
Koll’s Kompakt
Katalog 2020
Prijs: € 29,95
592 pagina’s

Verkrijgbaar tegenover
de infostand.

Wij adviseren u voordat u afreist naar de
Modelspoorbeurs in HOUTEN en NIJMEGEN eerst
onze site www.modelspoorbeurs.nl te raadplegen.

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.
Technische gegevens:
Gelijkspanning 12 – 18 V,
8.000 slag/min (2,5 mm),
lengte 160 mm, gewicht 130 g.
NO 28 594

Alleen hierop treft u de laatste informatie
betreffende onze modelspoorbeurzen aan.
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Pascalweg 6A, 6662 NX Elst (Gld)
Tel: 0481 - 353 288
www.hobmamodelbouw.nl
WWW.MODELSPOORBEURS.NL

Plaatsgebrek?
Hierbij een paar heel oude ideeën!
Dit artikel is mede tot stand gekomen door Dhr. Schimmel.

Regelmatig hoor je in gesprekken met mede modelspoorliefhebbers dat zij graag een modelbaan zouden hebben
of willen bouwen, maar dat men er niet toe komt.
Dikwijls gaat het dan om de zogenaamde “herintreders”,
liefhebbers die op zolder of in een kelder dozen met
treinspullen hebben staan, er niets mee doen, maar dat
wel zouden willen. Of mensen die op de hoogte zijn van de
huidige stand van techniek aangaande de modeltreinhobby
en daarmee graag aan de slag zouden willen gaan.
Niet iedereen beschikt over een ruime zolder of een kelder
met voldoende meters ter beschikking voor een hobby.
Dan is er namelijk meestal geen probleem. Maar voor wie
in een flat of appartement woont speelt ruimtegebrek
een grote rol. Wellicht dat de tekeningen hieronder een
oplossing kunnen bieden. Wanneer andere huisgenoten
geen al te grote bezwaren hebben, is een verstevigde
plank van zo’n twee vierkante meter al een prima start.
Je staat versteld wat er op zo’n klein oppervlak al niet
mogelijk is. En als het vonkje eenmaal is overgeslagen, dan
blijken de mogelijkheden vaak legio. Misschien vormen de
onderstaande tekeningen uit een oud modelspoortijdschrift
wel een idee om iets in een kleine ruimte op te zetten.
1

Tekening 1 - De modules kunnen bijvoorbeeld opgehangen
worden. Wil men met de trein gaan rijden, dan kunnen de
modules achter elkaar geplaatst worden. Dit systeem is heel
interessant voor de modelbouwers die veel aandacht aan
de scenery willen schenken en in een ruimte per module de
modelspoorbaan willen aankleden.
Tekening 2 - Hier wordt een complete modelspoorbaan
tegen de muur aan gezet en bij het werken op de plaat via
een katrolsysteem naar beneden geklapt.
Tekening 3 & 4 - Zij geven een beeld van een opklapbare
modelspoortafel te vergelijken met het systeem van een
opklapbed. Alleen wordt de plaat waar de modelbaan op
ligt boven op een (logeer)bed neergeklapt.
Nadeel bij deze systemen is dan men alles op de plaat goed
vast moet zetten en het rijdend materieel er steeds af moet
halen indien men de modelspoorbaan opruimt.

2
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https://www.facebook.com/modelspoorbeurs

7

MODELSPOORBEURS
EXPO
NIJMEGEN

21 maart 2020

RAIL
2021

19 t/m 21
februari 2021

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

* in samenwerking met hcc!m

In: Expo Houten
Gratis parkeren

Beursagenda 2020

Beursagenda 2021

In: Expo Houten Meidoornkade 24
3992 AE Houten Gratis parkeren

In: Expo Houten Meidoornkade 24
3992 AE Houten Gratis parkeren

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*
13-14 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.
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info@modelspoorbeurs.nl
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