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Internationale Modelspoorbeurs

Beste Modelspoorliefhebbers,
November, de slachtmaand, herfstmaand, aankomst
Sinterklaas en Zwarte Piet, maar ook de maand waarin de herfstnouveautés van de modelspoorfabrikanten gepresenteerd worden. En zitten daar mooie dingen tussen? Nou en of!
Van Dhr. van Zuthem ontvingen wij het bericht dat eindelijk, na heel lang wachten, de DAF-jes 600 van Brekina
door de fabrikant uitgeleverd worden. Wat is mooier dan
op een modelspoorbaan naar Nederlands voorbeeld en
dan ook nog eens uit de jaren 60 een of meerdere DAFjes 600 te plaatsen.

PIKO wist ons te melden dat de bekende E-lok van de DB
BR 152 Tijdperk IV op de markt wordt gebracht. In een
eerste filmpje hebben wij kennis mogen maken met dit tot
in de puntjes gedetailleerde model. De filigrammen details
die het model bevatten zijn werkelijk fantastisch. Het is
een bijzonder mooi exemplaar geworden dat op menig
modelspoorbaan zeker tot zijn recht komt.

Artikelnummer en adviesprijzen:
51820 - € 219,99 en 51821 (AC) - € 249,99

In deze Modelspoorinfo treft u ook enkele artikelen over
digitale centrales aan. Dit als voorproefje op HOUTEN
DIGITAAL van 9 december 2017.
Verder willen wij u op onze volgende beurzen attenderen:
Allereerst onze beurs op 9 december: HOUTEN DIGITAAL. Naast de gewone Internationale Modelspoorbeurs
die wij op 9 december in EXPO HOUTEN te Houten organiseren vindt u in een extra zaal (Zaal 1A) HOUTEN DIGITAAL. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement, waar

naast de gebruikelijke verkoop van modelspoortreinen in
en toebehoren in Zaal 1, 2 en 3 in Zaal 1A verschillende
digitale demobanen te zien zijn. Alleen tijdens deze
beurs zijn de openingstijden gewijzigd en is de beurs
te bezoeken van 10:00 uur tot 16:00 uur. Dus alleen
tijdens deze beurs gewijzigde openingstijden. De toegangsprijs is € 7,- en kinderen t/m 11 jaar mogen onder
begeleiding van een volwassene GRATIS naar binnen.
Parkeren is ook GRATIS.
Op 23, 24 en 25 FEBRUARI 2018 organiseren wij in
EXPO HOUTEN te Houten RAIL 2018. Over deze beurs
treft u in de komende Modelspoorinfo’s meer informatie
aan. Wel kunnen wij u nu al mededelen dat de openingstijden
gewijzigd zijn. Vrijdag 23 februari
2018 en zaterdag 24 februari
2018 zijn de zalen open van
10:00 uur tot 17:00 uur. Zondag
25 februari 2018 is de openingstijd van 10:00 uur tot 16:30 uur.
De entreeprijs is € 17,00. Bij inlevering van een duidelijk ingevulde kortingsbon krijgt u € 2,00
korting op de toegangsprijs. Kinderen t/m 11 jaar mogen onder
begeleiding van een volwassene
GRATIS naar binnen. Parkeren
is ook GRATIS. Elders in deze Modelspoorinfo treft u een
leuke kortingsactie aan. Voor meer informatie kunt u altijd
terecht op de site www.rail.nl (ook voor het downloaden
van de kortingsbon).

en Houten Digitaal 9 december 2017
Al weer voor het vierde jaar in successie organiseert de
HCC!m in 2017 tijdens de Modelspoorbeurs een nieuwe
editie van Houten Digitaal. Evenals voorgaande jaren zullen er naast veel leden van de HCC, ook individuele modelspoorders en modelspoorverenigingen aanwezig zijn
om u te tonen wat er allemaal mogelijk is op gebied van
digitaal modelsporen. Van technische minidemo tot complete digitaal gestuurde modelbanen zullen aanwezig zijn.
Doel is en blijft om iedereen die iets met digitaal modelsporen heeft de gelegenheid te bieden om dit te demonstreren.
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Het aanbod is wederom heel divers: van complete modelbanen die gedigitaliseerd en “aangekleed” zijn tot kleine
bijdragen, zoals bv. een geautomatiseerde havenkraan of
diepgaande kennis over één bepaald digitaal systeem; u
kunt het allemaal vinden op Houten Digitaal. Qua inschrijvingen loopt het goed, maar er is nog wel enige ruimte.
Dus: mocht u nog aan willen sluiten, kijk op www.hccm.nl,
vul het inventarisatieformulier in en mail het aan houtendigitaal@modelbaan.hcc.nl. Wij nemen daarna zo spoedig
mogelijk contact met u op over de definitieve plaatsingsmogelijkheden. En mochten we u in 2017 niet meer kunnen plaatsen; de editie voor 2018 is ook reeds ingepland.

Maar terug naar Houten Digitaal:
Het blijft fascinerend: ’s-ochtends met een lege hal van
1900 m² beginnen…..

Waarom HCC!m?
De Modelbaanautomatisering interessegroep (HCC!m) is
één van HCC's interessegroepen. De HCC!m bestaat
enerzijds uit modelspoorhobbyisten die hun baan (verder)
willen automatiseren en anderzijds uit computergebruikers die belangstelling hebben voor het automatiseren
van modelspoorwegen met behulp van computers. De
HCC!m bestaat sinds 1978 en is daarmee één van de
oudste interessegroepen binnen de HCC. De HCC!m telt
meer dan 750 leden in Nederland en België en behoort
daarmee tot de grootste modelspoorverenigingen van
Nederland.
Binnen de HCC!m kennen we een aantal werkgroepen
waarin leden en kaderleden op allerlei terreinen samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe producten en de
uitwisseling van kennis en ervaring. De belangrijkste doelen van de HCC!modelbaanautomatisering IG zijn:
- het uitwisselen van informatie en ervaringen tussen de
leden;
- het gemeenschappelijk onderzoeken van digitale technieken voor modeltreinbesturing;
- het beschikbaar stellen van hardware voor leden;
- het uitdragen van ideeën door deelname aan beurzen
en tentoonstellingen.
Nieuwe werkgroep binnen HCC!m: De Dinamo gebruikers.
Begin 2017 heeft HCC!m contact gezocht met Leon van
Perlo, de maker van het Dinamo-systeem. Na enig overleg, ook met PiCommIT en MCC ModelCarParts als leveranciers van dit product, hebben we besloten om een
nieuwe werkgroep op te richten binnen HCC!m; de Dinamogebruikers. Doel is om de Dinamogebruikers, waarvan er al diverse lid zijn van HCC!m, meer een “eigen gezicht “ te geven. Als gebruikersgroep kan HCC!m hen nu
faciliteren voor bv. het maken van demo-banen, maar ook
voor het organiseren van eigen bijeenkomsten. Dit kan in
eerste instantie tijdens 1 van de 7 bijeenkomsten die
HCC!m sowieso al per jaar organiseert, maar kunnen ook
zelfstandig georganiseerd worden. Kortom: extra kansen
voor Dinamogebruikers om elkaar te treffen en kennis te
delen.

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.

en enkele uren later……

Uiteraard valt of staat dit met een goede organisatie, iets
waar wij als HCC!m bijna het gehele jaar mee bezig zijn.
Mochten er nog vrijwilligers zijn …….. aanmelden mag ☺.
Maar uiteraard ook dank aan alle clubs en individuele
deelnemers: Zonder hen geen gevulde hal.
Overigens is het vaker mogelijk om HCC!m te treffen
dan alleen bij Houten Digitaal.
Naast onze aanwezigheid op een groot aantal evenementen door het land organiseren wij ook een aantal bijeenkomsten voor leden waar u lezingen, workshops en demo’s kunt bijwonen. Op deze bijeenkomsten is ruim gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over
oplossingen voor digitale problemen.
Ongeveer 3 à 4 keer per jaar doen wij dit tijdens de modelspoorbeurs op de eerste etage van Expo Houten. Bijkomend voordeel is dan dat leden vanaf 12.00 uur tegen
gereduceerd tarief de beurs kunnen bezoeken.
Daarnaast zijn wij regelmatig te vinden in de clubruimte
van Rail Club Utrecht of op verzoek van leden bij andere
modelspoorverenigingen.
De volledige agenda is te vinden op https://
modelbaan.hcc.nl/bijeenkomsten.html
Lid worden van HCC!m? -> ga naar: https://www.hcc.nl/
registratie en vul MO in bij de interessegroep. Een heel
jaar lidmaatschap voor maar € 37,85, inclusief het MOlidmaatschap. En voor al onze leden levert het HCClidmaatschap, naast onze eigen HCC!m activiteiten, ook
nog aantrekkelijke aanbiedingen bij diverse modelspoorleveranciers op.
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COLUMN

Sporen van Smaragd – per trein door
Nederlands-Indië.

Beste Harry,
Het seizoen is weer begonnen, zoals we het onderling
vaak benoemen. De Diehards gaan gewoon door in de
zomer heb ik wel gemerkt, zo nu en dan was het weer wat
minder om buiten te zijn, wat voor ons dan weer goed is.
Vaak neemt men ook even de tijd om onze winkel te bezoeken, bijvoorbeeld vanuit een vakantieplekje in Zeeland
of een treinreis naar het station in Roosendaal te maken.
De afgelopen Modelspoorbeurs van 7 oktober was weer
gezellig druk. In sommige paden kon men weer over de
hoofden lopen en was de beurs zoals hij bedoeld is, zelfs
na 15:00 uur...
Omdat het op Houten digitaal, die tot 16:00 uur duurt, na
drie uur 's middags wat stil kan vallen viel het mij op dat er
hier nog aardig wat bezoekers rondliepen na sluitingstijd.
Dit deed mij denken aan een gesprek van afgelopen zomer bij mij in de winkel met een "zomergast".
We stonden wat te praten en deze persoon vertelde mij
gaande het gesprek dat hij altijd "gratis" naar Houten
ging. Na mijn vraag hoe hij dat deed bleek dus dat hij na
14:30 naar binnen ging. Er was dan geen controle meer,
gaf hij aan, en hij kon dan toch een klein uurtje rondsnuffelen...
U begrijpt dat mijn zomerse stemming wat omkeerde: tijdens het inpakken van de stand kan het dan best chaotisch zijn met kratten, containers, deksels terug op de
handel, langslopende collega's (wij staan vlakbij een in/
uitgang) en dan nog rommelende bezoekers om je heen.
Ik ben best nog in voor een leuke deal om vijf over drie,
maar goed is soms ook goed. Een beursdag is vrij pittig:
op tijd je bed uit om te zorgen dat alles op tijd klaar is als
de zaal om 10 uur open gaat. Daarnaast is het ook gewoon zo, in al die jaren dat ik nu beursganger ben is het
meerdere keren voorgekomen, dat je achteraf handel
kwijt bent die niet is afgerekend, helaas maar waar.

MIXMEDIASTORE heeft in haar collectie boeken een
prachtig fotoboek opgenomen waarin aan de hand van
authentieke foto’s met bijbehorende verhaaltjes een heel
compleet beeld wordt geschetst van de aanleg van de
spoorlijnen in Nederlands-Indië. De korte verhalen bij de
foto’s zijn gemakkelijk leesbaar. Het boek geeft een mooi
overzicht van de aanleg van de
spoorlijnen die onder toezicht
van Nederlandse ingenieurs
zijn aangelegd met als doel
ervoor te zorgen dat het vervoer (export) van suiker, tabak
en koffie, maar ook het vervoer
van soldaten en militair materieel, snel en efficiënt zou verlopen.
Op 10 augustus 2017 is het
precies 150 jaar geleden dat de eerste trein in Indonesië
reed tussen de havenstad Semarang en Tangoeng op
Java. Aanleiding voor het Spoorwegmuseum om met de
tentoonstelling ‘Sporen van Smaragd’ in te gaan op de
rijke historie van de Indonesische spoorwegen. ‘Sporen
van Smaragd’ opent op vrijdag 7 juli en loopt t/m 10 november 2017.
Ondanks de vele geografische, technische, personele en
financiële moeilijkheden opende de particuliere Nederlandsch Indische Spoorwegmaatschappij (NIS) op 10 augustus 1867 de eerste spoorlijn op de archipel tussen de
havenstad Semarang en Tangoeng. Dit 25 km lange traADVERTENTIE

Ik heb de klant gevraagd om met bovenstaande rekening
te houden, althans gevraagd, het
kwam er meer op neer dat ik zijn
gedrag niet goedkeurde en het er
absoluut niet mee eens was dat hij
dat doet. Wij zorgen op tijd voor
leuke gevulde tafels en goede prijzen, de organisatie voor een goede, veilige locatie en de bezoekers
zorgen voor een leuke dag. Het is
"maar" een modeltreinenbeurs,
maar laten we het in deze soms al
chaotische wereld zelf niet al te
chaotisch maken.
Marc Oomen

(marnan.eu)

www.modelspoorbeurs.nl
www.rail.nl
www.hobmamodelbouw.nl
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ject vormde het begin van spoorlijn naar de Vorstenlanden op Midden-Java. Daarna groeide vooral op Java het
spoorwegnet gestaag, zowel door particulier Nederlands
initiatief als door de investeringen van de Nederlandse
staat. Deze raakte er meer en meer van overtuigd dat
goede spoorverbindingen de export en industrie van de
kolonie konden stimuleren en bovendien van militairstrategisch belang konden zijn. Een groot deel van het
huidige spoor in Indonesië is tot 1942 aangelegd, beheerd
en geëxploiteerd door Nederlandse spoorwegmaatschappijen, Nederlandse ingenieurs, Nederlandse architecten
en veel Nederlands materieel. Dat gebeurde in de koloniale periode waarin Indonesië officieel Nederlands-Indië
heette.
Het Spoorwegmuseum beheert een unieke collectie van
foto’s, objecten en modellen die getuigen van de Indische
spoorgeschiedenis.
Nu steeds meer interesse ontstaat voor de koloniale periode en het bovendien in 2017 precies 150 jaar geleden is
dat de eerste trein in Indonesië reed, organiseert Het
Spoorwegmuseum een tijdelijke tentoonstelling over dit
onderwerp in samenwerking met de Indonesische spoorwegen en het Indonesische spoorwegmuseum in Ambarawa.
Te koop bij MIXMEDIASTORE:
Sporen van Smaragd, geschreven door Evelien Pieterse,
cultuurhistoricus.
ISBN 9789462252118. De prijs is € 24,95

Dit fantastische concept is gelukkig doorgezet. Het bespaart bij een wat grotere baan veel elektronika voor remen optrek secties. De railspanning kan worden ingesteld
met jumpers.

Voor de bediening kan ook (onder Android) een tablet of
smartphone worden gebruikt.
Hiervoor is er de Android-App EasyControl en voor de
draadloze bediening de wControl, een WLAN-interface op
basis van de Raspberry Pi 3 Model B met een micro-SDkaart.
Aanvullende
informatie:
Dataprotocollen: DCC
MM I en II
m3 (voor mfxLoks)

Ondersteunt
RailCom:
directe invoer van RailCom-CV-uitleesopdrachten
Info: tams-online.de en treinelektronika.com

De RedBox, een moderne digitale besturingscentrale

ADVERTENTIE

Na de geslaagde EasyControl uit 2007 is er nu een waardige opvolger volgens een nieuw concept, aangepast aan
de huidige wensen van de gebruiker.
De RedBox in de al van de Booster bekende rode behuizing heeft behalve de “Go”en “Stop” toetsen geen bedieningsorganen.
Veel modelbanen worden door PC's of andere hardware
aangestuurd.
Ook wil de gebruiker zonder PC meer vrijheid hebben in
de keuze van zijn bedieningsapparaat en vrij kunnen bewegen. Met deze RedBox wordt hier volledig op ingespeeld.
Behalve USB of RS232 aansluiting is er naast het EasyNet ook een XpressNet aansluiting (Roco en Lenz). Hierdoor is de keuze voor handregelaars groter geworden.
Vaak heeft men nog wel ergens een “muisje II” liggen.
Uiteraard kan ook de LokControl worden gebruikt als externe regelaar en komt Tams binnenkort met een nieuwe
HandControl.
De RedBox is in drie varianten leverbaar.
- Standaard uitvoering, zonder booster, en met twee USBaansluitingen
- Booster uitvoering, met twee USB-aansluitingen.
- Een uitvoering als 1, echter met een RS232 (Sub-D)
aansluiting.
Bij uitvoering 2, met booster, kan men de booster inzetten
als “gewone” booster of als “rem-booster”.
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NIEUW: RAIL KAARTJE CADEAU

ADVERTENTIE

Dat is leuk! Vraag eens
een cadeautje waar je wat
aan hebt.
Herkent u dat? Dat ze je
vragen wat je wilt hebben?
Voor je verjaardag, in surprises of onder de kerstboom. Wij hebben een idee
om de gulle gever op het
goede spoor te zetten.
Wat is immers leuker om te
krijgen dan een kaartje
voor RAIL? Leuk verpakt in
een NS-gimmick. Keuze uit
een dien(st)blad of een
fotolijstje. Te bestellen via
https://loopedgoods.com/product/combideal-railticketdienstblaadje/ of https://loopedgoods.com/product/
combideal-railticket-fotolijstje/ en geleverd door de brievenbus.
En als het februari is, neem je ook nog je (klein-)kind gratis mee voor een dagje treinen in Houten, nl. voor
RAIL: 23, 24 en 25 februari 2018
- Dien(st)blaadje (uitgezocht
traject) + Rail-ticket: standaardprijs €12,95 + €15,- =
€27,95, prijs met korting wordt
€25,00
- Dien(st)blaadje (willekeurig
traject) + Rail-ticket: standaardprijs €9,95 + €15,- =
€24,95, prijs met korting wordt
€23.00
- Fotolijstje (uitgezocht traject) + Rail-ticket: standaardprijs
€4,95 + €15,- = €19,95, prijs met 10% korting wordt
€18,00

Voor meer informatie over RAIL 2018 kijk op:
www.rail.nl of
www.modelspoorbeurs.nl
ADVERTENTIE
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MyTrains,
Een eigen ontworpen digitale
centrale plus aansturing
Tijdens een van de afgelopen beurzen kwamen wij in gesprek met 2 enthousiaste modelspoorvrienden. Nou,
vrienden waren het wel, maar het bleken aan het eind van
het gesprek broers te zijn! Vol enthousiasme werd gepraat over treinen, de aankleding van de baan en het digitaliseren van hun modelspoorbaan. Op de vraag welke
centrale de heren gebruikte voor de aansturing van hun
baan volgde eerst een lach en toen het antwoord, “Er was
al lang een droom om zelf treinen digitaal aan te sturen
en nu moest het er een van komen. Ik ben op internet de
NMRA standaarden gaan bestuderen, aan het solderen
en programmeren geslagen en ik heb zelf een centrale
gemaakt. Wat kosten betreft echt een paar tientjes, niet
meer. Nu laten wij met z’n drieën de treinen bij mij thuis in
de tuin rijden via een tablet en/of smartphone: mijn broer
die in het midden van het land woont, een vriend die in
Portugal woont en ik. Het werkt voortreffelijk en kost geen
drol”. Onze reactie kunt u zich wel voorstellen! Aan het
eind van afgelopen beurs kregen wij een uitgebreide demonstratie van Bert (want zo mogen wij hem noemen) en
inderdaad, het testbaantje dat hij had meegenomen werkte probleemloos. Een aanwezige vriend van ons, die bij
de demonstratie aanwezig was en de nodige kennis op
het gebied van programmeren heeft, was stomverbaasd
hoe Bert dit voor elkaar had gekregen.

Via een eenvoudig script taaltje is een automatisch rijden
te realiseren. Gepland is de visualisatie van rails, statussen van Controls en meldingen via een extern (HDMI)
scherm.
Het gebruikte protocol is DCC met als aansturing een
(Android) smartphone/tablet.

HET OPSTART/HOOFDSCHERM
Door op een Tn optie te klikken
wordt een bepaalde trein/tram
gekozen en de naam linksonder
in het roze vakje getoond. Het
verschuiven van de Slidebar
regelt de snelheid, hetgeen ook
stapsgewijs mogelijk is met de
<< en >> knoppen. Een vinkje
bij Forward zal duidelijk zijn,
evenals de knop STOP. Lang op
STOP drukken zet alle treinen
onmiddellijk stil en haalt de
spanning van de rails. Knop F58 wordt dan rood en vertoont de
tekst Power.
Dat is ook het geval bij kortsluiting. Door op Power te
drukken zet de centrale weer spanning op de rails.

Als alles meezit geeft Bert een demonstratie van zijn zelfontworpen centrale en toebehoren tijdens HOUTEN DIGITAAL, onze komende beurs dus. Hieronder treft u al een
kort overzicht van de werking van de centrale aan. Deze
tekst met foto’s is door Bert ter beschikking gesteld.

F0-F4 zijn de bekende Functie ‘toetsen’, F0 meestal de
rijverlichting, F1 bijv. de binnenverlichting, enz. Andere
sets zijn te kiezen via de knop F5-8 (linksonder), net als
F9-12. Het grote vak met de knoppen 1, 30, 35 toont de
gedefinieerde Controls (wissels, enz.). Het symbolische
nummer de positie. Door scrollen kan men 108 vinden, de
maximale waarde.
De andere onderste knoppen leiden naar andere schermen.

Korte beschrijving van MyTrains

HET SCHERM TRAINS

Er is uitgegaan van 16 treinen, waarvan er maximaal 5
tegelijkertijd actief bestuurd worden.
De decoders in de treinen kunnen worden geprogrammeerd. Voor kenners, de zogenaamde CV’s (Configuratie
Variabelen) kunnen worden gewijzigd. Bijv. CV1 is het
adres, CV2 is de minimumsnelheid, enz.

Door een trein te selecteren en op UP te drukken kan een
trein/tram van de 16 in de bovenste actieve selectie van 5
geplaatst worden. Het adres (hier 8) en de naam zijn aan
te passen.

Daarnaast is het mogelijk om via kaarten 108
‘Controls’ (wissels, seinen, keerlussen, enz.) te schakelen
en treinen op 320 blokken te melden, vergelijkbaar met
het s88 systeem.

Onder de treinen-box staat een setje van maximaal 25
gedefinieerde CV’s per geselecteerde trein/tram. Deze
zijn te wijzigen en te versturen. Eventueel ook de hele set
in 1 keer (Send CV’s).
Onderin wordt een geheugensteuntje getoond, al is het

ADVERTENTIE
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Er is daarvoor geen security ingebouwd en een camera,
bijv. via Skype, is uiteraard een vereiste.
al is het beter de
handleiding van
de decoder te
raadplegen.
Door lang op
Send CV te drukken, wordt de
Service Mode
geactiveerd, bijv.
nodig om een
adres van een
Massoth™ decoder te wijzigen.

HET SCHERM CONTROLS
Jammer, een typefoutje: sitch moet switch zijn. Dit scherm
dient voor de definities van Controls (wissels,
enz.) en de hardware-koppeling.
Zoals vermeld,
het ‘no.’ is slechts
een symbolisch
nummer om de
plaats op het
main-scherm te
bepalen, zoveel
mogelijk overeenkomstig de fysieke lay-out van de
baan. Card 3 is
het fysieke kaart
nummer. Op 1
kaart kunnen 4
Controls aangesloten worden en
die kaart kan
eveneens
de be*
zetting van 8
blokken terugmelden.

Tot zover deel 1 van dit artikel. Deel 2 van dit artikel treft
u aan in de Modelspoorinfo die op 9 december 2017 verschijnt.
Na publicatie van het gehele artikel wordt het ook geplaatst op onze site www.modelspoorbeurs.nl
Wat kunt u verwachten in onze volgende
Modelspoorinfo?
•

Deel 2 van het artikel MyTrains.

•

Een verslag van ons bezoek aan een wel heel bijzonder museum nl. het Trolley Bus-Museum te Arnhem.

•

Het artikel “Hoe komt het dat de afstand tussen
twee spoorrails 1,435 meter is?”

•

Informatie over de centrale van RAUTENHAUS.

•

En natuurlijk schenken wij aandacht aan RAIL 2018

Noteer in uw agenda: 9 december 2017
HOUTEN DIGITAAL

ADVERTENTIE

Een specifieke Control zit aan een ‘wire’.
Soms is het lastig te zien hoe de draden aan een Control
gesoldeerd zijn. Met N (No Invert) of I (Invert) kan men de
stand softwarematig wijzigen. Daarnaast is het mogelijk
een beginstand te kiezen met S (Straight) of T (Turn).
De centrale kan als WIFI Access Point geschakeld zijn
met IP 192.168.4.1. en een wpa2 wachtwoord. Soms
moet men een ander WIFI-kanaal kiezen, te bestuderen
via de App (Wifi analyzer). Maar het is ook mogelijk alles
via een home router te laten verlopen en zo zelfs via internet vanaf een andere locatie de treinen te besturen.
Copyright: © 2004 - 2016 by HH. Hobma Modelbouw, Pascalweg 6A, 6662 NX ELST (Gelderland) Nederland.
Aan genoemde informatie en/of prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.
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Beursagenda 2017 / 2018 / 2019
Houten

Houten

Houten

Nijmegen

Expo Houten

Expo Houten

RAIL 2018

Jan Massinkhal

2017

2018

MODELSPOORBEURS
EN
HOUTEN DIGITAAL
Openingstijd:
10:00 tot 16:00 uur

23 februari 2018
24 februari 2018
25 februari 2018

20 januari 2018
10 maart 2018
5 mei 2018
30 juni 2018
25 augustus 2018
13 oktober 2018
10 november 2018
8 december 2018
Kijk voor de data van

9 december 2017:

Toegangsprijs € 7,00**

2018 /2019

Openingstijden:

24 maart 2018
23 maart 2019
Jan Massinkhal
Nieuwe Dukenburgseweg 5

10:00 tot 17:00 uur

6534 AD Nijmegen

Parkeren

Toegangsprijs € 5,00**

Gratis

Openingstijd 10:00 tot 15:30 uur

2019 op

Toegangsprijs:

Parkeren GRATIS

www.modelspoorbeurs.nl/

€ 17,-- tegen inlevering

agenda

ingevulde kortingsbon

Toegangsprijs € 7,00**

Raadpleeg voor de juiste data onze

€ 2,-- korting.**

Parkeren GRATIS

website
www.modelspoorbeurs.nl

**Jongeren tot 12 jaar gratis (mits onder begeleiding van een volwassene).
(Wijzigingen en correcties voorbehouden.)

KOLL Catalogi 2017

Luxe-uitvoering,
linnen gebonden met
goudopdruk:
het gehele Märklin 00/H0
programma vanaf 1935
omvattend
39ste druk
1792 bladzijden
4411 foto's
21 cm x 14,8 cm
ISBN 978-3-936339-70-3
€ 116,95

Band 1,
inleidende artikelen, locs en
treinstellen
39ste druk
856 bladzijden
1941 foto's
21 cm x 14,8 cm
ISBN 978-3-936339-71-0
€ 47,95

Band 2,
wagons, toebehoren
en treinverpakkingen
39ste druk
936 bladzijden
2470 foto's
21 cm x 14,8 cm
ISBN 978-3-936339-72-7
€ 47,95

Kompact catalogus,
band 1 en 2 samen zonder
foto’s,
maar dan in zakformaat
35ste druk
776 bladzijden
14,8 cm x 10,5 cm
ISBN 978-3-936339-68-0
€ 22,95

Spezial catalogus,
reclame en bijzondere
modellen
32ste druk
1080 bladzijden
4226 Zwart/Wit foto's
21 cm x 14,8 cm
ISBN 978-3-936339-74-1
€ 52,95

Wilt u de boeken per post ontvangen? De verzendkosten bedragen (vanaf) € 6,50
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
Fax: +31 (0)481 353519
6662 NX Elst (Gld)
e-mail: info@modelspoorbeurs.nl
www.modelspoorbeurs.nl

&

www.hobmamodelbouw.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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