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Bezoek ook onze website: http://www.modelspoorbeurs.nl

Volg ons ook op facebook!

http://www.facebook.com/treinen.modelspoorbeurs
Bron foto: Miniworld
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311ste Internationale
Modelspoorbeurs

Ofschoon wij er heel lang op hebben moeten wachten is het nu dan nu eindelijk
de lente aangebroken, de tijd dat veel modelspoorhobbyisten hun baan in
de zomerslaaptoestand brengen. De zomerperiode is doorgaans dé periode
waarin menigeen nieuwe ideeën opdoet om daarmee de modelspoorbaan in de
wintermaanden op te vrolijken.
Het Modelspoorbeursteam hoop dat u erin slaagt bijzonderheden waar te nemen
waarmee u aan de slag kunt. Wij wensen u een heel gezellige, mooie zomertijd toe!
steevast bezocht door veel gezinnen
met kinderen. Bovendien zijn op deze
beurzen naast de vele deelnemers die
hun waren aanprijzen en afkomstig zijn
uit binnen- en buitenland ook rijdende
modulebanen te vinden.

Een vakantiefoto is dit niet direct, maar deze
foto is genomen tijdens een reis door de exDDR. Prachtig industrieel erfgoed met een rijke
geschiedenis.

In deze Modelspoorinfo staan wij stil
bij enkele belangrijke evenementen die
de komende tijd plaats zullen vinden.
Evenementen voor jong en oud die
altijd veel publiek trekken. Bovendien
treft u een interview met de voorzitter
van een wel heel bijzonder club aan.
Als wij hier wel van een club mogen
spreken in de traditionele zin. Ook zijn
er ontwikkelingen betreffende het project
digitaliseren van een modelspoorbaan.
Zowel aan onze rubrieken “Gezocht”
als ook aan de rubriek “Productnieuws”
schenken wij aandacht.

Internationale Modelspoorbeurs in
de Rijnhal te Arnhem
De organisatoren van de
Modelspoorbeurs zijn erin geslaagd de
Internationale Modelspoorbeurs 2 x per
jaar in de Rijnhal te Arnhem te laten
plaatsvinden t.w. 28 september 2013
en 8 februari 2014. Deze beide beurzen
vormen een aanvulling op de bij u
bekende beurzen in het Expo Center te
Houten. Toch is er een klein verschil. De
Modelspoorbeurzen in Arnhem worden

Met name de aanwezigheid van de
vele jonge bezoekers zorgt voor een
bijzondere sfeer in de Rijnhal. Te
bedenken dat sommige van deze
jonge bezoekers onze toekomstige
hobbycollega’s zijn doet ons deugd.
Opvallend is ook dat de aanwezige,
rijdende modelspoorbanen de fantasie
van de jeugd prikkelt waardoor menig
vader indirect gestimuleerd wordt om
zijn modelspoorbaan, die vaak ergens
in een hoekje ligt, weer voor de dag te
halen. Het valt ons trouwens op dat de
jeugd de spelcomputer vaker links laat
liggen en weer meer interesse in andere
bezigheden gaat zoeken, hetgeen
wij merken aan een toename in de
interesse van het modelspoorgebeuren.
Noteert u alvast in uw agenda:
Zaterdag 28 september 2013 en
zaterdag 8 februari 2014 Grote
Internationale Modelspoorbeurs in
de Rijnhal te Arnhem. Entreeprijs
€ 5, - per persoon, kinderen tot 12
jaar GRATIS toegang mits onder
begeleiding van een volwassene.
GRATIS PARKEREN voor de Rijnhal.
Openingstijd Rijnhal: van 10.00 uur
tot 15.30 uur.
En als u toch uw agenda voor u heeft:
RAIL 2014 wordt gehouden van
vrijdag 21 februari tot zondag 23
februari 2014 in EXPO HOUTEN.

11 en 12 mei 2013
Modelbouwevenement Elst
(Gelderland)
Een keer in de 2 jaar staat Elst
(Gelderland) helemaal in het teken van
de Internationale Modelbouwdagen.
Dit jaar zijn deze dagen op zaterdag 11
en zondag 12 mei. Industrieterrein “de
AAM” is dan helemaal veranderd in een
groot dorp met allerlei modellen. Zo zijn
er bijvoorbeeld vliegtuigen, helikopers,
auto’s, motoren, vrachtauto’s, tanks,
raceboten, schepen, treintjes te
bewonderen, eigenlijk teveel om op
te noemen en alles in verschillende
schalen. Bovendien zijn er rondvluchten
met helikopters, waarmee men tegen
betaling rondvluchten boven Elst en
een stukje Betuwe kan maken. Ook kan
men met een hovercraft rondvaarten
over een grote waterplas maken en is
de imposante Fulda-truck aanwezig
waar tijdens de 2 evenementendagen
dagelijks 20 verschillende artiesten
optreden.

Ook zijn er prachtig gerestaureerde
of gepimpte auto’s te bewonderen,
worden er demonstraties gegeven
door onderdelen van ons leger, is er
een motorshow, zijn in 3 basisscholen
activiteiten met LEGO enz. enz.
Aangezien dit tweedaagse evenement
2 jaar geleden door ongeveer 130.000
mensen is bezocht en wij dit jaar
weer eenzelfde aantal bezoekers
verwachten adviseren wij u om zoveel
mogelijk van het openbaar vervoer
gebruik te maken. De hele dag rijden
er pendelbussen tussen station Elst en
het evenemententerrein waar u gebruik
van kunt maken. De toegang tot dit
evenement is GRATIS. Ook hier zien wij
jong en oud genieten van al het moois
dat door de modelbouwers gemaakt is.
Menig jongensdroom ziet men hier in
vervulling gaan!

Vergeet dus niet in uw agenda te
noteren: 11 en 12 mei 2013 ELST
(Gelderland)

Wij bieden aan: Ruimte voor advertenties.

Wij willen de Modelspoorinfo uitbreiden met advertenties.
De Modelspoorinfo telt een oplage van 2.500 stuks en wordt
gedrukt in full-color. Wilt u een advertentie plaatsen? Neem
dan contact op met het secretariaat van de Modelspoorbeurs.
(Zie gegevens van het secretariaat op laatste pagina
onderaan).

Een interview met de voorzitter van een wel heel
bijzondere club! Namelijk een club ….. zonder
clublokaal

Een heel bijzondere club? Bestaat die? Ja, dat mogen wij wel
zeggen! Meestal denkt men namelijk dat een club een groep
mensen is die gezamenlijk iets maakt of doet. Maar bij deze
club wordt clubleven op een andere manier beleefd. Dit blijkt
wel uit het interview dat Jasper van Witteloostuyn onlangs
heeft gehad met Rob Stuart, voorzitter van de modelspoorclub
uit Dronten. Nieuwsgierig hoe het er bij de MVSD aan
toegaat? Lees dan onderstaand interview. Het 2e gedeelte van
dit interview treft u op onze site aan.

Deze club heet officieel “Modelspoorvrienden Dronten”. Ik heb
de voorzitter de volgende vragen gesteld:
Hoe is de MSVD ontstaan?
Ik wilde de draad weer eens oppakken met een modelbaan.
Na een verhuizing die veel vrije tijd vergde werd het weer tijd
om een modelspoorbaan te gaan bouwen.
Omdat ik meen over te weinig kennis te beschikken voor het
maken van scenery en landschappen, leek het me leuk om
deze kennis in clubverband te gaan zoeken.
Helaas was er in Dronten geen vereniging, dus maar een
oproep geplaatst op marktplaats. Binnen 1 week hadden er 4
man gereageerd. Bij de eerste ontmoeting klikte het meteen
en werden ideeën al uitgewerkt. De MSVD was weldra een feit
en deze groep vormt vandaag de dag de stuurgroep binnen
onze club.
Wat maakt de MSVD bijzonder?
Wij hebben van het begin af aan gemeend een clubconcept te
moeten opzetten waarin de thuisbanen van de leden centraal
staan en niet een clubbaan. Voor een clubbaan dienen leden
compromissen te maken en dat is wat de MSVD juist niet
wil. Ieder lid heeft weer zijn eigen wensen en ideeën. Denk
aan het tijdperk, een Nederlands landschap of juist bergen,
analoog of digitaal, drierail, tweerail, H0, N, Z enzovoorts. Het
leuke van ons clubconcept is dat iedereen “zijn eigen baan”
bouwt en dat we elkaar hierin stimuleren en helpen. Een ander
voordeel, zo bleek later, was dat door deze verscheidenheid
hele leuke samenwerkingen ontstaan tussen de leden
onderling. Zo kwamen de N-spoorders vaker bij elkaar en
gingen de Märklinisten met elkaar naar Märklin beurzen.
Afgelopen jaar is er zelfs een Koploper besturingsgroepje
ontstaan. De MSVD biedt hiervoor alle vrijheid en ruimte en
dat maakt dit concept zo leuk.

en opgelost. Op deze manier krijgt iedereen veel informatie
over de hobby.
De gastheren rouleren iedere maand, op deze manier komt
iedereen wel een keer bij iedereen op bezoek.
De grote bijeenkomsten worden gehouden in een gehuurde
vergaderruimte. Op zo’n avond hebben we voor de pauze
altijd een speciaal thema met een gastspreker en daarna
wordt er van alles met elkaar besproken. Ook worden er
regelmatig workshops gehouden waaronder o.a. de volgende
onderwerpen zijn besproken:
- het inbouwen van decoders, ombouwen van analoog
naar digitaal, digitaal rijden of een analoge baan?, - air
brush bijeenkomst, - onderhoud aan de locomotieven. Ook
hebben we workshops georganiseerd met en door bekende
modelspoorbouwers.
De MSVD kan terugkijken op geslaagde evenementen met
modelspoor coryfeeën zoals Jaap Teeuw, Filip Sleurink
en uit België, Evan Daes en Eric Block met het onderwerp
landschapsbouw. Deze laatste sessie was een tweedaagse
cursus.
Ook hebben we een machinist uitgenodigd om te horen wat
er nu eigenlijk op en rond de baan gebeurt. Leuke anekdotes,
maar ook verhalen over trieste momenten doen je beseffen
dat het leven van een machinist niet altijd zo rooskleurig is.

Foto: Jasper van Witteloostuyn. Opening Hanzelijn.

Onderling worden er verschillende uitjes georganiseerd.
Voorbeelden hiervan zijn Railz miniworld in Rotterdam,
Miniatuur Wunderland in Hamburg, beurzen in Duitsland
en België, een bezoek aan het onderhoudsdepot
watergraafsmeer (werkplaats voor de Fyra treinen) en
natuurlijk de treinenbeurzen in Nederland, waar Houten er één
van is. Ik denk dat ik kan stellen dat we een actieve club zijn.
Welke leeftijd hebben jullie leden?
Ons oudste lid is 81 jaar en ons jongste lid is 28 jaar oud. Het
merendeel van de leden is 45+. Die leeftijdscategorie is wel
te verklaren. Vaak is het zo dat de treinspullen jaren in dozen
zitten maar als de kinderen het huis uitgaan komt er vaak
ruimte beschikbaar om de hobby weer op te pakken. 50+
hebben dan weer meer ruimte, tijd en geld te verdelen.

Inmiddels hebben we 29 leden en zijn we één van de grotere
clubs van Flevoland. Het is leuk om te zien dat in navolging
van ons succes nu ook verenigingen zijn gestart In onze
directe omgeving. Zo zijn er onlangs nieuwe verenigingen
ontstaan in Almere en Zeewolde.
Hoe moet ik me de activiteiten voorstellen?
Ons activiteitenprogramma is op te splitsen in twee
hoofdactiviteiten per maand en wel de thuisbijeenkomsten en
de zaalbijeenkomsten.

Foto: Jasper van Witteloostuyn. Aankomst Koninklijke trein in
Dronten.

Onze thuisbijeenkomsten worden op wisselende locaties
in vier groepen bij vier gastheren gehouden. Zo’n groep,
bestaande uit 6 tot 8 mensen, komt bij de gastheer op bezoek.
Op die avond wordt gesproken over alles wat modelspoor
voorstaat. Men bekijkt en bespreekt de baan van de gastheer,
we geven elkaar suggesties en problemen worden besproken

Het project “Automatiseren van uw modelspoorbaan kost geen
banen” gaat tijdens de beurs van 4 mei een nieuwe fase in.
Tijdens de voorafgaande beurzen hebt u al kennis kunnen
maken met de testbaan en met de mogelijkheden die voor
beginners geboden worden om met het digitaliseren van hun
modelspoorbaan te beginnen. Veel vragen zijn beantwoord,

Project “Automatiseren modelspoorbaan”

maar veel antwoorden vragen om nadere uitleg. Vooral op
het gebied van decoders bestaat nog veel onduidelijkheid.
Dit onderwerp willen wij dan ook oppakken en tijdens de
beurs nader toelichten. Naast een korte presentatie over
de decoders bij de testbaan verwijzen wij u gericht door
naar de deelnemers aan dit project die decoders tot hun
specialiteit hebben gemaakt. Het klinkt misschien omslachtig,
maar wij weten dat juist zij u die informatie kunnen en willen
geven die op uw specifieke wensen van toepassing zijn. De
enorme hoeveelheid mogelijkheden die de verschillende
decoders bieden maken het voor veel beginners bijzonder
moeilijk om door de bomen het bos te zien. Vaak kopen
modelspoorhobbyisten uitgebreide, dure decoders voor
hun locs, terwijl het merendeel van de mogelijkheden nooit
gebruikt wordt. Het zou dan ook raadzamer kunnen zijn, om
andere, vaak goedkoper maar veel functionelere decoders
aan te schaffen tegen meestal lagere prijzen.
Maar één ding blijft voorop staan: hebt u vragen, stel ze ons.
Wij proberen uw vragen direct te beantwoorden. Lukt het ons
niet, dan verwijzen wij u graag door naar de deelnemers die u
zonder twijfel alle verdere informatie graag verstrekken.
Er is een boekwerk samengesteld door alle deelnemers aan
het project en is te koop bij de tafel van de testbaan.

Vakantietijd - Reistijd

Aangezien de vakantieperiode aanbreekt en ook veel
treinliefhebbers verre reizen niet schuwen om hun lang
gekoesterde wens van een onvergetelijke treinreis in
vervulling te zien gaan, geven wij u in deze en de komende
Modelspoorinfo’s een kleine selectie van prachtige treinreizen.
Hebt u zelf zo’n onvergetelijke treinreis gemaakt? Laat het
ons weten en misschien kunnen wij enkele van uw mooiste
opnames (inclusief het
bijbehorende, boeiende
verhaal natuurlijk) ook plaatsen
in de Modelspoorinfo of op
onze site.
Ons eerste reisvoorstel gaat
naar Indië, om precies te zijn
de Darleeling Himalayan
Railway.
Aan het eind van de 19e eeuw werd deze spoorlijn, die loopt
van New Jalpaiguri naar Darjeeling aangelegd. Onderweg
kunnen de reizigers van fantastische uitzichten genieten op
o.a. de Kanchenjunga, de derde hoogste berg van de wereld.
De spoorlijn heeft zelfs een koosnaampje gekregen namelijk
de “Speelgoedtrein” en is opgenomen op de Werelderfgoedlijst
van de UNESCO. U vraagt zich natuurlijk af waar dat
koosnaampje vandaan komt? Onderstaande foto geeft hierop
antwoord.

Productnieuws

RAPTOR is met een belangrijke, nieuwe uitbreiding van haar
digitale centrale in het nieuws gekomen. Deze uitbreiding
van de RAPTOR-centrale was een lang gekoesterde wens
van zowel de ontwerper als ook van de vele gebruikers.
Het is nu namelijk mogelijk om via een interface niet alleen
contact te maken met een computer, maar ook nog eens via
de gewone router contact te maken met een iPad, iPhone,
wireless Laptop, Android tablet en/of Windows apparaten die
thuis in gebruik zijn. De computer die draait op een SpDrs60USB stick kan ook vervangen worden door een spotgoedkope
Raspberry Pi computer. De programma-stick SpDrs60 bevat
het programma waarin u uw railplan kunt tekenen. Daarna
ziet u alle treinbewegingen en de actuele, rechtstreeks
mee veranderende stand van alle wissels en seinen op het
scherm. Daarnaast kan met de muis losse schakelopdrachten
voor wissels en seinen gegeven
worden. Het mooie is dat u
tevens op een iPad, iPhone,
wireless Laptop, Android tablet
en/of Windows apparaten ook de
actuele situatie van de treinen
op uw modelspoorbaan kunt
volgen en besturen. Voor meer en
uitgebreidere informatie verwijzen
wij u naar de site van RAPTOR:
www.raptor-digital.eu

GEZOCHT

Onlangs zijn wij in de
Modelspoorinfo gestart met de
rubriek “Gezocht”. Wanneer
u ons een mailtje stuurt met daarin een specifieke vraag
over een bepaald product of merk en wij uw vraag niet
kunnen beantwoorden dan plaatsen wij uw vraag in
de Modelspoorinfo. Wanneer iemand uw vraag kan
beantwoorden, dan wel het specifieke onderdeel heeft dat u
zoekt, dan kan hij/zij met ons (via mail) contact opnemen en
brengen wij u bij elkaar. Voor de goede orde maken wij u er op
attent dat dit een rubriek is voor zeer bijzondere zaken.
Oproep 4: een bezoeker heeft van de DR dubbeldeks
garnituren op N-schaal de volgende modellen in zijn bezit:
1. Minitrix tweewagen dubbeldeksgarnituur met interieur in
blauw beige kleuren;
2. PIKO tweewagen dubbeldeksgarnituur in groene uitvoering;
3. PIKO zeswagen dubbeldeksgarnituur in groene uitvoering.
Al deze dubbeldeksgarnituren komen uit het tijdperk 3.
Hij wil zijn verzameling DR dubbeldeksgarnituren
compleet maken met de nog ontbrekende vierwagen
dubbeldeksgarnituur van PIKO op N-schaal. Wie kan hem
verder helpen?
Oproep 5: “Rheingold 1983-1987
Een hobbyist en publicist zoekt spullen van de laatste
Rheingold die van 1983 tot mei 1987 tussen Amsterdam en
Basel/München reed. Denk bijvoorbeeld aan dia’s, foto’s (ook
digitaal), DB-brochures, menukaarten, “Ihr Zugbegleiter”,
reserveringen, treinkaartjes, servies, DSG-tafelkleedjes en de
aardige souvenirs uit de Rheingoldclubwagen, etc.
Ook bijzondere herinneringen aan deze Rheingold zijn zeer
welkom. ron.hogenboom@agentschapnl.nl”

De Darjeeling Himalay route oefent een grote
aantrekkingskracht uit op de echte treinliefhebbers.
De lijn voert u onder andere naar Ghum, het hoogste
spoorwegstation van India. Het enorme aantal lussen en sterk
slingerende bochten in het traject zorgen ervoor dat deze
treintocht door het indrukwekkende berglandschap van India
een spannende belevenis is om nooit meer te vergeten.

Oproep 6: een treinhobbyist is op zoek naar een TWINBOX
nummer 6827 en tevens naar 6 handregelaars nummer 6821
die gebruikt kunnen worden bij de TWINBOX 6827.
Bent u in het bezit van een van voornoemde voorwerpen en
wilt u die verkopen? Neem tijdens de beurs contact op met de
infobalie of mail ons: info@modelspoorbeurs.nl

Luxe-uitvoering
linnen gebonden met goudopdruk: het
gehele Märklin 00/H0, programma vanaf
1935 omvattend, 35ste druk, 1568
bladzijden, 3950 foto’s, 21 cm x 14,8 cm
€ 104,95

Band 1
inleidende artikelen,
locs en treinstellen,
35ste druk, 720
bladzijden, 1635
foto’s, 21 cm x 14,8
cm, € 38,95

Kompact catalogus
band 1 en 2 samen
zonder foto’s, maar
dan in zakformaat,
31ste druk, 656
bladzijden, 14,8 cm x
10,5 cm, € 22,95

Spezial catalogus
reclame en
bijzondere modellen,
28ste druk, 1024
bladzijden, 4183
Zwart/Wit foto’s, 21
cm x 14,8 cm,
€ 47,95

Band 2
wagons
toebehoren en
treinverpakkingen,
35ste druk, 848
bladzijden, 2315
foto’s, 21 cm x 14,8
cm, € 38,95
Wilt u de boeken per post ontvangen?
De verzendkosten bedragen € 6,50

Wij adviseren u om onze site, www.modelspoorbeurs.nl te raadplegen voordat u afreist naar onze
Modelspoorbeurzen. Alleen op deze site treft u het laatste nieuws betreffende de Modelspoorbeurs aan.

Arnhem
Rijnhal

Houten

Euretco-Expo-Center

28 september 2013
8 februari 2014
Kijk op onze website
Openingstijden:
10.00 tot 15.30 uur
Parkeren Gratis
Toegangsprijs:
€ 5,-- per persoon**

29 juni 2013
31 augustus 2013
5 oktober 2013
9 november 2013
14 december 2013

18 januari 2014
29 maart 2014
3 mei 2014
5 juli 2014
30 augustus 2014
4 oktober 2014
8 november 2014
13 december 2014

Houten Rail 2014
Euretco-Expo-Center
21 februari 2014
22 februari 2014
23 februari 2014
Openingstijden:
10.00 tot 17.00 uur
Parkeren Gratis

Openingstijden:
10.00 tot 15.00 uur

Toegangsprijs:
€ 15,--

Parkeren Gratis

tegen inlevering
ingevulde kortingsbon
€ 2,-- korting

Toegangsprijs:
€ 7,-- per persoon**

**Jongeren t/m 11 jaar gratis (onder begeleiding van een volwassene)

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 							
Pascalweg 6a							
Telefoon:
+31 (0)481 353288
6665 NX Elst (Gld) 						
Fax: 		
+31 (0)481 353519
ING Bank: 23 99 104						
E-mail:
info@modelspoorbeurs.nl
KvK: 09083739							
Website:
www.modelspoorbeurs.nl
BTW: NL 1615.93.367.B.01			
Copyright © 2004 - 2013 by HH. Hobmamodelbouw, Pascalweg 6A, 6665 NX ELST (Gelderland) Nederland
Aan genoemde informatie en/of prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor vergissingen en/of drukfouten zijn wij niet aansprakelijk, wijzigingen en correcties voorbehouden.

