Gratis verspreid via een aantal
bibliotheken, diverse musea,
beurzen en evenementen.
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Gigantisch internationaal modelspoor evenement - 24, 25 & 26 oktober

Beste lezer,

Een van de eerste deelnemers die zich voor het Eurospoor2008 gemeld heeft is de uit Denemarken
afkonmstige ‘Jappe Railway’. Uitgebeeld wordt een fictief Scandinavisch landschap waarin de Jappe Bruk
papierfabriek een hoofdrol speelt. U ziet de dagelijkse rangeerbewegingen rondom deze fabriek. Alles
loopt geheel volgens dienstregeling en de totale afwikkeling duurt ongeveer 30 minuten. Gedurende deze
periode worden onder andere ook details aan auto’s en gebouwen aangepast aan de gewijzigde omstandigheden.
Een fantastische modelbaan voor de
fijnproevers. Maar ook als u niet tot
de “treintjesgekken” of rashobbyisten hoort kunt u zich dagvullend
vermaken op Eurospoor.
Kom eens kijken!
Komt u vooral eens een dagje kijken
als modelspoor en treinen u interesseren. Zelfs uw kinderen zullen graag
meekomen. Op diverse plaatsen in de
hallen is het voor kinderen mogelijk
om met modelspoor bezig te zijn of
zelfs een ritje te maken in een heuse
spoortrein.

Spoorwegmuseum

Velen gingen u voor en genoten van
alles wat er te zien is op een ruimte
van meer dan 20.000 vierkante meter
(3 voetbalvelden).
Eurospoor2008 is een professioneel
georganiseerd evenement op modelspoorgebied met binnenlandse
modelbanen, buitenlandse topmodelbanen, bekende winkeliers,
diverse fabrikanten, particuliere
exposanten, kindermodelbanen,
meer dan 800 meter aan kraampjes
met tweedehands treinspullen,
verzamelaarsmodellen en noem

maar op..........
Niet voor niets vindt Eurospoor in een
van de grootste tentoonstellingsgebouwen van Nederland plaats!
Honderden deelnemers verwelkomen
u met graagte, voorzien u van
informatie of tonen u de mooiste modelbanen van Europa. Elke editie
biedt weer nieuwe spoorwerelden,
andere exposities, nieuwe treinen en
nieuwe beursdeelnemers.
Noteert u alvast de data in uw
agenda:

24 t/m 26 oktober 2008

Bezoek ook eens:
29 en 30 maart 2008: Nederlandse
Modelspoor Dagen. Diverse clubs in
het hele land houden Open Huis. U
kunt de locaties vinden op de website
van de Nederlandse Modelspoor
Federatie: www.nmf.nl

wat met “stoom” te maken heeft.
Bezoek ook de modelbouwshow.
Info: Tel. (0900) 4636888.

1 t/m 3 mei 2008: Stoom & Energiefestival Almere-Haven.
Info: www.almerestoomfestival.nl

Het Spoorwegmuseum te Utrecht.
www.spoorwegmuseum.nl

16, 17 en 18 mei 2008: Dordt in Stoom
Gigantisch evenement in een groot
gedeelte van Dordrecht omtrent alles

Het Nationaal Modelspoormuseum
Sneek. Grote collectie modeltreinen.
www.modelspoormuseum.nl

RailZ Miniworld: De grootste overdekte modelspoorbaan van Nederland te Rotterdam.
www. Railzminiworld.nl

De organisatie van Eurospoor2008 is in volle gang! Inmiddels zijn al vele
deelnemers op onze uitnodiging tot deelname ingegaan. De eerste
inzending uit Denemarken maken wij hiernaast al bekend en elders in deze
krant vindt u een beschrijving en foto’s van de locomotievenwerkplaats
van Ulrich Pfannkuche. In de zogenaamde LGB schaal (1:32) bouwde hij
minutieus een locomotievenwerkplaats waarbij geen detail onberoerd is
gelaten.
Modelbouw is ook vaak goed de werkelijkheid in je opnemen. Kijken hoe en
waarom een landschap is, zoals die is. Ook spoorwegmaatschappijen
zoeken de minst kostbare weg. Daarom ligt een spoorweg ook vaak in het
dal en volgt de loop van een rivier. En daarom wordt alleen in het hoogstnoodzakelijke geval een tunnel gegraven. Als het hoogteverschil overbrugbaar is (of vermijdbaar) wordt uit kostenoverwegingen liever voor
een andere optie gekozen dan het graven
van een tunnel. Wissels die overbodig zijn
(geworden), worden verwijderd. Als u
logisch bouwt en zich inleeft in de
spoorsituatie wordt ook het ‘spelen’ leuk.
Het is daarom zaak om het sporenplan
goed te plannen alvorens u de modelbaan
aanlegt. Ook hier geldt dat kijken naar de
werkelijkheid een goede optie is. Het
uitleggen van rails met de logica van een
bord spaghetti zal u uiteindelijk de lol van
het mini-spoorbedrijf doen vergaan en
dat willen we nu juist voorkomen.
We zijn verheugd met het artikel omtrent
de nieuwigheden van de beurs te
Neurenberg. Op deze grootste speelgoedbeurs ter wereld worden jaarlijks
in februari de nieuwste modellen van de fabrikanten bekendgemaakt.
Chris van Diesen is er voor u geweest en wij bedanken hem voor het ter
beschikking stellen van foto’s en tekstuele informatie voor onze krant.
We hopen ook dat u ook uw voordeel kunt doen met de modelspoortips van
de spoorwissel. En zo ziet u, dat de Eurospoor-Express met extra redacteuren nog veelzijdiger wordt. Bijdrages die de modelspoor ten goede komen
worden door ons graag geplaatst, houdt u dat maar in gedachten.
Noteert u alvast de data voor het volgende Eurospoor evenement in uw
agenda, beste lezer. Wij werken ondertussen al stevig door aan de
voorbereidingen van Eurospoor2008 en hopen u in oktober weer te
verrassen met nieuwe en bijzondere modelbanen uit Nederland en de rest
van Europa.
In de volgende krant, die begin juli uitkomt, vindt u daaromtrent veel meer
informatie.
Leo Hendriksen

