
 

 

 

      Nieuwsbrief 
Modelspoorclub "Oost Brabant" 

 
Nieuwsbrief 42, april 2021. 
 
Het voorjaar is aangebroken en nog steeds beperkt 
Corona ons in het dagelijks doen en laten. Inmiddels zijn 
de nodige tentoonstellingen niet doorgegaan en moesten 
de werkzaamheden voor de club beperkt blijven tot het 
privédomein. Dat de belangstelling voor modelspoor door 
de beperkende maatregelen ook een boost kon krijgen 
was een absoluut onverwacht positief effect. Hoe dat zo 
zit leest u hieronder. Veel leesplezier en fijne paasdagen 
gewenst. 
 

Modelspoor in de lift 

In het AD en ED kwamen we het volgende artikel tegen, waarvan we de essentie graag met u 
delen. 

Niet alleen bordspellen, puzzels en het bakken van taarten zijn ongekend populair tijdens de 
lockdown. Ook het bouwen van modelspoorbanen beleeft een revival. Handelaren en 

verkopers van modelspoor beleven gouden tijden. Een 
eigenaar van een modelspoorwinkel geeft aan; “Het was 
een vergrijzende business, maar het afgelopen jaar is 
daar verandering in gekomen. Veel nieuwe klanten die 
de wereld van de treintjes ontdekken en thuis een eigen 
wereld creeëren. Een wereld van kleine puffende 
locomotieven en wagons die door berglandschappen 
rijden.’’ Bij Märklin, het 162 jaar oude bedrijf van 
modeltreinen uit Duitsland, merkten ze vorig jaar lente 

dat het aantal bestellingen rap omhoogging. Zelfs in de zomer, de slechtste tijd van het jaar, 
steeg de verkoop. Eind 2020 lag het aantal bestellingen zelfs 70 procent hoger dan een jaar 
eerder. En ook andere producenten van treinen melden behoorlijke omzetstijgingen. Door de 
grote vraag is er voor sommige onderdelen zelfs een wachtlijst, de fabriekscapaciteit kan het 
amper bijbenen. Kijkende naar de vele facetten van de modelspoor hobby, verwoordt een 
winkelier het mooi; “Je hebt best wat technische 
kennis nodig. Eigenlijk ben je machinist, 
landschapsarchitect, elektrotechnicus en 
spoorbeheerder in één ”. Nu zal menigeen niet 
op alle gebied even bekwaam en/of 
geïnteresseerd zijn, maar dat is niet 
onoverkomelijk. Samenwerking met clubleden 
en op hen kunnen terugvallen is een grote 
steun. Modelspoorclub Oost Brabant staat klaar 
je te ontvangen. Bezoek ook onze vernieuwde 



 

 

website www.modelspoorcluboostbrabant.nl. Het is een hobby waar je je lekker in kunt 
verliezen. Je vergeet de tijd. Je gaat naar de zolder en waant je in je eigen wereld. Urenlang 
kun je bouwen en sleutelen aan spoorwegovergangen of het aanleggen van rails. Heerlijk 
toch!  

De Grote Kleine Treinen Competitie 
 

Om als modelspoor liefhebber zeker in de 
gaten te houden is, dat in het najaar Omroep 
Max het programma De Grote Kleine Treinen 
Competitie op NPO1 gaat brengen. Daarin 
gaan ze op zoek naar de beste 
modeltreinbouwer van Nederland. André van 
Duin gaat het presenteren dus het zal, zoals 
onze zuiderburen zouden zeggen, zeker 
“plezant” zijn om te zien.  
 
 

C-TRAK: Modeltrein wereld voor de jeugd 

 
Zaterdagmiddag, rondje stad. U kunt er de klok op gelijkzetten: uw zoon of dochter wordt weer 
afgeleid door de glinsterende modeltreinen in de etalage van de treinenwinkel. Een glinstering 
speelt op, maar ook een teleurstelling. Want de prijskaartjes schrikken toch iedere keer af. Deze 
keer geen trein mee naar huis. Misschien volgende week? 

 
De modeltrein wereld is een fascinerende wereld, voor zowel jong als oud. Maar het prijskaartje 
wat er aanhangt helaas niet. Daarom hebben wij een oplossing gevonden.  

 
Met het C-TRAK concept wordt deze fascinerende wereld voor iedereen toegankelijk. Een 
wereld waarin veel vaardigheden worden ontplooid en de creativiteit wordt geprikkeld. Een 
wereld én hobby die zoveel meer biedt dan alleen spelen. 

 
De jeugd hobbyist wordt in dit concept begeleidt door de 
wereld van modelbouw. Samen met andere wordt aan 
een heuse baan gewerkt, waarbij iedereen zijn eigen deel 
heeft. Geheel naar eigen inzicht kan deze module 
opgebouwd worden. Zo kan het één spoor bevatten, een 
dubbelspoor, veel bomen, geen bomen, een station… ga 
zo maar door. De keuze is reuze.  
 
Een keer per maand komen ze, met een van de ouders, 
samen en wordt onder begeleiding aan de modulen 
gewerkt met advies, instructies en aanwijzingen. Vragen    

en problemen worden voorgelegd, kennis en vaardigheden worden ontwikkeld en 
uitgewisseld terwijl ze plezier maken en genieten van de mooie treinen.  

 
Dankzij het formaat van de modulen, ca. 50x50 cm, kunnen deze makkelijk 
vervoerd worden. Zo kan de jonge bouwer niet alleen op de werkplaats genieten 
van zijn creatie maar ook thuis.  
Tegen zeer lage kosten kan met de modeltrein hobby gestart worden. Zo wordt 
o.a. ook geleerd restmaterialen te gebruiken voor bijvoorbeeld het maken van 
landschappen, het bouwen van huisjes of bomen enzovoort. Hergebruik is 
creatief! 

http://www.modelspoorcluboostbrabant.nl/


 

 

 
Dankzij C-TRAK ervaart uw kind de lusten, maar u niet de lasten. Geen hoge kosten, wel het 
plezier en de ontwikkeling. De modeltrein wereld leek zo ver weg, maar hij is dichterbij dan u 
denkt. 
  
Dus, staat uw zoon of dochter weer eens weg te dromen voor een etalage met modeltreinen?  

 
Dan nodigen wij u graag uit eens samen langs te komen, jullie zijn van harte welkom.  

 

 
Stap in de wereld van de modeltreinen! 
Wilt u meer weten over C-TRAK? Kijk dan op www.c-trak.nl 
 
Modelspoor Club Oost Brabant www.mscob.nl 
 
Wilt u contact opnemen? Dat kan per mail info@modelspoorcluboostbrabant.nl  
Wenst u persoonlijk contact dan kunt u bellen met:  

- Theo Timmers M 06 22142271 
- Wim van der Linden M 06 20 595239  
 

Uit het bestuur 
 

 
Het zijn bijzondere tijden. Maar vooral een tijd waarin we het 
gezellig samen bouwen aan de modelbanen erg missen. Hopelijk 
is dat nu snel voorbij. Ook tentoonstellingen zaten, en zitten, er dit 
bestuursjaar, tot 1 september, niet in. Zo ook zal de 
tentoonstelling die wij samen met Spoorgroep Zuid organiseren 
dit jaar niet doorgaan. Besloten is om deze naar 2022 door te 
schuiven. Wij zullen deze dan gaan organiseren. Daarvoor 
moeten we ook nog een nieuwe locatie zoeken want de Knip 

wordt afgebroken. Dus als iemand nog een suggestie heeft horen wij dat graag. 
Inmiddels hebben wij gelukkig ons wel in kunnen schrijven voor 3 tentoonstellingen vallend in 
het volgende bestuursjaar. Daarmee moeten we onze kas weer aan kunnen gaan vullen. Dit 
bestuursjaar zullen we helaas, als wij open mogen en nog aan de banen kunnen gaan werken, 
dit uit onze reserves moeten betalen.  
Onze website is onlangs vernieuwd en is nu ook bereikbaar via www.mscob.nl. Daarnaast 
hebben wij ook 3 nieuwe email adressen. 
info@modelspoorcluboostbrabant.nl voor algemene email. 
administration@modelspoorcluboostbrabant.nl voor alle bestuurszaken en het secretariaat. 
exhibit@modelspoorcluboostbrabant.nl voor alle communicatie rondom tentoonstellingen.  
Wij hebben voor Engels gekozen omdat wij ook buiten onze landsgrens actief zijn. Het oude 
mailadres werkt nog wel maar gelieve dat niet meer te gebruiken. 
Ook hebben Theo Timmers en Ik C-Trak weer opgepakt. Hier willen we nu serieus werk van 
gaan maken. Hiervoor staan afspraken gepland met NMF en C-Trak Zutphen. Meer info zal 
volgen. 
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mailto:info@modelspoorcluboostbrabant.nl
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Blijf gezond tot hopelijk tot zeer gauw. 
 
Wim van der Linden (voorzitter) 

  
 
Nieuwsbrief 42 april 2021. Kijk voor eerder verschenen Nieuwsbrieven en het laatste nieuws op onze website.   
U kunt ons ook "liken" op onze facebookpagina: www.facebook.com/modelspoorcluboostbrabant  
 
Deze nieuwsbrief is een gratis service van de Modelspoorclub Oost Brabant. Zie ook www.mscob.nl  
Afmelden? Dat kan via de website, een mailtje naar info@modelspoorcluboostbrabant.nl of bel onze secretaris Guus Roijen: 06-28508248 

http://www.mscob.nl/
mailto:info@

