
 

 

 

      Nieuwsbrief 
Modelspoorclub "Oost Brabant" 

 
Nieuwsbrief 43, juli 2021. 
 
Inmiddels is het zomer en is daarmee voor velen de 
vakantietijd aangebroken. Wij wensen u toe dat deze tijd 
de nodige vrijheid en plezier mag brengen. In deze 
nieuwsbrief attenderen we u graag op een interessante 
hyperlink. Verder “praten” wij u bij wat de aankomende 
tentoonstellingen betreft en nodigt onze voorzitter u uit!  
 
 
Eisenbahn Romantik 

 

Hieronder treft u een hyperlink aan waarmee u terecht komt op 
de site waar alle uitzendingen van Eisenbahn Romantik te 
bezien zijn. Veel kijk plezier. 
https://www.swrfernsehen.de/eisenbahn-romantik/startseite-
110.html 

 

Tentoonstellingen 
 
Het laatste anderhalf jaar hebben we niet kunnen deelnemen aan tentoonstellingen. De laatste 
is in Löbau geweest in januari 2020, net voor de beperkende maatregelen als gevolg van de 
Coronapandemie. Ook onze eigen tentoonstelling in Helmond hebben we moeten uitstellen; 
net zoals de gezamenlijke activiteiten in ons clubgebouw. We zijn blij dat we eindelijk weer 
samen verder kunnen bouwen aan de uitbreiding van onze H0 baan Triorama en de nieuwe n-
baan Touropa. Ook gaan we weer deelnemen aan tentoonstellingen. Dit jaar zijn we aanwezig 
op Eurospoor van 29 t/m 31 oktober in Utrecht met 
Triorama. Tijdens de herfstvakantie van 22 oktober t/m 
1 november staan we in de Biezen, Beek en Donk met 
een selectie van onze overige banen. Verder hebben 
we nog ingeschreven voor de tentoonstellingen in Ried 
(Oostenrijk) en Friedrichshafen (Duitsland). We wachten 
nog op definitieve bevestiging van deze laatste twee. 
Voor 2022 hebben we heel wat tentoonstellingen in 
onze planning staan waaronder naar Dresden van 11 
t/m 13 februari die ook al bevestigd is. Onze Open dag 
op zondag 27 maart 2022 kunt u alvast noteren. Ons 
clubgebouw is dan open voor bezoekers. In november 2022 vindt de Spoorgroep Zuid 
tentoonstelling weer plaats in Helmond. Over de juiste datum en plaats volgt te zijner tijd 
bericht. 
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Modelspoor hobby is levendig, maar… 
 

Eigenlijk is de Modelspoor hobby nooit weggeweest. Het is alleen wat ik noem ‘ondergronds’ 
gegaan. Op zolders werd druk aan de banen gewerkt. Maar ook in club verband. 
Tentoonstellingen zijn er zeker ook. In ieder geval voor corona en binnenkort ook weer. 
Echter het was steeds een ‘onder ons’ feestje als je begrijpt wat ik bedoel. 

 
Wat zagen we onlangs tijdens de corona dagen gebeuren toen iedereen thuis moest blijven. 
Uitgaan of vakantie was er namelijk niet bij. De zolders werden opgeruimd en daar kwam uit 
de stoffige doos een modeltrein. Pa en de kinderen dol enthousiast aan de slag. 
Modelspoor winkels hebben top tijden gekend. Märklin kon het niet aangesleept krijgen want 
de vraag steeg naar 
record hoogte. Een 
duidelijk teken dat de 
hobby er nog altijd is. 
Zelfs NPO gaat in 
November met 
presentator André van 
Duin het programma 
“De grote kleine 
treinen competitie” 
uitzenden. Via de 
hyperlink komt u 
terecht op de site 
waar u meer kunt lezen hierover;  De Grote Kleine Treinen Competitie (gids.tv) 

 
 

Maar er is wel een aandachtspunt. Als wij ‘ondergronds’ blijven hoe staat het dan met onze 
hobby over pakweg 10 a 15 jaar. Kinderen en jeugd moet geïnteresseerd worden voor de 
hobby. En dat kan zeker want de hobby kent vele terreinen. Het spelen met treintjes is daar 
slechts een klein onderdeel van. Handvaardigheid, elektronica, 3D printen, maar ook niet te 
vergeten team werk. Samen iets bouwen en ondertussen hobby vrienden maken. 

 
Voor jongeren hebben wij C-TRAK. Een 
systeem waarbij de baan uit modules van 
ongeveer 50 x 50cm bestaan. Ieder kind 
kan dan een dergelijke module naar 
eigen inzicht helemaal opbouwen. Samen 
met de anderen kunnen ze dan een 

heuse grote baan maken omdat deze modules 
simpel aan elkaar te klikken zijn. Hiermee kunnen 
kinderen eenvoudig en goedkoop starten met de 
hobby. Is uw interesse gewekt dan kunt u via de 
hyperlink C-TRAK – Het andere modulesysteem  
meer informatie vinden over dit systeem. 
 . 

 
En pa dan? Ja die heeft dan een goed excuus om ook (weer) met de hobby te starten. Want 
samen is leuker. Is ma dan uitgesloten? Nee zeker niet. Er zijn veel echtparen die hun hart 
verpand hebben aan de hobby en samen uren doorbrengen met knutselen. 

 

https://www.gids.tv/programma/de-grote-kleine-treinen-competitie
https://www.c-trak.nl/


 

 

Inmiddels zijn wij een campagne begonnen om 
samen met de andere modelspoor clubs en het 
NMF (Nederlandse modelspoor Federatie > 
https://www.nmf.nl/) onze hobby weer 
‘bovengronds’ te krijgen. In het verlengde van de 
“De grote kleine treinen competitie” overweegt het 
NMF landelijk een open dag te organiseren, waar 
wij natuurlijk van harte aan zullen meewerken. 
Zodra hier meer concreet over bekend zullen wij dit 

op onze site Modelspoorclub Oost Brabant - Welkom vermelden. 
Wilt u meehelpen modelspoor een boost te geven ? Dat kan. Kom eens kijken op een van de 
donderdag avonden bij onze club. Vanwege Corona maatregelen dient u zich wel vooraf aan 
te melden via mail > info@modelspoorcluboostbrabant.nl . 

 
Tot ziens dan. 

 
Wim van der Linden 
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