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In deze uitgave: 

 

Voortgang van de opbouw LahntalBahn, div. nieuwe items, digitaal rijden met Uhlenbrock. 

Het treinstel VT 137 van Minitrix in 5 kleurvarianten een markante geschiedenis, en de nieuwe vaste 

rubriek Uit de bladen. 

Van de Modelspoor winkel de Wapstad hebben we afscheid kunnen nemen, inmiddels hebben de 

klanten hun weg gevonden naar o.a. de Tombe in Oegstgeest en Harlaar in Badhoevedorp. 

Ook is er een modelbouw winkel in Zwolle gestopt met zijn activiteiten, echter de Modelspoor winkel 

in Den Helder heeft het zo druk dat een uitbreiding onontbeerlijk is, ook het aantal personeelsleden is 

iets gegroeid. 

 

Door ruimte gebrek zijn er ook enkele Modelspoor Verenigingen uit het actieve leven gegaan, de 

leden komen nu enkele keren per maand met hun module bij elkaar. 

Het is jammer dat er zo veel kantoor ruimte leeg staat, en dat dan alsnog de hoofdprijs wordt gevraagd. 

 

Op het gebied van de Modelspoor fabrikanten timmert Piko goed aan de weg, in spoor N zijn div. 

Nederlandse modellen verkrijgbaar maar ook de eerste stoomlok met sound komt eind dit jaar op de 

markt. 

 

Microlife kwam dit voorjaar met een set inbrekers https://www.microlife-

online.com/epages/61508632.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61508632/Products/25062017 

 

De firma Grootendorst geeft in september een leuke cursus hoe bouw ik een spoordijk, ik ga ernaar 

toe. 

Verder in deze nieuwsbrief vindt u alle info hierover. 

 

Ik wens u veel lees plezier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.microlife-online.com/epages/61508632.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61508632/Products/25062017
https://www.microlife-online.com/epages/61508632.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61508632/Products/25062017


De Bouw vorderingen van de LahntalBahn 
 

H  
 

Er is nog veel te doen, de vele verhuizingen hebben hun sporen achter 

gelaten. 

 

Het herstel en de het proefrijden verloopt voorspoedig, maar vergt 

meer tijd dan gepland. 

Tijdens de herstelwerkzaamheden worden er ook div. projecten 

afgerond, de 3 D printer heeft het druk gehad. 

 

Heb je nog een paar uurtjes vrij op de maandag dan ben je van harte 

welkom in Alphen a/d Rijn. 

 

Door lid te worden krijg je meer voldoening met de uitvoering van je hobby, het uitwisselen van 

kennis is daarbij een pre. 

 

 

Meer info bij Auke van Wieren tel 06- 47360078 of Alfred 06-51715151. 

 



Digitaal rijden met Uhlenbrock. 
 

De firma Uhlenbrock uit Duitsland heeft een centrale op de markt gebracht, de Daisy startset 

voor 236,55 Euro, Uhlenbrock art. 64300. 

Een korte impressie over de start van een digitale baan. 

 

Deze startset is gelijk compleet, je 

hoeft verder niets extra’s aan te 

sluiten. 

 

Met deze eenvoudige set kan je 20 

treinen besturen. 

 

Uiteraard heeft elk systeem zijn 

voor en nadelen. 

Ik wil me beperken tot het 

(duurdere) Uhlenbrock. 

Toegevoegd is een duidelijke 

Nederlands talige 

gebruiksaanwijzing. 

Bij de start van een digitale baan is 

het erg handig om een aparte stuk 

spoor te hebben, om de CV 1 te 

doen veranderen, immers alle 

decoders hebben standaard nr 3. in 

geprogrammeerd. 

Als je meerdere treinen hebt en je veranderd niet de Configuratie Variabelen dan rijden alle 

treinen die je hebt tegelijk. 
 

De voordelen van het digitaal rijden: 

 

- De rij eigenschappen van de trein is mooier bij lage snelheden. 

- De front binnen en sluit verlichting blijft ook bij stilstand van de trein branden, 

waardoor het net echt lijkt. 

- De treinen hebben soms div. geluiden deze zijn geprogrammeerd op een sound 

module, te denken valt aan tyfoon, conducteursfluit, motor of stoom geluiden, soms 

worden deze treinen ook 2de hands aangeboden en dat scheelt een bak geld t.o.v. een 

nieuw exemplaar. 

- De wissels en seinen kunnen via de rails geschakeld worden, daarover in de komende 

nieuwsbrief meer. 

-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De Minitrix SVT 37 de Vliegende Hamburg 

 

 
 

Eerste vliegende trein 

 

De beslissing viel in november 1930. Het hoofdbestuur van de Reichsbahn  gaf de opdracht 

om samen met de Görlitzer Waggon- und Maschinenbau AG een tweedelig sneltrein treinstel 

te ontwikkelen. In februari 1932 kwamen de Reichsbahn en Wumag een verkoopprijs van 

322.126 Reichsmark overeen voor het motorrijtuig met de naam “Berlin 877a/b”. Deze naam 

kwam tot stand omdat alle motorrijtuigen in een gezamenlijk rijtuigenpark werden ingedeeld. 

Deze methode had de Reichsbahn van de Pruisische staatsspoorwegen overgenomen en 

voortgezet. Pas na de oorlog begonnen de spoorwegmaatschappijen hun motorrijtuigen in 

eigen reeksen onder te brengen. Maar toch heeft de Riechsbahn enigszins eenheid in de 

naamgeving gebracht; ongeveer in de midden van de 

jaren dertig kregen twee-assige rijtuigen het stamnummer 

135 en vier-assige rijtuigen kregen het nummer 137.  

Eind 1932 was de 877 klaar voor inzet. Op 19 december 

vond de eerste proefrit tussen Berlijn en Hamburg plaats. 

Het sneltreinstel deed 2 uur en 22 minuten over het 286,8 

km lange traject, dit betekent een gemiddelde reissnelheid 

van 121 km/uur.  

Deze snelheid was al veel hoger dan de maximale 

snelheid van de treinen die destijds reden. Bij proefritten 

bereikte de sneltrein een snelheid van 175 km, toegestaan 

werd een maximum snelheid van 160 km. Bij inzet in de 

gewone dienstregeling was 150 km/uur het maximum. 

Volgens de dienstregeling legde de “Fliegende 

Hamburger” bekende trein de afstand tussen Berlijn en 

Hamburg in twee uur en 18 minuten af.  

De gemiddelde reissnelheid lag dus bij ongeveer 125 km 

per uur. Iets langzamer was de reserve trein, die door een 

stoom loc getrokken werd en voor het zelfde traject tien minuten meer nodig had. Bijna elke 

vierde trein werd door een stoomlocomotief getrokken, deze kinderziektes waren echter snel 

genezen. De “Vliegende Hamburger” was steeds volgeboekt en kreeg positieve kritiek. Een 

groot probleem bleef echter bestaan met één enkele sneltrein valt niet veel te verdienen. Al in 

de zomer van 1933 bestelde de Reichsbahn daarom bij Linke-Hofmann nog vier tweedelige 

sneltrein-treinstellen.  

Het treinstel 877 had enkel een verdekte sleephaak voor noodgevallen; de opvolger, een 

treinstel dat later type Hamburg genoemd werd, was voorzien van een automatisch werkende 

Scharfenberg-koppeling en een pas ontwikkelde RZM-meervoudige besturing. Daardoor 

konden deze treinen veel flexibeler ingezet worden als hun voorganger. Begin 1934 bestelde 

de Reichsbahn nog negen treinstellen.  



De opdracht hiertoe kreeg de firma Wumag in Görlitz. In dezelfde tijd kreeg de firma Linke-

Hofmann de opdracht om het driedelig treinstel type Leipzig te ontwikkelen en te bouwen. 

Tussen april 1935 en maart 1936 leverde de firma Wumag de negen nieuwe “Hamburg”aan 

de Reichsbahn.  

Elk treinstel kostte 411.210 Reichsmark, bijna een vermogen dus. 

 

Oogwallen 

 

Technisch kwamen de nieuwe treinstellen in vele opzichten overeen met hun voorganger. 

Twee einddraaistellen en een Jacobs-draaistel droegen de twee rijtuigbakken. Ondanks het feit 

dat ze technisch anders uitgerust waren, konden de draaistellen hun oorsprong, namelijk het 

Görlitz-III-loopwerk voor reizigersrijtuigen, niet verloochenen. De aandrijfwielen hadden een 

diameter van 1000 mm, de loopwielen hadden een diameter van 900 mm. Uitgekiende 

dempingssystemen zorgden voor een rustige loop van de wagen. 

Rondom lopende schorten en druppelvormig uitlopende frontzijden verminderden de 

luchtweerstand. Daar vielen vooral de stopcontacten voor de stuurstroomkabel in het oog. Ze 

leken wel oogwallen, zoals ze aan de seinverlichting schenen te hangen. De “Fliegender 

Hamburger” had hele kleine cabineraampjes en door de omlaag gehaalde attiek leek het, alsof 

de trein een stalen helm droeg met een schoorsteen als pin. Bij het type Hamburg werden 

echter grotere ramen geïnstalleerd, waardoor de machinist een beter zicht op het traject kreeg 

en waardoor het ook veel gemakkelijker werd om het frontgedeelte te bouwen. De 

einddraaistellen beschikten elk over een viertakt motor met twaalf cilinders, die bij een 

toerental van 1400 omwentelingen per minuut 302 kilowatt vermogen produceerde. De 

toerentalregeling van deze motor had vijf fasen. 

 

Het compressor loze aggregaat woog circa twee ton en dreef twee generatoren met één 

gemeenschappelijke as aan. De vierpolige hoofdgenerator had een vermogen van 270 

kilowatt. De hulpgenerator was zes polig uitgevoerd. Negen kilowatt waren voldoende voor 

de stroomverzorging van de accu’s, de bekrachtigingswikkeling van de hoofdgenerator en de 

trein. De twee elektrische rij motoren met elk 250 kilowatt continu vermogen lagen op lagers 

in het jabobsdraaistel. De eenzijdige aandrijving met recht tandwiel bracht het koppelmoment 

over op het grote tandwiel, dat op de verlengde naaf van de wielschijf geperst. Via een 22-

polige stuurkabel kreeg het tweede rijtuig de commando’s van de machinist van het eerste 



rijtuig. In het tweede rijtuig moest nog een machinist meerijden om de machine te 

controleren. De machinisten communiceerden met elkaar via een telefoon of belgeluiden. Een 

automatische waakinrichting en een treinbeveiliging controleren de rit. De coupés waren heel 

comfortabel ingericht. De passagiers konden op gestoffeerde zitplaatsen plaats nemen. Er 

waren hoofdsteunen, armleuningen, stofbekledingen met een mooi patroon – kortom, alles 

wat het reizen aangenamer maakt. De bij de “Fliegende Hamburg” bekritiseerde 

zitplaatsopstelling van 3 + 1 werd bij zijn opvolger teruggebracht naar zitgelegenheden voor 

twee personen. Aan het einde van de korte koppeling van het B-rijtuig bevond zich een bar 

met een vier persoonsbank tegenover de tapkast. De gietijzeren kachels stonden in aparte 

ruimtes naast het buffet resp. naast het toilet. In de coupés zelf waren de koperen 

verwarmingsbuizen onder de ramen aangebracht; ze werden door geperforeerde platen 

gecamoufleerd. 

 

Vleugeltreinen 

 

Door de nieuwe treinstellen in dienst te nemen kon de Reichsbahn niet alleen het traject 

Berlijn – Hamburg stabiliseren. Er werden nog meer trajecten ingericht. Vanaf 1 juli 1935 

verbond de FDt 15/16 Berlijn met Essen en Keulen, vanaf 15 augustus vormde de FDt 

571/572 de treinverbinding tussen Berlijn en Frankfurt aan de Main. Voor deze drie 

verbindingen stonden aanvankelijk vier treinstellen van het type Hamburg gereed. Drie waren 

in dienst, één was in reserve gedacht. Tot 30 juni 1935 reed bovendien de 877 op het traject 

naar Hamburg, voordat hij na 350.000 gereden kilometer op de jubileumtentoonstelling in 

Neurenberg aan de wereld voorgesteld werd. 

Het aantal treinstellen groeide gestaag. Eind 1935 reden twaalf treinen van het type Hamburg. 

De laatste, de 137 232, 

werd in het voorjaar van 

1936 in dienst genomen. De 

137 228 was ondergebracht 

in het depot in Altona, alle 

anderen in Berlijn Het depot 

Grunewald zorgde voor de 

treinen die naar het westen 

reden, het depot Anhalter 

Bahnhof voor de treinen 

naar het zuiden. 

 

In de zomerdienstregeling 

van 1936 schiep de Reischbahn vier nieuwe trajecten; FDt 17/18 Berlijn – Keulen, Fdt 37/38 

Keulen – Altona, FDt 551/552 Berlijn – München en FDt 711/712 Berlijn –Stuttgart. Het 

treinstel FDt 17/18, dat naar Wuppertal reed, reed tussen Berlijn en Hamm in combinatie met 

de FDt 15/16. Op het traject Berlijn – Neurenberg werden de treinstellen naar München en 

Stuttgart gekoppeld. Voor deze koppeling tot zogenaamde vleugeltreinen was veel personeel 

nodig. Zo werkten buiten de twee machinisten en hulpbestuurders nog een schouwer en de 

plaatselijke treindienstleider mee. Zo kreeg de trekkende trein al na ongeveer een minuut het 

sein om te vertrekken en de getrokken trein ongeveer twee minuten later. Nadat elektrische 

contacten aan de Scharfenberg- koppeling gemonteerd waren hoefde de hulpbestuurder van 

het tweede rijtuig de zware stuurkabel niet meer uit- en weer in te hangen. Ook de installatie 

van een pneumatische ontkoppelingsinrichting maakte het werk veel gemakkelijker. 

 



Met de inval in Polen kwam er in 1939 en einde aan het sneltreinverkeer in Duitsland. Een 

deel van de sneltreinstellen werd stil gelegd. Andere treinen transporteerden hoge autoriteiten 

en de officieren van het Duitse leger. Aan het eind van de oorlog bevonden zich vijf 

treinstellen van het type Hamburg in de Amerikaanse zone. Kort voor het begin van de 

blokkade van Berlijn lukte het de Amerikaanse soldaten om de trein 137 232 naar Frankfurt 

aan de Main te brengen. De andere rijtuigen die in het westen waren gebleven kregen vanaf 

1947 het nieuwe reeksnummer voor dieseltreinen VT 04. De elektrisch aangedreven treinen 

kregen nummers vanaf 101 een hoger, de aparte hydrodynamische trein heette VT 04 501. 

Tussen 1948 en 1951 voerde de werkplaats Neurenberg samen met de Waggon- und 

Maschinenfabrik Donauwörth werkzaamheden aan vier treinen uit. In het civiele treinverkeer 

waren in de jaren vijftig maar twee dubbele treinstellen te vinden de VT 04 501 en de VT 04 

000 achter dit nummer ging de vroegere 877 verborgen.  

Beide reden op langeafstandstrajecten, alleen of gekoppeld aan de reeks VT 08.5. 

Met deze treinstellen bezat de West-Duitse Bundesbahn waardige opvolgers voor de 

vooroorlogse treinstellen, waarvoor natuurlijk geen al te groot interesse meer bestond. 

Van het type Hamburg had de Reichsbahn er maar twee geërfd. In 1945 stonden enkel de 137 

225 en 226 in de Sovjet zone. Het was lange tijd ondenkbaar, dat ze ingezet zouden worden. 

De voorkeur ging uit naar de driedelige treinstellen van het type Leipzig en Köln. Pas in de 

jaren vijftig bouwde de Reichsbahn d 137 225 om tot salonrijtuig voor de regering van de 

DDR. De treinen van het type Leipzig en Köln reden vooral op de internationale trajecten 

tussen Oost- en West Duitsland. De boeiende geschiedenis van deze 13 rijtuigen maakt 

duidelijk wat voor een groot succes de Reichsbahn met de vliegende treinen heeft gehad. 

Dit geldt ook voor het concept. Dit concept werd immers tot voorbeeld voor de latere 

langeafstandsverkeer. In Duitsland en vanaf 1956 in heel Europa gerealiseerde TEE-systeem.  

Nadat de elektrificatie op de doorgaande lijnen waren gerealiseerd, kwam de rol voor de 

“vliegende hamburg” te vervallen en ging door als 

de regionaal expres trein. 

Dit was echter voor korte duur, er kwamen 

technische problemen met o.m. de remmen en de 

vouwbalg, dit was het gevolg van veel remmen en 

optrekken maar ook bovendien de vele bochten in 

de regionaal trajecten. 

 



Uit de Modelspoor bladen 
 

Arnold 

 
Heeft de diesel lok, serie 231 van de DB AG, in div. bedrijfsnummers op de markt gebracht. 
De Duitse web pagina bestaat niet meer, je wordt naar de Engelse pagina gezonden. 
Dus let op de prijzen zijn in ponden en hierdoor kan de aangegeven prijs hoger of iets lager uitvallen. 

 
 

Brekina 

 

Deze firma heeft geen nieuwe N Spoor modellen uitgebracht, de verwachting is dat er alleen 

de MAN railbus geproduceerd blijft worden, verkrijgbaar bij www.conrad.de 

 

Brawa 

 

 
Deze regio 3 delige garnituur, is nu het paradepaartje in N, hij is uitgebracht in 3 

verschillende varianten, analoog, digitaal en digitaal met sound. 

 

 
Ook deze 216 serie is opnieuw uitgebracht in analoog, digitaal en digitaal met sound. 

 

http://www.conrad.de/


Piko 

 
Deze Piko BR 82 005 wordt digitaal met sound afgeleverd vanaf 4de kwartaal leverbaar de 

prijs varieert van 290 tot 330 Euro, u zal even bij div. web winkels moeten gaan kijken. 

 

Viessmann – Kibri 
 

 
 

Door Kibri worden div. oude bouwpakketten opnieuw op de markt gebracht, het is raadzaam 

om op internet deze collectie verder te bekijken. 

Verder worden er div. bouwpakketten met led verlichting verkocht, dit is handig dan heb je 

een compleet pakket voor een redelijke prijs. 

 

Partex kabelnummers 
 

Deze firma produceert kabelnummers, deze 

kunnen handig zijn voor hen die een grote baan 

heeft. 

De meest gebruikte draad kleuren zijn rood en 

blauw. 

En als er na enige tijd een kleine verbouwing 

moet plaatsvinden, dan weet je sneller welke draad voor welk doel gebruikt is. 

De firma Gecom sa/nv uit Vilvoorde levert voor Nederland. 



Workshop Spoordijk 

23 september 2017 
 

Waar : Havenstraat 28, Woerden 
 

Wanneer : Op zaterdag 23 september van 9.00 tot circa 16.30 uur  

 

Kosten : € 139,95 incl. cursusmateriaal, koffie, lunch  

 

Cursusleider : Paul de Groot  

 

Voor meer info: www.nochworkshops.nl  
 

Als u een workshop bij ons gaat volgen kunt u rekenen op een volledig 

verzorgde dag.  

 

Met maximaal 10 deelnemers gaat u aan de slag en bouwt u in één dag een 

prachtig diorama en leert u de tips en trucs van de workshop trainer  

Tijdens deze workshop staat het maken van een spoordijk met gras en water 

centraal.  

Tevens zult u kennis maken met de prachtige NOCH Gras-master 2.0!  

Wilt u ook graag de tips en trucs leren om zelf een prachtig 

modellandschap te bouwen? Schrijf u dan in voor de eerstvolgende Noch 

workshop!  
 

Uiteraard verzorgen wij de lunch en neemt u uw werkstuk aan het einde van de 

dag mee naar huis. 

 

 

 

 

http://grootendorst.net/


Hierbij enkele website info van de fabrikanten. 
 

Arnold www.hornby.de 

Auhagen www.auhagen.de 

AVT www.avtproducts.com 

Brekina www.brekina.de 

Brawa www.brawa .de 

Böttcher modellbahntechnik www.böttcher-modellbahntechnik.de 

Buysen http://www.buysen.com/shop/index.php?action=page&group_id=10000130&lang=NL 

City Town www.city-town.de 

DM Toys www.dm-toys.net 

Doehler & Haass http://doehler-haass.de/cms/ 

Eichhorn Modellen www.eichhorn-modellbau.de/ 

ESU http://www.esu.eu/startseite/ 

Faller www.faller.de of www.fallerstore.nl 

Fleischmann www.fleischmann.de 

FKS-Modelbau www.fks-modellbau.de 

Spoorplannen www.gleis plaene.de/uebersicht-a.php 

Hack metalen bruggen http://www.hack-bruecken.de/index1.html 

Hobbytrain www.hobbytrain.de 

Herpa www.herpa.de 

Hobbytrain http://www.lemkecollection.de/de/Spur-N?x055f0=9743a90b879721d63e0668c021395fe0 

Hoch www.miniaturen-hoch.de 

Kazmedia http://www.kazmedia.de/bahn/signale_n.pdf 

Kres www.kres.de 

Krois http://www.krois-modell.at/produkt/digikupp/ 

De kurk specialist voor 2 mm kurk op rol www.kurkspecialist.nl 

Kuswa www.kuswa.de 

Liliput http://liliput.de/ 

Magnorail www.magnorail.com 

Markenburg www.markenburg.nl 

Micro Welten www.microwelten.com 

Minitrix www.trix.de 

Modellbahn Keller http://www.modellbahnkeller.de/pdf/MBK-

Prospekt%20Zubehoer%20TT%20N%20Z%202014-12-12.pdf 

Andres Nothaft http://www.modellbahndecals.de/ 

Modellbahn-hobbyshop http://www.modellbahn-hobbyshop.de/index.php 

Voor de ombouw van de treinen de volgende pagina www.mtkb.de 

Nürnberger Modell Eisenbahnen http://www.nme-online.de/n---starre-kupplung,-art.-nr.---

900003.html 

De Nederlandse Vereniging van Modelbouwers met actuele agenda www.modelbouwers.nl 

Voor de lijst van onderdelen kan men terecht bij www.nsesoftware.nl 

Noch www.noch.de 

Originele art. Van de DB https://bahnshop.de/ 

Partex draad nummers www.drugmand.be 

Peard www.peard.nl 

Penselen http://www.penselen.nl/index.html 

Peters http://www.petersspares.com/?searchStr=steam+smoke+oil 

Piko www.piko.de 

Proses www.proses.com 

Rail N Scale www.railnscale.com 

Ritze www.ritze.de 

Rocky-rail www.rocky-rail.com 

Saemann www.saemann-aetztechnik.de/ 

Shapeways http://www.shapeways.com/shops/ngineer 
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Sneider http://schneider-feinwerktechnik.de/ 

Sporenplannen NS http://www.sporenplan.nl/ 

SpurNeun http://www.spurneun.de/shop/manufacturer/10-

spurneun?sort=rating&order=DESC&page=2 

Seuthe http://seuthe-dampf.de/start.htm 

Trix www.trix.de 

Tams www.tams-online.de 

Train Service Danckaert www.modeltrainservice.com 

3D modellen www.teqmodels.com 

Uhlenbrock www.uhlenbrock.de 

Viessmann https://www.viessmann-modell.com 

Wiking www.wiking.de 

Weinert www.weinert-modellbau.de 

Woodland http://woodlandscenics.woodlandscenics.com/ 

Zimo Decoders http://www.dccdecoderservice.nl/zimo_decoders.html 

 

 

Winkels in de regio 
 
 

 
 
Adres- en contactgegevens van de winkel 

Voorstraat 43 

3135HW Vlaardingen  
 
Telefoon: 0104357767 
Fax: 0104344644 
info@modeltreinexpress.nl 
 

website www.modeltreinexpress.nl 
 

  

Ganzerikplein 2-A 

3053 EA Rotterdam 

Tel. 010 418 3541 

www.johanvoermans.nl 

Koopt modelspoor in en verkoopt 2 de hands, ook digitaal indien op voorraad. 

 

http://schneider-feinwerktechnik.de/
http://www.sporenplan.nl/
http://www.spurneun.de/shop/manufacturer/10-spurneun?sort=rating&order=DESC&page=2
http://www.spurneun.de/shop/manufacturer/10-spurneun?sort=rating&order=DESC&page=2
http://seuthe-dampf.de/start.htm
http://www.trix.de/
http://www.tams-online.de/
http://www.modeltrainservice.com/
http://www.teqmodels.com/
http://www.uhlenbrock.de/
https://www.viessmann-modell.com/
http://www.wiking.de/
http://www.weinert-modellbau.de/
http://woodlandscenics.woodlandscenics.com/
http://www.dccdecoderservice.nl/zimo_decoders.html
mailto:info@modeltreinexpress.nl
http://www.modeltreinexpress.nl/
http://www.johanvoermans.nl/


Havenstraat 28 

3441 BK Woerden 

Tel. 0348-40778 

www.grootendorst.net 

Vergeet niet mede te nemen de club kortingkaart!!!!!!! 

 

 

Harlaar Modeltreinen 

Badhoevelaan 53 

1171 DB Badhoevedorp 

Koopt in en verkoop 2de hands 

http://www.modeltreinen.nl/ 

 

 

Modelspoor winkels in België 

 

 
 

Korte Gasthuisstraat 31 

2300 Turnhout België 

www.bkmodelbouw.be 

info@bkmodelbouw.be 

 

 

 

 

 

Modelspoor winkels in Duitsland 

http://www.grootendorst.net/
http://www.modeltreinen.nl/
http://www.bkmodelbouw.be/
mailto:info@bkmodelbouw.be
http://grootendorst.net/
http://www.bkmodelbouw.be/


 

 
Deze firma heeft 4 winkels verspreid in het Westen van Duitsland. 

 

Schliepstr. 4 

44135 Dortmund 
Unsere Öffnungszeiten: 

Di bis Fr 10.00 Uhr - 18.30 Uhr 

Sa 10.00 Uhr - 16.00 Uhr 

Telefon 0231 / 108 7553 

info@modellbahnunion.com 

www.modellbahnunion.com 

 

Hüner Bein 

Markt 9-15 

52062 Aken 

Tel. 0241-33921 

www.huenerbein.de 

Deze koopt ook in en verkoopt 2de hands. 

 

N-Bahnkeller 

Binsfeldstrasse 5 

31688 Nienstädt 

www.n-bahnkeller.de 

 

Menzels-lokschuppen 

Frederichstrasse 6 

40217 Düsseldorf 

www.menzels-lokschuppen.de 

 

Modellbahn shop 

Lange Straße 62  

01855 Sebnitz 

http://www.mbs-sebnitz.de/ 

 

Handige web pagina’s voor achtergrond info 
http://www.1zu160.net/ 

http://www.bundesbahnzeit.de/startseite.php 

 

Handige Web pagina’s voor een baan ontwerp 
http://www.gleisplaene.de/ 

http://www.lokalbahn-reminiszenzen.de/gleisplaene/modellbahnplaene1.htm 

 

 

 

Facebook pagina’s 

mailto:info@modellbahnunion.com
http://www.modellbahnunion.com/
http://www.huenerbein.de/
http://www.n-bahnkeller.de/
http://www.menzels-lokschuppen.de/
http://www.mbs-sebnitz.de/
http://www.1zu160.net/
http://www.bundesbahnzeit.de/startseite.php
http://www.gleisplaene.de/
http://www.lokalbahn-reminiszenzen.de/gleisplaene/modellbahnplaene1.htm


 

DB In de jaren 50 in N Spoor 

Lahntalbahn Modelspoor Vereniging 

Modelspoor Vereniging NordWestBahn 

De N-spoor Pagina 

Treinenverkoop maar dan eerlijk 

Modelspoorhobby 

Modellbahn Spur N – Tipps und Tricks von Hobby und Profi- 

1:160 Spur N, N scale 

ModelSpoor Advies 

Minitrix 

Modeltreinverkoop 

Spoorweg Modelbouw Groep 

Spur “N-Modellbahn” 


