
Een uniek spoorverhaal

Modelspoorgroep
Valkenswaard

Wanneer je met de voorzitter Albert Vermaase in gesprek gaat over zijn hobby en dan langzaam het landschap achter hem ziet
verrijzen, krijg je diep respect voor het extreem hoge niveau van ontwerpen. Hierbij kun je bijna niet meer spreken van knutselen.
Hier zijn 25 mannen, in de leeftijd van 20-plus tot 75 jaar, bezig iets professioneels en unieks neer te zetten wat tot in de details
klopt. De Modelspoorgroep Valkenswaard is dan ook een begrip onder de bouwers. Een bijzondere baan in een toepasselijk land-
schap waarbij bijvoorbeeld bomen ook echt dat type zijn dat daar groeit, met het karakter van dat specifieke land. 

“Een van de deelnemers Eric Teunissen, die jammer genoeg

overleden is, was verliefd op Noorwegen en ter ere van hem

zijn wij anderhalf jaar geleden begonnen met het bouwen van

een Noors landschap. Een dergelijk concept; de aanleg en de

bouw duren ongeveer vier tot vijf jaar, van ontwerp tot de gehe-

le aankleding, alles op schaal H0. Een landschap dat werkelijk tot

in de finesses is gemaakt in een lengte van ongeveer zeven

meter. Binnen onze vereniging zitten allerlei specialisten op het

gebied van elektronica, schilders en bouwkunstenaars en per-

sonen met een sterk visueel inzicht; dat maakt het bouwen ook

zo afwisselend en boeiend. Wanneer je zelf alles maakt, test en

ontdekt, hoeft een hobby niet veel te kosten. Dit model bestaat

uit meerdere segmenten zodat wij dit ook elders op tentoon-

stellingen kunnen uitrollen." 

Miniatuur
"Mede gezien onze kennis en ervaring hebben wij al menig prijs

in de wacht gesleept en staan wij op beurzen en tentoonstel-

lingen in de Benelux, maar ook in Duitsland, Engeland en

Frankrijk. Wij hebben een zeer goede naam als het om perfec-

tie gaat. Belangrijk binnen onze vereniging is vooral: het zelf

maken en creëren van nieuwe mogelijkheden en er plezier aan

beleven. Foto’s bekijken van die bijzondere landschappen en ze

dan in miniatuur namaken. Ook qua kleurstelling luistert alles

zeer nauw. Ieder land en tijd heeft weer andere, bijzondere

kleuren." Albert vervolgt: "Bijzonder is ook onze kinderbaan van

meester Jan waarbij kinderen met treintjes leren rangeren en er

zelfs een diploma voor ontvangen. Op die manier proberen wij

hen onze hobby meer duidelijk te maken of beter te leren ken-

nen. Wij hebben de diverse banen die wij in de afgelopen jaren

hebben gebouwd, kant en klaar in de opslag staan zoals

‘BABodil', 'De Kempen'. Alle elementen van de Kempen vind je

hierin terug, maar ook het oude spoor van Valkenswaard met
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station voor 1962 heeft een bijzonder karakter. De uiteinde-

lijke bouw van een dergelijke baan kost, naast veel tijd, ook

geld. Vandaar dat de banen goed verzekerd zijn, ook tijdens

het transport naar een tentoonstelling. De oude trambaan

van Veldhoven mag zeker niet onvermeld blijven. Hier zit een

unieke diepteperspectief, van standaard tot miniatuur.

Wanneer je ernaar kijkt komt de nostalgie van vroeger bij

menigeen boven drijven. Wij bouwen in de standaardmaat H0,

dat is de miniatuurschaal 1:87."

Website
"Dit jaar is een uniek jaar (2020) voor de vereniging, want dan

bestaan wij dertig jaar. Onze vereniging heeft veel vaste leden

die al jaren actief zijn en vaak thuis een spoorbaan hebben

lopen. De contributie bedraagt € 80,- per jaar waarvan wij

onder andere de jaarlijkse kosten van de huur van ons ‘club-

huis’ kunnen bekostigen. Wij hebben hiervoor een eigen

ruimte in de Belleman in Dommelen. Wij kunnen niet meer

dan 25 leden aannemen omdat daarvoor de ruimte ont-

breekt om iedereen ook nog een werkruimte te geven.

Gelukkig kunnen niet alle leden iedere woensdagavond en

dat geeft anderen weer iets meer armslag.

In februari staan wij wederom op de modelbouwshow te

Goes. Wij hebben ook een eigen website waarop meer van

onze modellen zijn te zien: www.msgvalkenswaard.nl. Op

deze site is alles over onze vereniging te lezen, maar vooral

ook te zien. Al onze banen komen hier uitvoerig aan het

licht."

Techniek tot in de perfectie!

Het zelf maken van bomen is uniek


