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de veelzijdigheid van Modelspoor  
Het met treinen spelen van vroeger; het bestaat nog. Wie heeft er niet een modelspoor-
baan gehad. Misschien ligt hij zelfs nog wel op zolder. De hobby bestaat nog steeds, 
maar is veelzijdiger geworden dan ooit. Het huidige publiek lijkt vooral de 50-plusser met 
een ruime beurs, maar dat het ook anders kan, bewijst de Modelspoorclub in Deventer.

Veelzijdig
De hobby kent enorm veel facetten, die 
zowel creatief als technisch allerlei mo-
gelijkheden bieden. Daar waar de één 
vooral energie steekt in het vormgeven 
van gedetailleerde scenes, is het voor 
de ander juist de digitale besturing en 
elektronica of zelfs 3D-print. Een derde is 
wellicht hoofdzakelijk verzamelaar ter-
wijl er ook genoeg zijn die het zelf rijden 
het meest aantrekkelijk vinden. Voor de 
ouderen is het nostalgisch element of 

het gedetailleerd nabouwen van een stukje geschiedenis vaak ook een motivatie. 
De (stoom)treinen zorgen voor het jeugdsentiment, het bijbehorende geluid en de 
rokende locomotieven zorgen voor de juiste ambiance. Voor de wat jongere liefheb-
ber is juist het spel met modern materieel de uitdaging. De hobby is leuk alleen of 
met de (klein-)kinderen, maar een vereniging voegt daar nog een extra dimensie 
aan toe.

De MSCD
De Modelspoorclub Deventer is daar 
een goed voorbeeld van. Volledig zon-
der subsidie runt de club in een eigen 
ruimte vijf modelbanen. Daarmee be-
zoeken de leden regelmatig beurzen, 
ook met een baan specifiek voor de 
jongsten. Een specialiteit is het zelf 
maken van (historische) huizen. Vaak 
met niet meer dan wat karton, enkele 
prints en een beetje verf worden repli-
ca’s gebouwd van panden in de regio. 
Momenteel wordt gewerkt aan het 

Bergkwartier in schaal 1:160, één van de mooiste historische plekjes van Nederland. 
De bijbehorende bomen zijn van bloemistendraad. De kosten van dit alles zijn mini-
maal, hetgeen maar bewijst dat de hobby niet duur hoeft te zijn.
Zo is er voor elk wat wils, maar juist het delen van kennis en vaardigheden onder 
het genot van een drankje maakt de hobby in verenigingsverband zo bijzonder. Het 
eindresultaat mag zich zeker laten zien.

Kennismaken hobby
Overal in het land zijn modelspoorverenigingen actief. Zij zijn 
te vinden op tal van beurzen die regelmatig overal in Nederland 
worden georganiseerd. Op die momenten is het gemakkelijk 
kennismaken met modelspoor en eenvoudig te leren hoe toe-
gankelijk en veelzijdig de hobby kan zijn. Een prachtige bestem-
ming voor een dagje uit. Bij de meeste verenigingen kunt u ook 
zo binnenlopen op een verenigingsavond; kijk gewoon eens op 
de website van een vereniging in de buurt.

www.mscd.nl
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