
AC TUEEL   .  36e IMA en 12e Märklin Dagen 2019

Station Göppingen

Bedrijfsbezoek Märklin

EWS-Arena

Te beleven

Te beleven

 • Meerijden in de bestuurderscabine
 • Speciale ritten en pendelritten
 • Locparade: Zo’n 20 historische en  
actuele stoom-, diesel en elektrische 
locomotieven 

 • Rondleiding door de verschillende  
productieafdelingen van de fabriek van Märklin

 • Blik op de productie en eindmontage van de  
modellen

 • Fascinerend persgietzink, handschilderen, enz. 

 • in het echt: De smalspoorloc 99 1594-3  
(Saksische IV K) bewonderen

 • Talrijke demonstratiebanen
 • Grote tuinbaanpresentatie

Als een reis naar het verleden voelt het aan wanneer de voor-
beelden in al hun nostalgische pracht het station van Göppingen 
binnenrijden. Dit jaar hebben zich weer zo’n 20 sterren van de 
rails aangemeld voor de indrukwekkende locparade. Het levert 
schitterende fotomotieven op en unieke kansen op meerijden 
in de bestuurderscabine, speciale ritten en pendelritten. Het 
samenspel van grote en kleine spoorwegen maakt de Märklin 
Dagen zo uniek.

Heel dichtbij: Een blik achter de coulissen biedt de rondgang door de produc-
tieafdelingen. Loop langs de verschillende stadia van persgieten, oppervlakte-
veredeling, galvanische bewerking en locmontage om het ontstaansproces van 
dichtbij te volgen. De aanwezige Märklin medewerkers geven antwoord op al 
uw vragen en geven uitleg over de verschillende fasen. De rondleiding is moge-
lijk voor alle bezoekers van de IMA. Toegang: Vrijdag en zaterdag 9–15 uur

Een hele hal in het teken van Spoor G: De EWS Arena, het thuishonk van het in de 
Bundesliga spelende handbalteam Frisch Auf! uit Göppingen, verandert nu al voor 
de derde keer in een reusachtig paradijs voor fans van de tuinbaan (LGB). Voor-
vechters van de grootste spoorbreedte van de modelbaanwereld vinden hier allerlei 
toebehoren, kunnen ongewone demonstratiebanen bewonderen en plezier beleven 
aan spannende modelpresentaties. Ook een inkijkje in de constructie van het rollend 
materieel is de moeite waard.

Het toneel van IMA

Te beleven

Van 13 t/m 15 september 2019 in Göppingen
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Märklineum

Stauferpark Göppingen

EWS-Arena

Leonhard-Weiss-areaal

Te beleven

Te beleven

 • Bezichtiging van de Märklin modelspoorbaan
 • Pakjesdienst GLS
 • Knutselparcours en springkasteel (binnenplaats fabriek)
 • Speciale tent met verkoop van Märklin producten op 

de binnenplaats

 • Meer dan 100 exposanten van toebehoren en 
modelbanen

 • Toneel, presentatieruimte van de Z-Freunde  
International, pakjesdienst GLS 

 • Grote lezersprijsvraag van Märklin Magazin
 • Televisiezender Filstalwelle

 • Spoorvernieuwingsmachines in 
gebruik

 • Rollend materieel van dichtbij 
 • Lopen in lange voertuigputten 
 • Beursradio “Fips” met live  

uitzending op FM-frequentie  
89.0 Mhz 

Bouw van de demonstratiebaan bezichtigen: Bij het team van het Märklineum zijn 
exclusieve speciale modellen en andere kostbaarheden verkrijgbaar. Ook een eerste 
blik op de bouw van de Märklin demonstratiebaan worden daar geboden. Vanaf een 
galerij kan worden genoten van een schitterend uitzicht op de modelbaan die  

ontstaat. Een exclusieve kans voor 30 clubleden om de groei van de museumbaan niet alleen van een afstand te bekijken, 
maar er heel dichtbij te kunnen zijn. Zie Clubnews van Märklin en Trix voor informatie over deelname aan de prijsvraag.

In het 7.000 vierkante meter grote Stauferpark is alles te vinden wat het modelspoordershart begeert. Op het geliefde ten-
toonstellingsoppervlak in de Werfthalle presenteren meer dan 100 exposanten op het gebied van toebehoren hun schat-
ten. Het podium biedt een aantrekkelijk programma. Op zondag worden hier de winnaars van de lezersprijsvraag gekozen.

Spoorweggiganten van onderen bekijken? In de openluchtarena van bouwbe-
drijf Leonhard Weiss uit Göppingen is dat geen probleem. De 50 tot 70 meter 
lange voertuigputten bieden een indrukwekkende perspectiefwisseling. 
Bezoekers kunnen van dichtbij gadeslaan hoe vaklieden hun zware werk doen. 
Complexe spoorwegtechniek kan nauwkeurig worden bekeken. Railbussen 
rijden heen en weer naar het station in Göppingen.
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