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Spoorwegkoorts!
De combinatie van de IMA en Märklin dagen verenigt om de 
twee jaar betoverende locomotieven en het fijnste modelbaan-
plezier tijdens een event voor de hele familie. Het is weer zover: 
op naar Göppingen.

D e stad Göppingen telt ongeveer 56.700 inwoners, 
maar om de twee jaar groeit dat gedurende drie 
dagen aan tot het dubbele. Want dan lokt een 
van de mooiste spoorbaanfeesten van Europa 
nog eens zoveel mensen naar de Stauferstad 
aan de rand van de Zwabische Jura. Van 15 t/m  
17 september 2017 is het weer zover: Tienduizen-

den spoorwegvrienden uit de hele wereld genieten nog eens van 
de uitzonderlijke betovering van de Internationale Modelspoor-
tentoonstelling (IMA) en de Märklin dagen: de combinatie van 
de echte spoorwegsector met de fascinatie voor modelbouw in 
het algemeen en de flair van het merk Märklin in het bijzonder. 

Drie dagen lijkt veel, maar het zoeft als een sneltrein voorbij 
Drie dagen, dat lijkt lang. Maar wie al eens op dit event te gast was, 
weet dat je als een sneltrein door “Märklin City” raast. Tijdens 
die drie dagen wordt de stad het hart van de spoorwegwereld, 
en ze biedt talrijke attracties aan: Het station is de stelplaats van 
legendarische locomotieven, het Märklin Museum stelt schat-
ten tentoon uit de 150-jarige geschiedenis van de modelbanen 
van Märklin, en in de EWS Arena toont de LGB (Lehmann  
Gartenbahn) zich op ware grootte. Een hoogtepunt: het open-
luchtterrein van de bouwfirma Leonhard Weiss van Göppingen, 
meer dan 115 jaar bedrijfsgeschiedenis van een van de oudste 
spoorvernieuwingsspecialisten. Van dichtbij en vanuit een fasci-
nerend perspectief staan er twee 50 en 70 meter lange voertuig-
putten klaar. Hier kunt u de huidige trends voor het onderhoud 
en de productie van railverkeer beleven. En van hieruit zendt de 
beursradio “Fips” uit op 89.0. 

Het ene highlight na het andere, inclusief bedrijfsbezoek 
Andere hoogtepunten van dit event van de superlatieven zijn 
de Märklin fabriek en het Stauferpark: Het bedrijfscentrum in 
de Stuttgarter Straße opent op vrijdag en zaterdag de deuren 
voor een bedrijfsbezoek, waar de bezoeker de kostbare en op-
windende productie van de modellen van het persgietzink tot 
de montage kan beleven. En in het Stauferpark stellen meer dan 
honderd exposanten de nieuwste producten voor de modelbaan 
voor. U kunt hier ook het recente toebehoren en de nieuwste 
bouwtrends vinden, zoals de beste installaties van talrijke mo-
delbaanverenigingen. 

Tekst: Christof Hammer; foto’s: Claus Dick, Kötzle,  
Andreas Pietschmann, Peter Waldleitner
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Station Göppingen

Bedrijfsbezoek Märklin

EWS-Arena

Te beleven

Te beleven

Te beleven

 • Meerijden in de bestuurderscabine
 • Bijzondere ritten
 • Pendelritten
 • Locparade

 • Rondleiding door de verschillende  
productieafdelingen van de fabriek van Märklin

 • Blik op de productie en eindmontage van de modellen
 • Fascinerend persgietzink, handschildering, enz. 

 • Talrijke demonstratie-installaties
 • Toebehoren voor tuinbaan
 • Grote LGB-presentatie

“Op spoor 1 komt weldra ...”: Als in het station van Göppingen 
de aankomst van de locomotieven en treinen nadert, krijgen 
de bezoekers kippenvel. Ook dit jaar mogen de liefhebbers 
van het spoor uitkijken naar de komst van de sterren van alle 
tractietypen: meer dan 20 voertuigen ontmoeten elkaar op het 
stationsemplacement voor dit grootse treffen op rails. En: Hier 
kunt u heel dicht bij het rollend materieel komen, want “afstand 
houden” is niet het motto: Met fascinatie voor spoorwegen 
uitpakken. Maar: “Pas op bij het binnenrijden ...”

Een blik achter de schermen en de productie zelf beleven: Op vrijdag en zaterdag opent Märklin de fabrieksdeuren en nodigt 
uit voor een groot bedrijfsbezoek. De rondleiding voert door de verschillende productieafdelingen van de bedrijfszetel van 
Märklin in de Stuttgarter Straße, en toont de verschillende stappen voor de productie van een model. Het startsein wordt 
gegeven om 9 uur’s morgens, de laatste groep vertrekt om 15 uur. De rondleiding is mogelijk voor alle bezoekers van de IMA. 

Een complete sporthal vullen met de flair van 
modelbanen? Geen probleem voor LGB: De 
bakermat van de Bundesliga-handballers  
Frisch Auf! Göppingen geeft precies de juiste 
maten voor de grootste van alle model-
baanspoorbreedten. Demonstratie-instal-
laties, een breed palet rollend materieel en 
toebehoren, en een blik op de constructie: 
na de succesvolle première in 2015 stelt de 
tuinbaan zich hier weer in alle glorie en grote 
productverscheidenheid voor. 

Het toneel van IMA
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Leonhard-Weiss-areaal

Stauferpark Göppingen

Märklin Museum

Te beleven

Te beleven

Te beleven

 • Spoorvernieuwingsmachines in gebruik
 • Rollend materieel van dichtbij beleven 
 • Lange, begaanbare voertuigputten 
 • Bedrijfsradio “Fips” zendt live uit op 89.0

 • Meer dan 100 exposanten van toebehoren en modelbanen
 • Toneel, presentatieruimte van de Z-Freunde  

International, pakjesdienst GLS
 • Grote dioramawedstrijd van Märklin Magazin

 • Museumschatten van 150 jaar 
bedrijfsgeschiedenis van 
Märklin

 • Speciale verkoop van produc-
ten van Märklin aan topprijzen

 • Pakjesdienst GLS

Het openluchtterrein van het gerenommeerde spoorvernieuwings-
bedrijf van Göppingen geeft u door hun voertuigputten en railtra-
jecten de optimale basis om de techniek rond het 
spoorwegverkeer, de spoorvernieuwingsmachines 
en de apparaten die bij het werk worden ingezet van 
heel dichtbij te leren kennen, en natuurlijk de mannen 

en vrouwen die ze gebruiken. Tijdens het tochtje door de voer-
tuigputten kunnen de bezoekers een ongewoon perspectief 
beleven: de techniek van spoorvoertuigen van onderaf! 

7.000 vierkante meter tentoonstellingsruimte op het Stauferpark-terrein, tot de laatste centimeter volgestouwd met alles wat 
het hart van de modelspoorder begeert. Meer dan 100 exposanten veranderen het Stauferpark in het Eldorado van de model-
baan, en tonen op stands en op twee terreinen in openlucht hun nieuwigheden op elk gebied en voor alle spoorbreedten.

Schatten uit de 150-jarige bedrijfsgeschiedenis en de museumshop met veel 
speciale modellen die u alleen hier kunt krijgen: Het bedrijfsmuseum brengt 
een boel attracties onder één dak samen en heeft behalve kinderbegeleiding 
een groot Bobby-Car-springkussen en een uitgebreide knutselhoek met de 
beste mogelijkheden voor een toer door de museumshop. Een 5-duimsstoom-
spoorweg nodigt uit tot een korte rit, en bij de modeltractorvrienden van 
Eislingen kunt u met op afstand bestuurde tractoren in verschillende diorama’s 
rijden en de brandweer van Göppingen zorgt voor een prachtig onthaal. 

2017 in Göppingen
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Dioramawedstrijd Overnachting
Prachtige service: Het informatiepunt ipunkt 
helpt bij de zoektocht naar een hotel

Voor een dagreisje is het goed gevulde 
programma van de Märklin dagen (bijna) 
te omvangrijk. En waarom zou u geen 
weekendreis in de Stauferstad maken? 
Wie niet op zijn goed gesternte wilt ver-
trouwen - want de hotels ter plaatse zijn 
doorgaans snel volzet - zal ook dit jaar 
worden geholpen door de medewerkers 
van het ipunkt Göppingen. 

Zowel een centraal gelegen hotel in het midden van de City als 
een idyllisch onderkomen in de aantrekkelijke regio van Göppin-
ger: Het stedelijke bureau voor toerisme bekommert zich graag 
om de hotelreserveringen, helpt bij verhuur van verblijven van 
alle categorieën en geeft tips voor het plannen van de reis. 

Telefonisch is het ipunkt Göppingen bereikbaar met het num-
mer +49 (0) 71 61 / 65 02 92. E-mail ipunkt@goeppingen.de. 
U vindt de medewerkers ook in de drukte van de beurs: Tijdens 
de IMA en Märklin dagen wacht het ipunkt-Team aan de ingang 
van de Werfthalle met plezier op uw bezoek, en houdt het veel 
informatiemateriaal over de stad Göppingen voor u klaar.

De belangrijkste info … 

Speciale IMA-wagen Z-Convention
Exclusief voor IMA gemaakt: een tweeassige goederenwagen van het type G10 met historische motieven 
voor de 200e geboortedag van Theodor Friedrich Wilhelm Märklin (H0, Z), en een tweeassige goederen-
wagen van het type G 02 met een motief uit de catalogustitels van Trix Express van 1956 voor spoor N.

Exclusieve koelwagen als ver-
zamelobject voor de 4e Spoor Z 
Convention.

Art. 48217 Art. 91111 Art. 8600.167

Grote knutselkunst: De finale van de dioramawedstrijd

“Links en rechts van het nevenspoor”: Dat is het motto van de diorama-
wedstrijd 2017, en weer hebben veel lezers van het Märklin Magazin 

vlijtig geknutseld. Nadat een professionele jury de 
overtuigendste ideeën had bekeken, hebben de 

deelnemers van de finale met materiaal dat 
door de firma’s Faller en Noch ter beschik-

king was gesteld, talrijke fantasierijke 
scènes gebouwd. Nu blijft voor u de 

pijnlijke keuze om te beslissen, want 
de bezoekers van de IMA kiezen de 
winnaar: het modules van de deel-
nemers van de finale wordt tijdens 

de Märklin dagen in het Stau-
ferpark tentoongesteld. 

U kruist gewoon uw 
favoriet aan op een 
stembiljet, en stopt 
dat in de stemurne. 
De prijsuitreiking 
vindt plaats op 

zondag om 14 uur 
op het actiepodium in 

het Stauferpark.

Art. 80921

8 märklin magazin 4.2017
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Clubleden krijgen niet alleen lagere ingangsprijzen, maar 
ook een welkomstgeschenk (Stauferpark).

Shuttle-Service
Openingstijden: Vr./za. 9 – 18 uur, Zo.: 9 – 17 uur

VOLWASSENEN
 • Dagkaart normaal  12 euro

 • Dagkaart clubleder                      10 euro

 • Personen met een handicap 10 euro

 • Gezinskaart (twee volwassenen  
en drie kinderen tot 12 jaar)  23 euro

KINDEREN EN JONGEREN
 • Dagkaart voor  

kinderen (3 tot 12 jaar) 5 euro 

 • Dagkaart leden 
Start up en my world Club 3 euro 

Gemakkelijk en gratis van station naar station

Van het Märklin Museum in het Stauferpark, van de  
EWS-Arena naar Leonhard-Weiss-areaal? Dankzij de  

Märklin Shuttle Service is dat geen probleem: Alle plaat-
sen van het event zijn door een gratis buslijn met elkaar 
verbonden. De route: “Stauferpark” – “EWS-Arena” – 
“Märklin fabriek” (vr.+za.) – “Station” – “Märklin Muse-
um” – “Leonhard Weiss”. Ongeveer twee dozijn bussen 

zorgen voor een hoge verbindingsfrequentie, maar toch 
is het aan te raden om voldoende reistijd in te plannen om 

een bepaalde attractie, zoals bijvoorbeeld een van de vele 
extra treinen op het station van Göppinger, op 

het gewenste moment zonder stress te bereiken.

… in een oogopslag

Speciale MHI-wagen
Met een eigen stand en exclusieve ketelwagen voor H0 en Z  
op de IMA: het Märklin vakhandelsinitiatief (MHI). 

Art. 48917 Art. 82031

Pakjesdienst GLS
2 stations op de volgende standplaatsen:

 • Stauferpark  • Museum

Märklin producten kopen, zonder zakken te moeten verslepen: de 
pakjesdienst van GLS zorgt ervoor. U winkelt in alle rust, en GLS levert 
uw aankopen zonder zorgen bij u thuis af. Voorwaarden per pakje: 
 3 euro binnen Duitsland, 6 euro binnen de EU.

Openingstijden/prijzen

Speciale medaille
Sterk beperkt speciaal stempel voor IMA:  
de medaille van het Göppinger Technikforum.

Het motief 2017: de  
serie 75. Op de achterkant 
naar keuze het Märklin 
Logo of een herdenkings-
variant voor de 200e 
geboortedag van Theodor 

Friedrich W. Märklin. Stem-
pel alleen van 15.-17.9. 2017.

märklin magazin 4.2017 9
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Route en parkeren

De exposanten

Parkeergarages gebruiken. Het beste is om per trein 
reizen. 

Wie met de auto komt, neemt de A 8 Stuttgart–München. 
Vervolgens de afrit Wendlingen via de B 313 tot aan het 
Plochinger Dreieck en van daar op de B 10 richting  
Göppingen rijden. De uitrit “Eislingen-West, Göppingen- 
Ost” nemen en de borden “Stauferpark” volgen. Vanaf de 
B 10 zijn het evenement en de parkeermogelijkheden met 
borden aangegeven. Omdat de parkeerplaatsen aan de 
Stauferhalle beperkt zijn, wordt dringend aanbevolen om 
de openbare parkeergarages in de binnenstad (bijv. in de 

Jahnstraße) te gebruiken en met de gratis Shuttlebussen 
verder te reizen. De betere en fraaiste oplossing is indien 

mogelijk reizen per trein. De trein rijdt vanuit Stuttgart en 
Ulm minstens elke 45 minuten naar Göppingen. Daar stoppen 

IC/EC-treinen en regionale treinen. Tickettip: het voordelige 
MetropolTicket boeken (www.metropolticket.de).

Toebehoren rondom de modelbaan

Zonder exposanten zou een modelspoortentoonstel-
ling slechts half zo spannend zijn en daarom zijn ze er 
allemaal. Meer dan 100 grote en kleine bedrijven tonen 
in de Werfthalle en in grote tenten wat men op het gebied 
van het modelspoor beslist moet hebben. Heki, Faller, 
Viessmann en Busch zijn allemaal met noviteiten vertegen-
woordigd. Ook Noch, Dickie-Schuco, Preiser en natuurlijk 
Märklin tonen het hele palet aan toebehoren dat model-
spoorbanen hun eigen flair geeft. 

Schitterend: veel fabrikanten demonstreren ter plaatse hoe 
hun apparaten werken. Zo kunt u bijvoorbeeld zien hoe een 
voorziening voor het maken van gras werkt en hoe u deze 
juist gebruikt.

AC TUEEL
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