
De Märklindagen in Göppingen vormen het 

hoogtepunt van het jubileumjaar. Al voor  

de zevende keer worden alle liefhebbers 

uitgenodigd om het feest rond de grote 

en kleine spoorwegen te komen meevieren.  

Beleef twee fantastische dagen met  

legendarische voorbeeldlocomotieven, de 

nieuwste modelbaantrends, grote demon-

stratiebanen en nog veel meer. Geniet met 

tienduizenden andere bezoekers van de 

klassiekers op de rails en laat u meevoeren 

in de fascinerende wereld van de spoorwegen. 

Het uitgebreide programma staat garant 

voor een onvergetelijke belevenis.
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7. Modellbahn Treff und Familientag
www.maerklin.de

Märklintage Göppingen
19.+20. September 2009

Stoomtrein-eldorado station Göppingen
Het hart van elke spoorwegliefhebber zal op  
station Göppingen sneller kloppen. Daar kunnen de 
loc-legenden van zeer dichtbij bekeken worden. Naast 
historische stoomlocs van verschillende spoorwegver-
enigingen en -musea wordt ook de E 94 192 van het 
Bayerische Eisenbahnmuseum weer verwacht. De serie 
75 (Badense VIc) van de Ulmer Eisenbahnfreunde 
Lokalbahn Amstetten – Gerstetten e.V. (UEF) is even-
eens live te beleven op de aangeboden pendelritten 
tussen Göppingen en Plochingen. Het is het laatste 
behouden gebleven exemplaar van deze serie, die eens 
zo kenmerkend was voor Baden. Een andere stoomloc-
rariteit zal ook dit jaar weer op de 5,6 km lange Geis-
linger Steige een hoogteverschil van 112 meter over-
winnen – laat u zich verrassen. Ster der locomotieven is 
de in het Eisenbahnmuseum Darmstadt-Kranichstein 
ondergebrachte 23 042. De serie 23 is een van de laatste 

in West-Duitsland gebouwde stoomlocomotieven en 
werd als enige naoorlogse stoomloc nog in grotere 
aantallen geproduceerd. Naast de 03 2295 geven ook 
de 50 0072 en 52 8168 van het Bayerische Eisenbah-
nmuseum Nördlingen acte de présence. U krijgt zelfs 
de mogelijkheid om mee te rijden in de cabine. Beleef 
de unieke ervaring van een machine onder stoom die 
onvervalst met kolen wordt gestookt, en van de zuigers, 
aandrijfstangen en aandrijfwielen die zich langzaam, 
onder luid gesnuif en gesis in beweging zetten. Talloze 
rangeerritten veranderen station Göppingen in een 
waar stoomtrein-eldorado. 
Op spoor 13 staat de legendarische rode railbus 
klaar voor een pendelrit naar spoorwegbouwer 
Leonhard Weiss. Daar worden de elektrische loco-
motief 141 083 en de dieselklassieker V 100 van  
het Bayerische Eisenbahnmuseum Nördlingen gepresen-
teerd. De V100 1365 werd in 1962 in dienst gesteld en 

Het hoogtepunt van het jubileumjaar

De Märklindagen in Göppingen
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Het i-punkt van Göppingen is  
u graag behulpzaam bij hotel-
reserveringen.

■ i-punkt im Rathaus
Hauptstraße 1
73033 Göppingen, Duitsland
Telefoon: +49 (0) 71 61/650 - 292
Fax: +49 (0) 71 61/650 - 299
ipunkt@goeppingen.de 

Openingstijden:
Maandag tot en met woensdag 
en vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur
Donderdag 09:00 tot 18:00 uur
Zaterdag van 9:00 tot 12:00 uur

Meer informatie over
overnachtingsmogelijkheden 
vindt u bovendien
op internet op
www.goeppingen.de

was vooral op de nevenlijnen actief.
Aan de komst van andere stalen kolossen wordt op dit 
moment nog gewerkt. Bij het ter perse gaan van deze 
uitgave was de planning nog niet helemaal rond, maar u 
kunt www.maerklin.de raadplegen voor de actuele stand 
van zaken.

Speciale ritten naar Göppingen
Op zondag kunt u in stijl naar Göppingen 
reizen: de sneltreinlocomotief 01 118 van de  

Historische Eisenbahn Frankfurt verzorgt dan namelijk 
speciale stoomritten. Met drie sneltreinrijtuigen en een 
salonrijtuig rijdt hij van Frankfurt am Main naar Göp-
pingen, waar hij het station in stoom zal hullen. De 
Ulmer Eisenbahnfreunde Lokalbahn (UEF) biedt op 
zaterdag een speciale rit van Ulm naar Göppingen aan 
met zijn serie 75 en historische platformwagens.
Meer informatie over de vertrektijd, instapmogelijkheden, 
prijzen en aanmelding zal binnenkort beschikbaar zijn op 
www.maerklin.de

Jubileumveiling van Auktionshaus Selzer
Ter gelegenheid van de Märklindagen en het  
150-jarig Märklin-jubileum organiseert Aukti-
onshaus Selzer op zaterdag 19 september 2009 een  
bijzondere veiling in de Werfthalle in het Stauferpark 
Göppingen. Er komen 1800 kavels met schitterende 
antiquarische Märklin-artikelen onder de hamer. In de 
catalogus in boekvorm (prijs 29,– euro) wordt de tech-
nische ontwikkeling bij Märklin van de Storchenbein 
tot de ICE gedocumenteerd. U kunt tot half augustus 
artikelen voor deze unieke veiling aanbieden. De waar-
devolle stukken kunnen op vrijdag 18 september 2009 
in de Werfthalle worden bezichtigd.
Meer informatie vindt u op internet op  
www.selzer-toy-auction.de

Entreeprijzen
Volwassenen 8,00 euro

Met korting (leden van de Trix Profi-Club, jongeren 6,00 euro
en scholieren vanaf 15 jaar, studenten,
gehandicapten)  

Kinderen (van 7 tot en met 14 jaar) 3,00 euro

1. FC-leden + kinderen tot en met 6 jaar gratis

Gezinsticket (2 volw. + 2 kinderen) 15,00 euro

Openingstijden
Zaterdag van 9:00 tot 18:00 uur

Zondag van 9:00 tot 17:00 uur
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Spooraanlegmachines in actie
Op het terrein van spoorwegbouwer Leonhard Weiss 
zijn dit jaar voor het eerst spooraanleg-machines en 
bouwvoertuigen in actie te zien. De regionale groep 
Göppingen Stauferland van de Unimog-Club-Gag-
genau e.V. presenteert bijzonder Unimogs op het terrein. 
Bezoekers met interesse voor techniek kunnen weer een 
loc van onderaf bekijken. De aangeboden lorrieritten 
garanderen plezier voor het hele gezin.

Demonstratiebaan in de Märklin Erlebniswelt
De evenementen die voor de tweede keer in de  
Erlebniswelt worden georganiseerd, zijn ook dit 
jaar weer de moeite waard. Wie in de geschiedenis  
van Märklin geïnteresseerd is, vindt hier talrijke ten-
toonstellingsstukken uit de Märklin-historie. Een bij-
zondere attractie vormt de voor het eerst getoonde 
Seetal-modelbaan met een oppervlak van 30 m2.  
Speciale verkopen en tentoongestelde cultuurschatten 
van het Göppinger Feuerwehr-Museum e.V. op het bui-
tenterrein maken het evenement compleet.

Kinderprogramma en Märklin roadshow
Het weekend heeft natuurlijk ook weer een  
heleboel te bieden voor kinderen. Op het  
station, in de Erlebniswelt of in het Stauferpark;  
de kleinsten komen overal aan hun trekken. Meedoe-
acties, spelletjes, ritten met de trein en nog veel meer 
maken het bezoek tot een onvergetelijke belevenis. In 
de opblaasbare wagons van de Märklin-roadshowtrein, 
die in het Stauferpark voor vermaak zal zorgen, valt van 
alles over de modelspoorhobby te ontdekken. En vanaf 
het Märklin-toneel worden weer allerlei acties en wed-
strijden gepresenteerd.

Modelbaanclubs en accessoires
In de Werfthalle in het Stauferpark zullen  
demonstratiebanen van vele nationale en inter- 

nationale modelspoorvrienden, modelbaanclubs en  
-verenigingen te bewonderen zijn. Een waar  
paradijs voor modelspoorliefhebbers wordt ook  
gevormd door de tentoonstellingstenten op de naast-
liggende Herbert-König-Platz. Daar staan bekende  
modelspoor- en accessoirefabrikanten met hun  
assortiment voor u klaar. Mobiele demonstratie-banen 
nodigen uit tot zelf spelen en proberen. 

En op alle locaties hebben de organisatoren nog  
wel een verrassing in petto. Zorg dat u hét modelspoore-
venement – het hoogtepunt van het Märklin-jubileumjaar 
– niet mist, want Göppingen belooft weer het Mekka van 
alle treinen- en modelspoorliefhebbers te worden.

Programma- en locatiewijzigingen voorbehouden. We raden u aan in de  
komende weken regelmatig www.maerklin.de te bezoeken. Daar houden we u 
op de hoogte.

■ Trix Profi-Club
De leden van de Trix Profi-Club 
krijgen tijdens de Märklin- 
dagen korting op de entreeprijs. 
U dient hiervoor u clubkaart bij 
de kassa te tonen.
We kijken uit naar uw bezoek.




