Dit PDF document is met toestemming en onder dankzegging aan de samensteller (Bauke de Vries)
aangepast en geupdate opgenomen op de website van modelbouwvereniging Het Y.
De links-lijst is in z'n oorspronkelijke vorm ook te vinden op http://www.hsbstoom.nl
Denkt u dat er nog iets ontbreekt of weet u nog interessante (relevante) sites ? Geef deze door via
het contact formulier zodat de lijst zo compleet mogelijk gehouden kan worden.
Natuurlijk kunnen we ook FaceBook vermeldingen gaan opnemen......

Links
Links naar diverse clubs (ook andere schalen), grootspoorbedrijven, winkels
en handel, privé personen, buitenlandse sites en..... campings...…
etc.

De Clubs en hun banen aangesloten bij de NVM:
Nederlandse Vereniging van Modelbouwers
Nederlandse Vereniging van Modelbouwers
De overkoepelende organisatie van modelbouwverenigingen in Nederland
(Meer dan live-Stoom alleen)
Stoomgroep Holland
Landelijke Vereniging van Modelbouwers op het gebied van mechanischemodelen (Stoom, verbrandingsmotoren, hetelucht, klokken, enz.)
De Engelse term voor deze tak van hobby: Modelengineering
www.maasoeverspoorweg.nl
Grote modelspoorbaan voor: 5 “en 7.25″ Banen en 45 mm spoor van de
Modelbouwvereniging Hoekse Waard.
www.stoomgroepwest.nl
De langste baan van Nederland, door het Zuiderpark in Den Haag
www.stoomgroepkerkwerve.nl
Op Schouwen Duivenland, Kerkwerve bij Zierikzee. Beschikken over een
mooie grond baan 7.25 duim, een verhoogde baan voor 3.5 en 5 duim plus
een spoor I tafel. Op het terrein is een camping en zijn diverse andere
activiteiten te beleven.
Modelbouwvereniging Het Y
Website van modelbouwvereniging Het Y in Spaarnwoude (NH). Ze hebben
een prachtige 7,25 duim grondbaan, een verhoogde 3,5 en 5 duim hoge
baan, clubgebouw en eigen werkplaats.
Bij goed weer wordt er vrijwel iedere zondag gereden van april t /m
september.
Stoomgroep Rading Spoor
Website van Stoomgroep Rading Spoor in Hollandsche Rading een
verhoogde 5 “en 3.5″ spoorbaan en een grote 7.25 “grondbaan
Stoomgroep Zuid
Website van Stoomgroep Zuid modelbouwvereniging in Breda.
Stoomgroep Limburg
Al vijfentwintig Jaar een begrip van Stoom-modelbouw in Limburg.
Vriendelijke en actieve club. De driesporen grondbaan bevind zich in het
‘Schutterspark’ te Brunssum

Stoomgroep Stormpolder
Zeer actieve modelbouwvereniging onder de rook van Rotterdam
beschikken over verhoogde 5 “en 3.5″ spoorbaan en een grote 7.25 ”
grondbaan
www.smmb.nl/
Website Stoom Modelbouw Midden Brabant met de grondbaan voor 3
spoorbreedtes en hoge baan voor 2.
www.mvtwente.nl
Grote 45 mm. baan voor spoor: 1/2, 450 meter grondbaan 5 duim en 7.25
dan nog een hoge baan van 160 mtr. voor 3.5 duim.

België:
Stoomgroep Turnhout
Modelbouwvereniging in het stadspark te Turnhout (Belgie). Beschikken
over een bijzonder mooi aangelegde 7.25 “/ 5″ grondbaan door het park,
voorzien van een prachtige stationsoverkapping.
www.le-petit-train.be
Mooie baan diep in België, 50 km. onder Brussel.
ptvf.fte2.org/
Vorst, bij Brussel
www.kmyca.be/
Antwerpen, helaas alleen 5 duim.

Duitsland:
http://www.wdef.de/
Baan in Duitsland, in het Westerwald
http://www.minibahn-emden.de
Mooie baan en niet zo ver van Nederland gelegen.
http://www.eisenbahn-park.de/
Helaas alleen 5 duim, 50 km. Oostelijk onder Berlijn.
http://www.dbc-h.de/index.html
Schackendorf, heel mooie baan op de foto’s. Ruim 60 km. boven Hamburg
dampfbahnlinks
Alle Duitse banen maar ook vele Europese banen, clubs en forums

Privé stomers op groter spoor:
(vrienden stoomliefhebbers met hun site’s)
http://www.hsbstoom.nl (Site van Bauke, Ingrid en Kees de Vries)
www.stoomtreinkerkwerve.nl (site van Bas)
www.spoor-weg.nl ( de site van Johan Fusco & Jeroen Perlee)
www.railweg.nl (de website van Wilfred Buijs)
www.hmspoorwegen.nl (site van Kees Doornenbal)
www.miniatuurstoom.nl (site van Alex)
www.stoomteam.nl ( site van Laurens en Maurice)
www.beavercreekrailway.nl site van Ed.
www.grootspoorforum.nl/forum/ voor 45 mm. niet alleen G
luciendewit.blogspot.nl Minidom in België
www.lgb-tuinbaan.com Tuinbaan van Marco Hendriks

De 1:1 site’s (grote voorbeelden)
http://www.hsb-wr.de/ (voor de mooiste treinen, onze inspiratie bron)
http://www.stoomtrein.org/ (VSM)
www.miljoenenlijn.nl (Met de bekende vriendelijke Limburgse sfeer)
www.destoomtrein.nl/cms/ (Goes- Borsele)
www.ig-hsb.de (Duitse club.)
www.stoomwalsenclub.nl
www.smalspoor.nl GelderseSmalspoorStichting, Heteren/Randwijk
www.leemspoor.nl Rijssen
www.museumseisenbahn.de (eerste Duitse Eisenbahn Verein… DEV,
Bruchhausen-Vilsen)

Winkels e.d. spoor G 1:22.5
(Leveranciers van treinen en alles wat er bij hoort)
www.regner-dampftechnik.de
(levert o.a. de mooiste locomotieven)
www.modelbouwatelier.nl
(zeer snelle service en verkoop o.a. Regnermodellen)
http://www.modell-werkstatt.de
(dit is Bertram Heyn)
www.reppingen.de
www.hollandrail.nl
specialisten in Nederlands materieel 1:26.7
http://www.herforder-lokschuppen.de/
(Trainline, Rijtuigen en railmaterieel 1.22.5)
http://www.riverdale-loco.com/
prachtig kolengestookt materieel naar Engels voorbeeld.

3.5- 5- en 7 1/4 duim:
www.steamenginesales.nl/
website Wim van Breen specialist in de grotere livesteam schalen(ook voor
bemiddeling en verkoop): 3.5- 5 en 7 1/4 duim en alles voor stoom en
gereedschap
http://www.sauerbiermodelbouw.nl/
staan met hun kraam op de meeste evenementen
http://www.wdef.de/
5 inch en 7 1/4 materiaal
www.rideonrailways.co.uk
mooi materieel voor 5 duim en 7 1/4 elektrisch aangedreven.
www.stationroadsteam.com
o.a. mooie livesteam veldbaan modellen.
pollymodelengineering mooie modellen en onderdelen 5 en 7.25 duim

Diversen
www.harz-camping.com
(mooie camping bij Schierke- Harz)

http://www.badsuderode.de/site/gastgeber/camping__wohnmobile/index.php
(een hele mooie camping in het Selketal-Harz)
http://camping-harz.startpagina.nl/
(veel info voor meer camper plaatsen e.d.)
http://www.harzer-roller.de/
(Kanariemuseum St Andreasberg, dus geen stoom of trein)
http://www.schoenebergtouren.de
( de site met hele mooie foto’s uit de omgeving van Schierke, maar ook nog
veel meer…)
www.familieparknienoord.nl
(Speelpark met de bekende spoorbanen)
www.geenhedenzonderverleden.nl
(mooi tweejaarlijks evenement in Hensbroek)
http://suedharzbahner.de.tl/
http://www.stoomgemaalnijkerk.nl/
Voor werkende stoomgemalen (ook het Puttergemaal)
foto-site Niels Bootsma

Andere schalen:
papiermodelbouw h0
http://www.hetwaeghspoor.nl/
(een site over een Alkmaarse modelbouw vereniging)
http://www.fremo-net.eu
(De site van de Europese Modelbouw vrienden die in diverse schalen in
modulebouw bijeenkomsten houden)

