
FEBELRAIL - modelbouw commissie " model van het jaar 2013 ". 
 
Met enige vertraging presenteert FEBELRAIL’s modelbouw commissie, dit voor de 23ste 
keer, hun lijst met de winnaars “Model van het jaar” voor 2013. 
 
2013 was inderdaad een overgangsjaar, waarin onze " modelbouw commissie ” - de 
evaluatie, hun beoordelingscriteria en een aantal noodzakelijke aanpassingen, in verband 
met voornamelijk de marktontwikkelingen, grondig hebben herbekeken en bij gesteld. 
Deze overgang werd opgang getrokken op de Algemene vergadering van FEBELRAIL op 
01.03.2014, door de benoeming van een nieuwe verantwoordelijke voor deze activiteit. 
 
Toch moeten wij als federatie blijven vaststellen, dat er nochtans genoeg Belgisch 
materiaal is, dat nog NIET - of niet meer - in miniatuur vrij verkrijgbaar is in de 
hobbywinkels. Kortom, er zijn nog verschillende mogelijkheden om Belgisch materiaal te 
koop aan te bieden, zonder in herhaling (NOAH’s in 2014) te moeten vallen. 
 
Wat betreft de tractie voertuigen is er nog steeds weinig te melden, behalve het 
uitbrengen van Belgisch spoormaterieel in de TT-schaal (=1/122ste), dit als gevolg van 
een dynamische aanpak van hun vertegenwoordiger in België, nl. TSD. TSD is de nieuwe 
distributeur voor het product “Tillig”. De heruitgave van het klassieke materiaal door 
van Biervliet ..... Voor de stoomtractie is de productie van de verschillende modellen 
uitgesteld naar 2014, dit is zeer spijtig. Enkel de zoveelste heruitgave van de typen HL-
25 of HL-26. 
 
Voor personenvervoer, moedigen wij de nieuwe mensen van “Rail Track” aan met de " AM 
- Cityrail “, het nieuwste product van de teloorgegane firma ‘Jocadis’, 
 
Bij de personenwagens deze keer in de TT-Schaal de " I6a-C1 en L6b-C1 ". Nu nog 
diezelfde rijtuigen in een andere kleurenstelling (nog 3) en de ‘model-spoorder’ kan een 
mooie treinsamenstelling maken. Misschien een bagagerijtuig? Ook hier zijn een aantal 
projecten doorverwezen naar 2014. 
 
Wat de goederenwagens betreft, was de keuze een beetje meer gevarieerd met veel 
heruitgebrachte wagens van enkele oudere modellen, maar de prijs gaat naar 
containervervoerwagens uitgebracht door Rocky-Rail, met de Sdggmrs. 
 
In termen van inrichting, vond de Modelbouw commissie, gebaseerd op hun recente 
productie en de inspanningen van onze collega Goovaerts D., van GOOVER-Models, een 
verdiende beloning. Nu nog een degelijk bouwplan, want niet iedereen is vertrouwt met 
het maken van zulke prachtige bouwsets. Het zou jammer wezen als deze naar de 
“vaantjes” zou gaan door te weinig informatie! 
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