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Groninger Gezinsbode

GRONINGEN In Hanze Plaza

Groningen was het zaterdag

druk op de modelspoorbeurs

van Modelspoorclub Railrun-

ners met treinen, banen,

demo’s en standhouders.

Deze editie was er ook een

Engelse modelbaan te zien.

Het zijn kleine materialen

voor grote mannen, maar aan

de jeugd wordt ook gedacht.

Die kon gratis een machinis-

ten-diploma behalen en met

een trein op de foto.

35 jaar

Modelspoorclub Railrunners

uit Groningen bestaat dit jaar

35 jaar. Op 5 september 1985

staken enkele liefhebbers van

treinen en modelspoor de

koppen bij elkaar om een

club op te richten. De kleine

hobby thuis met vaak weing

ruimte kon zo uigroeien tot

een serieuze liefhebberij. De

modelbaan anno 2020 is

overigens digitaal te bedie-

nen. Zodoende is het makke-

lijk om zittend naast de mo-

delbaan de treinen te bestu-

ren met smartphone of ta-

blet.

Meer weten over de club? Kijk

op www.modelspoorbeurs-

groningen.nl. ■

Genieten van klein rijdend materieel op de beurs van Modelspoorclub Railrunners. Foto: Egbert Euser

Railrunners pakt groot uit
met klein materieel

GRONINGEN Het Peerdes-

pul, de traditionele paarden-

keuring tijdens Groningens

Ontzet op 28 augustus, ver-

ruilt de drafbaan in het Stads-

park voor de Ossenmarkt. Dat

heeft de Koninklijke Vereeni-

ging voor Volksvermaken

maandag bekendgemaakt.

Deze verandering is noodza-

kelijk omdat de gemeente

Groningen het muziekfestival

Hullabaloo een vergunning

heeft gegeven voor het ge-

bruik van de drafbaan in het

Stadspark op en rond 28

augustus. De hippische com-

missie van Volksvermaken

grijpt dit aan om het Peerdes-

pul een nieuwe impuls te

geven. Op de Ossenmarkt

keren alle onderdelen van het

Peerdespul in aangepaste

vorm terug, belooft de com-

missie. ,,De historische Ossen-

markt met daar omheen de

historische panden is een

prachtig decor voor het Peer-

despul dat al 163 jaar in de

stad Groningen wordt gehou-

den en 145 jaar belangrijk

onderdeel is van viering van

het Ontzet van Groningen’’,

zegt commissielid Jan Peutz.

Alle onderdelen komen daar

terug. Wel in aangepaste

vorm, want de ruimte is

beperkt. De markt is te klein

voor de benodigde dressuur-

banen. ,,Er komt een dres-

suurclinic voor terug’’, aldus

Peutz. ,,Misschien sportief

gezien een kleine aderlating,

maar wel een kans om een

evenement neer te zetten.

Niet alleen voor paardenmen-

sen, maar voor een breder en

groter publiek.’’ De hippische

commissie gaat de komende

weken verder aan de slag om

een aantrekkelijk programma

samen te stellen. ■

Peerdespul verhuist naar Ossenmarkt
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