en  door Jitse Kaspers

Tijdens het weekend van 3 en 4 juni 2017 was door de Modell
Eisenbahn Club Wuppertal een Pinksterfeest onder het motto
“1 vereniging … 10 modelbanen” georganiseerd. Samen met
Willy Koenders ben ik op de zaterdag voor Pinksteren even naar
Wuppertal gereden om te kijken wat deze club ons kon bieden.
Op de website [www.mec-wuppertal.de] staat vermeld dat de
MEC zo’n 50 leden telt en 10 modelspoorbanen in 8 verschillende spoorbreedtes heeft. Ter plekke heb ik mij als voorzitter
van de MVA e.o. kenbaar gemaakt. Al snel kwam ik met de
MEC-voorzitter Herr Andreas Hölschen in gesprek. Hij vertelde in het kort de geschiedenis van
zijn MEC. Na een gedwongen verhuizing zes jaar geleden kon
de MEC samen met een onderwijsinstelling deze mooie betaalbare (boven) ruimte huren. De leden zijn enthousiast aan het
bouwen begonnen. Bijna alle banen zijn in bedrijf, maar opvallend was dat men overal (op de gehele oppervlakte) op de diverse modelspoorbanen aan het werk was, hetgeen een rommelige indruk gaf.
Zoals gezegd maar liefst tien verschillende modelspoorbanen …
De grootste is een H0-gelijkstroombaan op 70 m² (zie foto links
hieronder) met een indrukwekkende HSL-traject waar zowel de
TGV als de ICE hun rondjes reden. Jammer dat deze treinen niet even een ‘halt’ in de verborgen wendekreis hadden.

Een mooie in aanleg zijnde baan was de Schwebebahn in H0 (foto volgende pagina links).
Deze baan is door middel van lasercut ontstaan en geheel in eigen bouw geconstrueerd. Mooi
maar ook (nog) niet werkend. Over een paar jaar nog maar eens langs gaan.
Verderop was een historische Märklin baan in schaal 1 waarop diverse oude treinen luidruchtig
hun ronden reden (foto volgende pagina rechts onder). Ik zag nog een Zwitsers landschap in
schaal H0m. en een mobile Märklin spoorbaan in de schaal 1. De MEC heeft ook nog een

tandradbaan in de schaal Om waarop locomotieven met twee-motoren de lichte stijging beklommen. Voor de jeugd is er een modelspoorbaan in schaal N die al aardig gevorderd was.
Vervolgens stonden er twee koffertjes met daarin de bekende modelspoorbanen in schaal Z,
die overigens beide te koop aangeboden werden.

Als laatste wil ik toch even die modelspoorbaan in schaal H0 noemen. Hoog boven onze hoofden en aan schroefdraad hangend reed de Bigboy met wel 100+ goederenwagonnetjes zijn
(reclame)rondjes. Op dit moment zijn er 78 sponsoren die voor € 25,- per jaar hun reclamewagon mogen laten rijden. Sommige bedrijven hadden meerdere exemplaren in deze reclamestoet (foto hierboven links). Een aardige bron van inkomsten en wellicht ook een idee voor
onze MVA.
Door mij nieuwsgierig gemaakt zal binnenkort door de MEC contact worden opgenomen. Voorzitter Hölschen wil wel met een delegatie naar Arnhem komen om onze vorderingen te bekijken. Een voorzichtige eerste conclusie is dat de MVA wat betreft de aanleg en de scenery
kwalitatief met kop en schouders boven de MEC uitsteekt!

