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Liefhebbers Amerikaanse
modeltreinen vinden elkaar in
Aalten
Een verzameling Amerikaans modelspoormaterieel in daarbij passende
landschappen opgebouwd in de zalen van de Hofnar in Aalten.
Liefhebbers uit Nederland, België, Duitsland en Zwitserland kijken hun
ogen uit.
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Het is voor het eerst dat zo’n evenement helemaal gericht op Amerikaanse
modelspoor in Nederland op poten is gezet. Aaltenaar Ronald Halma en
Ronald Koerts uit Varsseveld tekenen zaterdag en zondag voor de organisatie.
Eigenlijk hadden ze dik twee jaar geleden de organisatie al helemaal rond,
vertelt Koerts. ,,We moesten het door corona twee keer uitstellen. Nu hebben
we doorgezet en zijn een van de eersten.”

Als een ding duidelijk wordt na een bezoekje aan de Dutch US Convention is
dat de liefhebbers van modeltreinen vrijwel zonder uitzondering specialisten
worden in modelbouw. Het is mooi om een baan te leggen om je trein op te
laten rijden, maar de omgeving waar dat gebeurt is bij veel liefhebbers
misschien nog wel belangrijker.

Stukjes Amerika komen tot leven
In Aalten zijn indrukwekkende landschappen en stedelijke gebieden zoals
Chicago te zien. Soms op nog minder dan een vierkante meter, soms ook
meterslang. Stukjes Amerika kwamen zo tot leven, in de meeste gevallen tot in
detail uitgevoerd. Een bijzonder voorbeeld was The Mill, het complex met
houtzaagmolen van de in 2020 overleden Jacq Damen. Collega-modelbouwers
roemen de detaillering. ,,Hij maakte alles zelf. De baan stond bij Ronald Halma
in de opslag”, vertelt Walter Heyboom. Hij staat er naast met een nagebouwd
stukje (van een meter of drie!) Vancouver Island.

,,Het creëren van een scene vind ik het leukst”, vult Leo Bettonviel aan. ,,Kleine
diorama’s, verbonden met elkaar door de trein.”

Voor levensgenieter Luc de Martelaerse uit Ciney in het Franstalige deel van
België zijn de sociale contacten bij evenementen belangrijk. ,,Je moet niet
alleen op je zolder blijven zitten maar je kameraden zien, ervaringen delen. Hij
staat bij een exotisch tafereel, een stukje fantasie-Mexico met een trein die een
berg op cirkelt. Hij schuwt de humor niet, blijkt uit de diorama ernaast met een
woestijnlandschapje op een dienblad, dat steunt op vrouwenbenen.

Een andere zaal wordt voor een groot deel in beslag genomen door de
modulaire baan van Modelspoorvereniging Drachten. Thuis maakten 50 leden
een stuk van een op pc ontworpen spoorbaan. In Aalten zijn al die stukken van
een meter aan elkaar gelegd. Daar konden heel lange Amerikaanse treinen op
rijden. Het concept is van Fremo, de Freundeskreis Europäischer Modelbahner,
legt Gerrit Schoenmaker uit. ,,Fantastisch om zo samen te doen, we zijn één
grote familie.”

Tijdens het modelspoorevenement in de Hofnar in Aalten is het passen en meten. © Jan Ruland van
den Brink
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