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GROOTSTE SPOOR 1 BAAN WERELDWIJD Deel 1

Spoor 1, het Koningsspoor
Als liefhebber van spoor 1, het Koningsspoor, heb je al gauw een probleem als je op het heen-en-weer
rijden raakt uitgekeken. Ruimte voor een rondlopende baan zonder de huiskamer te confisqueren blijft
meestal bij een utopie. De rails van spoor 1 worden daarom meestal op een rechte, langs een wand
geplaatste baan gelegd. Om toch lekker te kunnen rijden zou aansluiting bij een club een uitkomst
kunnen zijn. Zeker als ze over een rondlopende baan met ruime boogstralen zouden beschikken. En dan
liefst een die permanent is opgesteld, zodat er direct kan worden gereden. In Nederland zijn in spoor 1
(schaal 1:32) een aantal clubs actief, zoals de Stichting Spoor 1 Team Nederland en de Vrienden van 1 op
32, in België het Spooreen in Leuven. De Vrienden van 1 op 32 timmeren de laatste jaren aardig aan de
weg. Na wat verhuizingen bouwen de vrienden inmiddels aan hun derde baan. Het lijkt niet alleen de
grootste vaste baan in deze schaal in Nederland te zijn, maar ook in Europa. En mogelijk wereldwijd. In
een tweetal afleveringen stellen we u de Vrienden van 1 op 32 voor.

D

De eerste baan van deze vriendenclub stond in 2001 op een modelspoorbeurs in Zetten in de Betuwe. Een van de initiatiefnemers was
Karel Bösecke. Met een groepje enthousiasten nam men af en toe
deel aan modelspoorbeurzen en demonstratiedagen. Karel heeft het
streven naar een vaste spoor 1-baan in een eigen clublokaal niet
meer mogen meemaken. Helaas zijn ook andere leden van het eer-

Het sporenplan van de grote baan van de Vrienden van Spoor 1 op 32.

6 RAILHOBBY NOVEMBER 2014

ste uur overleden, maar met nieuwe spoor 1-liefhebbers werd de
club voortgezet. Een aantal clubleden bouwde modulebakken, de
rechte meestal met een lengte van 1500 mm en breedte van 560 mm.
Zowel de rechte als de boogmodules werden van dubbelspoor voorzien en volgens tekening aan elkaar gekoppeld. Dit waren de momenten dat er kon worden gereden en de vrienden hun materieel
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Op spoor 3 een binnenlopende BR 44, op het opstelspoor een BR 65 en 23.

konden demonstreren. Bij een HO-baan is dit thuis vaak al een probleem, voor een baan in spoor 1 is er zeker geen plaats. Tot 2007
werd met enige regelmaat aan tentoonstellingen deelgenomen. Het
spoor 1 kwam, mede door de beurspresentaties van de vrienden,
meer en meer in de belangstelling te staan.
De activiteiten van de club kregen een impuls met het toetreden van
Wim Windhorst. Hoewel Wim als HO-modelspoorder een aanzienlijke
verzameling in schaal 1:87 had opgebouwd, was hij na zijn kennismaking met spoor 1 meteen verkocht. Spoor 1 moest het gaan worden en het HO ging er (bijna) geheel uit. Wim ging modules uit aluminium bouwen waarbij de bakken worden gelast en van aluminium
poten zijn voorzien. Aan de binnenkant van de bak zijn aan de koppen en in de middenas houten planken gelijmd. Hieraan worden bedrading, stekkerverbindingen en andere applicaties bevestigd.
Het bleef niet bij een paar modules, het werden er vele. Wim bouwde de aluminium modules ook voor zijn clubgenoten die de bakken
vervolgens zelf van dubbelspoor, wissels of wisselstraten, elektrische bedrading en scenery voorzagen. Voor de maatvoering, elektrische aansluiting en stekkerverbindingen waren er inmiddels normen
vastgelegd. Waar mogelijk zijn de bogen in de grootst mogelijke radius gelegd, bijna 2,5 meter. Op raccordementen kan een krappere
boogstraal worden toegepast. De basis hartafstand van parallelle
sporen is 140 mm.
De vrienden komen nu vaker bij elkaar. Wim stelde zijn werkplaats op
zaterdagen ter beschikking om gezamenlijk aan de modules te bouwen. De baan werd een aantal keren in zijn werkplaats opgebouwd,
maar de club nam ook deel aan beurzen zoals Rail in Houten, aan rijdagen in de steenfabriek in Losser en bij de VSM in Beekbergen.

Een lange reizigerstrein wacht op veilig sein.

Vaste baan
In 2010 kreeg de vriendenclub een ruimte in Ter Aar aangeboden. Op
een vast opgestelde baan kon er elk weekend worden gereden. Al na

De regulator staat open als de BR 18 626 station Göpplingen uitrijdt.
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Wachtende reizigers op station Sinsheim, op de achtergrond de lange
dubbelsporige stalen vakwerkbrug van de rondlopende buitenbaan.

Een lange sleep afgestelde tweeassige kolenbakken en moderne
onderlossers.

Loc 94 1292 op de segmentdraaischijf, railbus VT 98 is zojuist op het emplacement binnengelopen.

een jaar kwam hier een eind aan, maar men had de smaak te pakken. De grote wens was een eigen locatie waar men alle dagen terecht kon. Binnen de financiële mogelijkheden ging men op zoek
naar een ruimte waar de baan voor langere tijd kon worden opgezet.
Hoewel de vriendenclub een grote groep spoorenthousiasten kent,
worden huur en overige kosten door een harde kern van 12 tot 14
man opgebracht.
Een nieuwe plek werd in een leegstaand overheidsgebouw in Voorburg gevonden. Voor een relatief laag bedrag kon als een soort antikraakwacht een geschikte ruimte worden gehuurd. De baan werd opgebouwd waarbij ruim 750 meter rails werd gelegd. Helaas werd de
huur binnen een jaar opgezegd; de gemeente wilde de gedoogver8 RAILHOBBY NOVEMBER 2014

gunning niet verlengen. Een flinke tegenvaller, de baan was nog niet
af en moest al weer worden afgebroken.
Ruim een half jaar zat de club zonder een vaste locatie. De treinen
bleven in de doos. Bij de verhuizingen bleek het concept van modules zich te hebben bewezen. Snel kunnen afbreken en opbouwen en
weer kunnen rijden draagt zeker bij aan het modelbouwplezier, hoewel je het volume van een opgeslagen reeks spoor 1-modules niet
moet onderschatten. Opnieuw werd naarstig naar een nieuwe locatie gezocht. Die blijken ondanks de economische crisis niet voor het
uitzoeken, althans niet voor een acceptabele huurprijs en met redelijke afmetingen. Eind 2012 werd nabij Schiphol een grote ruimte gevonden. De oppervlakte van ca. 50 x 17,5 meter bleek ongekende mo-
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gelijkheden te bieden. Van de ruimte worden enkele vierkante meters ingevuld door een pantry met eettafel, toiletten en een werkplaatsje. Er resteert voldoende (lees: veel) ruimte voor een baan met
meer dan 1300 meter rails en wissels. Bijna het dubbele van die in
Voorburg.
Wellicht is dit de grootste vaste spoor 1 baan in Europa. Misschien
wel wereldwijd. Voor het kleine Nederland een prestatie die er mag
zijn, want zelfs in spoor 1-land Duitsland hebben we nog geen vaste
baan van deze omvang kunnen vinden.
Wim Windhorst tekende voor het zeer doordachte ontwerp waarbij
de wensen van alle clubleden konden worden ingevuld. Lange treinen, lange rijafstanden, een groot station met veel opstelmogelijkheden, raccordementen, werkplaatsen, trajecten met en zonder bovenleiding en ruimte voor eigen invulling. Hoewel de ruimte groot is
en er nog aan de baan wordt gewerkt, wordt er toch al voorzichtig

De 93 1201 rijdt voor om water te nemen en kolen te bunkeren, de railbus is
onderweg naar de dieselpomp.

over een uitbreiding gedacht. Leuke klussen zijn de relatief kleine
werkzaamheden zoals verbeteren van het sporenplan door het verleggen van sporen of wissels, toevoegen van een kop- of passeerspoor of een extra keerlus. Tijdens de koffie worden ideeën besproken en meestal snel ter hand genomen. Het aantal mogelijkheden
om het materieel in te zetten neemt daardoor verder toe.

Hoofdbaan
De tweesporige hoofdbaan kent een aantal keerlussen waardoor een
trein het volledige traject over nagenoeg alle modules op zowel de
binnen- als buitenbaan kan afleggen. Via wissels zijn andere delen
van de baan bereikbaar en kan ook daar een rondje worden gereden.
De baan telt zes stations of halteplaatsen en diverse opstelsporen en
emplacementen. Op de opstelsporen kunnen twintig complete treinen worden afgesteld. Een trein met zes rijtuigen komt met loc op

Een ImoTrans V 220 en een DB BR 218 staan klaar voor de volgende inzet.

Het seinhuis van Sinsheim staat tussen de hoofdsporen en de in een boog gelegen sporen naar het opstelterrein Sonneberg.
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De oude tweestandige loods van Sonneberg met goed bezette opstelsporen.

zo’n vijf meter lengte, met acht rijtuigen komt er nog anderhalve meter bij. Reken voor een relatief korte werktrein met tien vierassige
ballastwagens op 4,50 meter. Op het grote hoofdstation kunnen stoppende treinen door doorgaande worden gepasseerd, maar ook elders zijn er mogelijkheden tot passeren.
De baan heeft een haventerrein met twee door Hans van Ee gebouwde digitaal bestuurbare havenkranen en langs de kade een duwboot,
de EWT 106, met duwbakken. Uiteraard zijn kranen, schepen en wegverkeer in 1:32 gehouden. Op het kadespoor staat een 4,5 m lange,
uit Fals samengestelde bloktrein om te worden beladen. De tractie
moet nog worden gesteld. Op de opstelsporen van de in eigen atelier
gebouwde draaischijf is plaats voor twintig locomotieven. Een tweede, kleinere 19-meter draaischijf zal worden ingebouwd zodra deze
door fabrikant KM-1 zal worden uitgeleverd. Het ontwerp voor de polygonale achtstandige loods ligt al klaar. Dit depot zal direct vanuit

het hoofdstation Göpplingen bereikbaar zijn.
In de baan is een ‘kleinere’ dubbelsporige binnenbaan opgenomen
die van zelf gebouwde bovenleiding voorzien is. Daar binnen ligt een
kleine (zeg maar formaat huiskamer), eveneens geëlektrificeerde
enkelsporige baan die aansluiting naar een depot en werkplaats
geeft. Van het driestandige werkplaatsgebouw zijn de tekeningen
gereed, met de (zelf)bouw is inmiddels begonnen. De werkplaats is
van een draaibank en andere accessoires voorzien, de drie putsporen van ledverlichting. Van het doordachte sporenplan is het buitenste spoor van het geëlektrificeerde dubbelspoor tevens keerlus van
de grote rondlopende baan. Hierdoor kan alle (niet-elektrische) materieel overal komen. Het raccordement van de containeroverslag,
havensporen en station Geldermalsen wordt via het zessporige geelektrificeerde emplacement bediend.

Het seinhuis is voorzien van een klassieke stelinrichting voor de wissels en
seinen.

Met een grote rookpluim en onder aanzwellend geluid van de motoren zet
de VT 11.5 zich in beweging.
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Als het laatste stukgoed is ingeladen zal de SVT 04 ‘Fliegende Hamburger’ zijn reis vervolgen.

Bediening
De baan is in een aantal segmenten met elk een bedieningspaneel
opgedeeld. De treinbesturing gaat hoofdzakelijk met het ECoS Command Station, type 50200. Voor de stroomvoorziening zorgen vijf
boosters van elk 8 ampère en de interne 4 ampère booster van de
ECoS. Via het op de Command aangesloten wifi-netwerk kunnen treinen draadloos via een Ipad, Iphone of Android-tablet worden bediend. Voor deze apparaten zijn handige apps verkrijgbaar, zoals
Touch Cab voor de Iphone en Ipad of ECoS Controller voor Androidapparaten. De machinist loopt met z’n tablet of smartphone met zijn
trein mee. Handig, want door de enorme afmetingen van de baan
moet de machinist wel overzicht houden en kan hij bij onregelmatigheden direct ingrijpen. Er kunnen ongeveer tien treinen gelijktijdig
rijden. Voor de bediening van de treinen zijn strikte voorschriften gesteld. Deze worden goed nagekomen, wat gezien de prijskaartjes van

Herstel van het ballastbed na eerdere spoorwerkzaamheden door Theo La
Rivière.

Een kijkje onder de baan, de door Wim Windhorst gebouwde aluminium
modulebakken met gestandaardiseerde connectoren.

Bijstellen van de modulebakken en spooraansluitingen door Simon van het
Wout en Theo La Rivière. Door wisselende luchtvochtigheid in de ruimte
blijft er kans op zetting van de spoorbaan.
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De grote, zelf gebouwde draaischijf met afgestelde locs.

Gezien de grote afstanden telt de baan diverse kolendepots. Tenderloc 94
1292 is zojuist bevoorraad.

Glaskasten 98 308 drukt een goederenwagen naar een van de laadsporen bij Sonneberg.

De biergarten onder de rook van de rangerende Glaskasten.
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De raccordementsporen lopen over het stationsplein, veel verkeer is er
gelukkig niet.
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Als alle reizigers zijn ingestapt kunnen de deuren (digitaal) worden
gesloten.

Veel rijtuigen zijn voorzien van reizigers en binnenverlichting.

het tractiematerieel zeker een vereiste is. Het rollend materieel
wordt door de clubleden ingebracht. De wisselbediening en verlichting hebben een aparte voeding en stroomcircuit, de belangrijkste
wissels worden digitaal aangestuurd. Het meeste reizigersmaterieel
is voorzien van schakelbare interieurverlichting, de achterste rijtuigen en wagens meestal ook van sluitlichten. Van de meeste locs zijn
de diverse functies digitaal aan te sturen, naast de front- en sluitseinen de cabineverlichting en veel geluids- en rookeffecten. De geluiden moet u er bij het lezen van dit artikel zelf maar bij denken. Dat
schaal 1-stoomlocs aardig wat stoom en rook kunnen produceren is
uit de foto’s af te leiden.
De bediening van de wissels op de hoofdsporen gaat via een apart
digitaal stroomcircuit, deels via het oude digitale Märklin-systeem
met Control Unit 6021 en Keyboards 6040. Op de stations en emplacementen worden de wissels via een lokaal bedienplateau met rijstraten en tuimelschakelaars bediend. De stand van de wissels
wordt via leds weergegeven. Om bij een mogelijk verkeerd staand
wissel snel te kunnen ingrijpen, hebben de belangrijkste wissels een
speciale schakeling om los van de centrale de wisselbediening het
wissel met een tuimelschakelaar te kunnen omzetten. De wisselmotoren van een aantal secundaire sporen worden met een onopvallend in het landschap geplaatste wipschakelaar bediend. De machi-

nist loopt met zijn trein mee en kan zo voor het rangeerdeel de wissels in de juiste stand zetten zonder de vele meters naar een centraalpost en terug te moeten lopen.

Spoor 1 kriebels?
Een aantal malen per jaar is er een rijdag voor genodigden. Ook zijn
er ideeën om met een klein deel van de baan weer aan modelspoorbeurzen deel te nemen. Als u interesse hebt om op zaterdagen aan
de baan mee te helpen en met eigen materieel te rijden, stuur dan
een mailtje via de website van de club. Op zaterdag wordt er doorgaans eerst aan de baan gewerkt, onderhoud gepleegd – er moeten
heel wat meters rails worden gepoetst! – en storingen verholpen,
waarna het rollend materieel in actie komt. Een waarschuwing vooraf is hierbij op z’n plaats: u kunt ontvankelijk zijn voor het spoor 1virus. Op de website van de Vrienden van Spoor 1 op 32 vindt u een
compleet overzicht met links naar Spoor 1-leveranciers. (wordt vervolgd)
Tekst: John Rapmund
Tekening: Roel Linker
Foto’s: Dolf Heibloem
Info: www.vriendenvanspoor1op32.nl

Parkeren op de rails? De machinisten zijn alert, ze kennen het baanvak.
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