
GROOTSTE SPOOR 1 BAAN WERELDWIJD Deel 2

Spoor 1,
het Koningsspoor
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In de eerste aflevering hebben we de stationaire modelbaan van de Vrienden van Spoor 1
geïntroduceerd. Nu gaan we nader in op het rollend materieel, de rails en de landschapsbouw. Een baan
van 50 x 17,5 meter laat zich niet gemakkelijk in één aflevering omschrijven. Op Rail 2014 heeft u met een
vijfentwintig meter lange modulebaan van de Vrienden kennis kunnen maken. De in Houten
gepresenteerde modules waren merendeels afkomstig uit de grote baan. Alleen de kopmodule, de
sloperij, was speciaal gebouwd. Toen de fotograaf in het weekend na Rail 2014 het andere deel van de
baan ging vastleggen was de baan weer geheel compleet en kon er worden gereden. Een groot voordeel
van een modulaire opstelling.

BR 18 626 met een reizigerstrein bij vertrek uit station Göpplingen.
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Weekendrust voor Taigatrommel 232 305 en een tweetal stoomlocs. Het
kopspoor wordt de toerit naar de toekomstige kleine draaischijf.

GGezamenlijk beschikken de vrienden over een aanzienlijke verzame-
ling rollend materieel. Op de baan rijden Duitse, Oostenrijkse, Zwit-
serse en Italiaanse locomotieven en Nederlandse en Duitse treinstel-
len. Het blijft imposant om een zevendelige, verlichte en licht roken-
de VT 11.5 TEE ‘Saphir’ op een van de hoofdsporen te zien rijden. Vol-
gens de koersborden richting Oostende. Of een zwaar stomende Bau-
reihe 18.6 met compleet garnituur violet/crème Rheingold-rijtuigen
die over de slanke wissels van de wisselstraat het hoofdstation uit-
rijdt. Dat de tafellampjes in de restauratie zijn ontstoken, spreekt
haast voor zich. De sporen van station Göpplingen – de bouwdoos is
van Piko, de naam is afgeleid Göppingen, de vestigingsplaats van
Märklin – zijn met vormseinen gezekerd. De keurig in het gelid staan-
de armseinen met hun rode lantaarns bieden voor de wachtenden
op de perrons een magnifiek gezicht. Dat het eerste perron met rond
4.000 lasergesneden en handmatig opgeplakte tegels is bestraat, zal
de reizigers wellicht ontgaan. Ook op de vrije baan en bij de andere
stations zijn armseinen geplaatst. De geëlektrificeerde sporen zijn
met Nederlandse lichtseinen beveiligd. Door Peter Ostendorp wordt
aan een schakeling voor de weergave van de seinbeelden volgens
voorbeeld gewerkt. Op het kleine raccordement bij BW Sonneberg
trekt een met een gesloten goederenwagen rangerende en flink ro-
kende Glaskasten Baureihe 98 de aandacht. Het raccordementspoor
loopt voorlangs het kleine stationsgebouw, zodat rangeerders op
voor het station op het spoor geparkeerde auto’s alert moeten zijn. 

De gasten van de naastgelegen Biergarten (eigenbouw) lijken geen
hinder van het rangeerdeel te hebben. Het merendeel van het inge-
zette materieel is Duits, naar voorbeeld van DR en DB. Duitse stoom-
locs van de Baureihe 01, 03, 18, 23, 44, 50, 62, 86, 93 en 94 treffen we
afgesteld in de depots op een van de emplacementen, of voorge-
spannen voor een reizigers- of goederentrein. Het regionale vervoer
wordt met een railbus VT 98 met bijwagen en stuurstandrijtuig VS 98
verzorgd. De trein gaat uit dienst en de machinist heeft de railbussen
net voor de segmentdraaischijf tot stilstand gebracht; de frontlam-
pen en interieurverlichting moeten nog worden gedoofd. De brug van
de vierstandige segmentdraaischijf van Lokführer Lukas Modellbau
biedt met zijn lengte van 45 cm voldoende ruimte om een tenderloc
te laten omlopen. 
Na enige tijd zijn nagenoeg de gehele catalogi aan rollend materieel
van KM 1, Kiss, Märklin en andere fabrikanten aan je voorbijgetrok-
ken. Omdat het grootste deel van de baan niet onder de draad is ge-
bracht, worden ook diesellocs ingezet. De V 100 heeft een aantal lo-
kaalspoorrijtuigen aan de haak, een V 200 een lange sleep vierassige
rijtuigen. Van de populaire V 200 staan enkele, aan particuliere
spoorwegmaatschappijen verkochte locs, en een BR 218 afgesteld.
Een DB BR 232 ‘Ludmilla’ geniet met een tweetal stoomlocs op een
kopspoor van station Göpplingen weekendrust. Dit kopspoor wordt
later de toerit naar de kleine draaischijf met locloods. 
Een plaatje is het violet/crème tweedelige dieseltreinstel SVT 04 in de
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Treindienstleider Theo La Rivière rangeert BBÖ loc 42 2513 van KM-1, de
cabine op de tender werd gebruikt door de goederentreinconducteur.

De machinisten bedienen hun loc via hun tablet, hier Glaskasten PtL 2/2
4511 van de K.Bay.Sts.B.

Losse rit van de 44 440, de machine is op realistische wijze geweatherd. De
armseinen tonen HP 0.
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uitvoering van Deutsche Reichsbahn. Het treinstel is in 1935 als Flie-
gende Hamburger in dienst gesteld. Het stel is voorzien van een Ja-
cobsdraaistel, de beide kopdraaistellen zijn aangedreven. De reizi-
gers hebben in de comfortabele stoelen plaatsgenomen, de machi-
nist is in afwachting van het vertreksein. Op de geëlektrificeerde spo-
ren wordt materieel naar Duits, Zwitsers en Nederlands voorbeeld in-
gezet. Op de sporen van de grote draaischijf (eigenbouw) treffen we
een drietal groene SBB Ce 6/8 II en Be 6/8 II Krokodillen, een blauwe
DB 141 en groene 194. Een zesassige E 91 is met een sleep ketelwa-
gens onderweg, een rode 110 met een reizigerstrein. Op het empla-
cement staat een 103 met een vijftal TEE-rijtuigen afgesteld, waaron-
der een panorama- en restauratierijtuig. Naast DB-elocs wordt hier
het door Peter Ostendorf gebouwde Hondekoptweetje ingezet.

Cilinderdamp
De meeste locs zijn gedigitaliseerd en zijn van een geluidsdecoder
met een keur aan functies en realistische rijgeluiden voorzien. Een
deel van de stoom- en diesellocomotieven is met een rookgenerator
uitgerust. Bij stoomlocs van recente datum is de uitstoot van rook en
cilinderdamp op de status (stilstand, rijsnelheid) van de loc afge-
stemd. De damp wordt synchroon met het rijden uitgestoten. Een
magnifiek schouwspel. Doordat de clubruimte een heel lichte tocht
kent, gaat de rookpluim niet rechtstandig omhoog, maar wordt deze
bij alle locs en treinstellen naar dezelfde richting afgebogen. Dat

maakt het plaatje compleet. Sommige locs, rijtuigen en goederen-
wagens zijn geweatherd, soms heel licht, soms wat zwaarder alsof
het materieel een zware inzet achter de rug heeft. Beslist niet nieuw
uit de doos oogt DB-dieselloc V 36 met aan de haak een aantal twee-
assige lokaalspoorrijtuigen; naar de oorspronkelijke wijnrode kleur
kun je alleen maar gissen. Het komt zeer realistisch over. 
Ook passeren er enkele geweatherde stoomlocs waarbij soms ook de
kalksporen zichtbaar zijn. Op een van de passeersporen van het
hoofdstation komt een BR 86 met een sleep Italiaanse goederenwa-
gens van Officina Uno voor het uitrijsein tot stilstand. De wagens
hebben het markante puntige dak dat decennia lang het beeldmerk
van Italiaanse goederentreinen vormde. Kenmerk voor schaal I is dat
bij veel modellen er onderdelen beweeglijk zijn uitgevoerd. Portieren
van rijtuigen, rookkastdeuren van stoomlocs en deuren en luiken
van goederenwagens kunnen worden geopend. Dit biedt leuke tafe-
reeltjes op het perron, in het depot of aan de laadsporen. 
De baan is met vele honderden figuren bevolkt, alle in de juiste
schaal. Ook veel treinen zijn bevolkt, de locs met een machinist en
stoker, de rijtuigen met zittende reizigers. De meeste locomotieven,
het reizigersmaterieel en de goederenwagons zijn van Hübner, Kiss,
KM-1 en Märklin, maar ook materieel van kleine merken komt op de
baan. In spoor 1 zijn fabrikanten actief die slechts een of enkele mo-
dellen bouwen zoals Fine Art Models, Lemaco, Officina Uno, Muts-
chalek en Wunder. 
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De zevendelige 4,06 m metende VT 11.5 TEE ‘Saphir’ langs het perron van
Göpplingen.

De 01 1085 met reizigerstrein wacht op HP 1. Op de achtergrond de grote
draaischijf met Krokodil.

Een voetbrug brengt de reizigers naar het tweede perron. Alle perrontegels
zijn met de hand gelegd, achter de brug de zetel van de Tdl.

Realistisch weatheren, de V 36 heeft, evenals de rijtuigen, al enige tijd geen
wasstraat van binnen gezien.
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Op de site van de Vrienden vindt u de links naar de fabrikanten van
materieel en scenery voor spoor 1. Het geduld wordt bij aankondi-
gingen van een loc in spoor 1 soms aardig op de proef gesteld. Mer-
ken als Märklin leveren nouveautés meestal binnen een jaar na aan-
kondiging uit. Kiss en KM-1 kondigen een nieuwe locomotief aan die
je bij voorinschrijving na twee of drie jaar tegemoet kunt zien. Als je
niet van de – vrijblijvende – voorintekening gebruik wilt maken, moet
je al snel wachten tot de tweede of derde productie beschikbaar
komt. Overigens leidt een intekening nooit tot een teleurstelling; aan

de modellen van deze fabrikanten is nagenoeg nooit wat aan te mer-
ken. Bij een eventueel probleem blijken ze over een uitstekende ser-
vicedienst te beschikken.

Rails
De rails en wissels zijn hoofdzakelijk van Hübner en – zowel oude als
nieuwe – Märklin, maar ook van kleinere specialisten als Hegob.
Sommige modulebaken zijn voorzien van zelfgebouwde rails. 
De spoorwijdte is 45 mm, dit komt overeen met normaalspoor van
1435 mm. Voor een realistisch uiterlijk is het grootste deel van de
spoorstaven roestkleurig geschilderd en zijn de meeste sporen ge-
ballast. Dat kan steenslag zijn van een van de bekende fabrikanten.
Door de vele strekkende meters spoor kan het ballasten in de papie-
ren lopen, clubleden zijn daarom alert op andere mogelijkheden. Zo
liep iemand in Duitsland tegen een partij grijze split van 1 à 2 mm
aan. Voor een paar euro per kilo konden tientallen meters spoor wor-
den geballast. Ook wordt fijn aquariumgrind toegepast, met wat verf
kan dit zo nodig op kleur worden gebracht. Ook in werkelijkheid va-
rieert de kleur van de ballast immers per baanvak. 
Nu de baan een jaar in bedrijf is, is er meer tijd voor de scenery. Het
accent blijft echter op het rijden liggen, maar een trein in een land-
schap rijdt gewoon beter. Bij de sporen in en rond het hoofdstation
en station Sinsheim zijn de taluds en het aansluitende landschap

Tenderloc 65 018 passeert het seinhuis op weg naar het depot Sonneberg.

Afgesteld materieel bij de loods, diesel V 90 055 en tenderloc 80 031.

Hondekop twee in de loods bij Bad Filseck, de sporen zijn pas gelegd en nog
niet geballast.

Blauwe Engel, majestueuze sparren en bouwactiviteiten bij station Bad
Filseck.
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van gras, struiken en bomen voorzien. Als gras zijn hier de realisti-
sche hydrostatische grasvezels in verschillende lengtes en kleurto-
nen gebruikt. Ook rond sommige werkplaatsen, depots en opstel-
sporen geven de grasvezels kleur aan het geheel. Op een ander deel
van de baan zijn grasmatten gebruikt of is er van enige landschaps-
stoffering (nog) geen sprake. Bij een baan van deze afmetingen spe-
len tijd en kosten zeker mee. De bomen zijn deels zelfbouw en deels
kant-en-klare producten. Bomen in schaal HO dienen hier en daar als
struik. 
Langs een deel van de in de lange bogen liggende sporen zijn randen
van purschuim gelegd. Deze worden in model gesneden, met gips
bestreken, geschilderd en van grasvezels en andere begroeiingen
voorzien. De trein rijdt dan door een lage insnijding in het landschap.
De lichte reliëfs in het landschap zijn uit polystyreen en gips ge-
bouwd. Het grootste deel van de baan is vlak, bovenkant spoor is
1,13 m boven de grond, bij de bruggen is dit 1,50 m. Om alles soepel
te laten lopen zijn de sporen uitgelaserd. De hellingen variëren van
2 tot 3%, met de tegenwoordige hoogvermogen-, lastgeregelde mo-
toren hebben ook lange treinen daar geen probleem mee. Onder-
doorgangen moeten bij stoom- en dieseltractie een minimumhoogte

hebben van 180 mm, bij bovenleiding 260 mm. Door wisseling in
luchtvochtigheid en temperatuur in de ruimte blijft onderhoud aan
het spoor nodig, zeker in de bogen. Soms is het nodig een module
opnieuw te stellen en de overgang van de rails naar de volgende mo-
dulebak te positioneren.

Scenery
Bij de scenery wordt de toon door een reeks kleine leveranciers ge-
zet, zoals Asoa, Besig, Lokführer Lukas Modellbau en Stangel. De ate-
liers blijken goed aan te voelen aan welke gebouwen of scenery er
behoefte is. Ook KM-1, Märklin en Pola voeren enkele bouwwerken
in 1:32. Tegenwoordig wordt veel in lasersnijtechniek vervaardigd. Bij
het havengebied verrijzen stadshuizen in halfreliëf in eigen bouw.
Een bekende truc om op een klein oppervlak toch een fors gebouw
te kunnen neerzetten. 
De straat met straatspoor voor het stationsgebouw wordt door Frans
van Oostveen met handgeknipte kartonnen klikkers bestraat. De on-
derlaag is met meerdere lagen karton op hoogte gebracht, de klin-
kers worden stuk voor stuk in de dunne film houtlijm gelegd. Het
straatspoor is, inclusief de wissels, zelf gebouwd. Op het achterste
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Wijn en stookbrood voor de werkman, rust voor de gereedschappen en
draaibanken naast de beide putsporen.

Ook de baanwerkers lijken even pauze te nemen.

Op de acht opstelsporen van Sonneberg kunnen complete treinen worden afgesteld.
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deel en bovenaan de stationstrap zijn de klinkers al grijs geschilderd.
Langs een aantal sporen zijn telegraafpalen geplaatst en van zwarte
draden voorzien. De wegvoertuigen op de baan zijn van diverse fa-
brikanten, zoals Mo Miniatur, Motorart, Norscot, Schuco en Wiking,
sommige zijn tot in detail uitgevoerd. Gelijk het spoormaterieel zijn

de auto’s eigendom van de clubleden. Om in passende onderdelen
en scenery te kunnen voorzien is atelier ODH, Onder de Hooiberg,
ontstaan. In lasercut zijn een aantal gebouwen, façades, hekwerken,
straatmeubilair en boomroosters gefabriceerd. ODH Quality Products
lasert inmiddels niet alleen in spoor I, maar in schaal HO, O en G, en

Het kadespoor met duwboot en duwbak en een van de digitaal bedienbare
kranen.

Een kolenbak met laadschop, ook deze kraan is op afstand bedienbaar. In
de verte rangeert Wim Windhorst bij het hoofdstation.

Het compleet ingerichte depot bij Bad Filseck, het gebouw is aanbouw.

De geëlektrificeerde opstelsporen in het verlengde van het havenspoor. Op
de achtergrond de rondlopende, verhoogde buitenbaan.

De tramloods bij Geldermalsen in aanbouw. De bovenleidingsportalen zijn
geplaatst, de eerste draden zijn op lengte gemaakt.
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voor poppenhuizen. Tot de innovatieve Nederlandse ateliers die in
spoor I actief zijn behoort ook Rail-Kees (rail-kees.nl). Naast onder-
houdsputten voor werkplaatsporen wordt dieselloc MaK G 1206 in
1:32 uitgebracht. Leverbaar in de uitvoering van diverse spoorbedrij-
ven. De buitenste sporen zijn merendeels van een achtergrond voor-
zien: bossen, huizen, industrie of lucht. Op de meeste foto’s bij dit
artikel is de lucht door fotowerking tot bovenaan doorgetrokken. Het
accent ligt dan op de treinen en niet op de bakstenen muren.

Spoor 1-virus
Voor genodigden worden er elk jaar enkele rijdagen gehouden. Tevo-
ren wordt de baan geheel nagelopen en op de rijdag komt nagenoeg
alle materieel op de baan. Als het u wat lijkt op zaterdagen te helpen
klussen en met eigen materieel te rijden, stuur dan een mailtje via

de website van de club. Op de site staat een compleet overzicht met
links naar Spoor 1-leveranciers. Op zaterdag wordt er doorgaans
eerst onderhoud gepleegd en andere werkzaamheden verricht om
na de middagpauze te kunnen gaan rijden. Zoals reeds in deel 1 ge-
noemd: u kunt ontvankelijk zijn voor het spoor 1-virus.

Tekst: John Rapmund
Foto’s: Dolf Heibloem
www.vriendenvanspoor1op32.nl
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Eerdere delen en meer foto’s vindt u eenvoudig via de online uitgave op

www.railhobby.nl Gratis voor abonnees!

EXTRA ONLINE

De straatklinkers zijn handgesneden en worden met houtlijm vastgezet. De
klinkerstrook bovenaan de trap is reeds ingekleurd.

Eigen bouw rails, wissels en bestrating voor station Geldermalsen.

De kopsporen van station Geldermalsen, het station is nog in aanbouw. De hoge pakhuizen zijn in half reliëf opgetrokken.
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