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6.2 A  Spoorstaafbeëindiging op de modulerand 

6.2 B  Controle van de spoorafstand op de modulerand 

6.3  Fixeren van de spoorstaven 

6.4  Plaats van de elektrische scheidingen 

7.0  overzicht bedrading 

7.2 A  Detailtekening bedrading 

7.2 B  Detailtekening bedrading 

7.2 C  Detailtekening bedrading 

7.4 A  Aansluiting van de blokprint 

7.4 B  Aansluiting sporen zonder blokprint 
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12 A  Profiel vrije ruimte HO ,enkelspoor 

12 B  Idem ,dubbelspoor 

 

 

0.1 VOORWAARDEN 

Iedereen die modules wil gaan bouwen voor de HobbyTrak spoorbaan van de MSVZ 

moet eerst deze normen lezen , begrijpen en er mee instemmen. Als men iets niet 

begrijpt of het ergens niet mee eens denkt te zijn, overleg dan altijd met de trackleider 

 

Opmerkingen achteraf in de trant van “ik heb dat anders begrepen” of “ik dacht dat 

het een drukfout was" kunnen niet worden geaccepteerd. Ook het zonder overleg 

afwijken van een eenmaal ingediend plan is niet toegestaan. Deze voorwaarden zijn 

nodig om de kwaliteitseisen te garanderen. 
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1. BEGRIPPEN 

1.1. Module 

De HobbyTrak spoorbaan is opgebouwd uit modules. Een module is een Transportabel deel 

van de spoorbaan. Een module wordt ook wel “bak” genoemd. 

 

1.2. Inbreng 

Een inbreng bestaat uit 2 losse modules die tesamen 1 module vormen met maximale 

normmaat en die altijd op dezelfde manier aan elkaar worden gekoppeld. Een inbreng is 

meestal eigendom van één eigenaar, maar het is ook mogelijk dat meerdere personen samen 

een inbreng hebben. De uiteinden van een inbreng kunnen worden gekoppeld aan elke 

willekeurige andere inbreng en moeten daarom voldoen aan de daarvoor gestelde normen 

voor mechanische en elektrische aansluitingen. De module-overgangen binnen een inbreng 

mogen enigszins afwijken van de normen 

 

1.3. Normen 

In de normen wordt vastgelegd waaraan de modules moeten voldoen.  

De normen betreffen het kopprofiel van de modules aan het eind van een inbreng, de 

afmetingen van de modules, de hoogte van de spoorbaan, de constructie van de modules, de 

uitvoering van de elektrische uitrusting, de uitvoering van de achtergrondplaten, de kleuren 

van diverse onderdelen en het hoofdthema van de baan. 

 

1.4. Kwaliteitseisen 

Deze worden gehanteerd door een technische commissie die ze vanuit haar eigen ervaringen 

heeft opgebouwd. 

 

De Commissie zal letten op: 

 Houtmateriaal, sterke voorkeur voor populieren multiplex 12mm gezien dit het minste 

‘werkt’ bij vocht en temperatuur verschillen en licht maar sterk is. 

 de gebruikte materialen en de wijze waarop ze zijn verwerkt 

 de nauwkeurigheid van de voorgeschreven maatvoering 

 de goede technische uitvoering en aanleg van sporen, wissels, etc, 

 het technisch in orde zijn van de elektrische bedrading en elektronische schakelingen 

 de realiteitszin en de natuurlijkheid van het landschap, de bebouwing en aanverwante 

zaken 

 

1.5. Kosten 

De kosten die verbonden zijn aan het vervaardigen en inrichten van prive-modules komen voor 

rekening van degenen die ze bouwen of waarvoor ze gebouwd worden.  

De beide keerlussen en bijzondere modules die nodig zijn om de baan als geheel te exploiteren 

zijn of worden eigendom van de vereniging. De geldmiddelen die nodig zijn of waren om deze 

modules te maken zijn in samenspraak tussen de vervaardiger(s) en de vereniging wederzijds 

ter beschikking gesteld. 
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1.6. Materiaal 

Om de modules zo licht en stevig mogelijk te houden word er in deze handleiding uit gegaan 

van 12mm populieren multiplex. Dit hout ‘werkt’ het minste bij vocht en temperatuurverschillen 

en is zeer licht maar toch sterk. 

Van populieren multiplex mag worden afgeweken maar word ten zeerste afgeraden en is dan 

wel op eigen risico. 

 

2. OVERLEG 

Modules mogen niet zonder overleg met de trakleiding worden gebouwd. Iemand die modules 

wil bouwen moet eerst een ontwerp indienen. 

 

2.1. Ontwerp /tekening 

Het ontwerp bestaat ten minste uit een plattegrondtekening van de modules. Hierop moet 

aangegeven zijn wat de loop van de sporen is en hoe het landschap in grote lijnen is 

ingedeeld. Zo nodig worden extra tekeningen gemaakt, b.v. doorsneden, om een en ander te 

verduidelijken. Verder kan een beschrijving worden toegevoegd. 

Indien de constructie van de modules afwijkt van de standaard moet ook hiervan een tekening 

en/of beschrijving worden overlegd. Het ontwerp moet worden voorgelegd aan de trackleider 

die het met de technisch commissie bespreekt 

 

2.2. Communicatie met de trackleider 

Tijdens de bouw moeten de modules regelmatig aan de trackleider worden getoond, 

bijvoorbeeld op de rijdagen. Dit moet tenminste gebeuren in de volgende fasen van de bouw: 

 na het voltooien van het houtwerk 

 na het leggen van het spoor 

 na het aanbrengen van de elektrische bedrading 

 bij het bouwen van het landschap. 

 

De trackleider controleert het gemaakte werk samen met de technische commissie om vast te 

stellen of het gebouwde voldoet aan de normen en aan redelijke kwaliteitseisen. De reden van 

deze gefaseerde controles is om te voorkomen dat er fouten worden gemaakt die in een latere 

fase moeilijk te herstellen zijn. 

 

3. DE NORMEN 

3.1. De afmetingen van een module 

De standaardlengte van een rechte module is 1200 mm, de standaardbreedte is 600mm. Hier 

mag van afgeweken worden dmv een ‘uitbouw’ naar 900 mm maar de achtergrond dient dan 

wel vloeiend naar 900mm te lopen en aan het einde van de inbreng weer terug naar 600mm. 

(zie tekeningen 3.1 A & 3.1 B). 

 

Het profiel stelt een vlak landschap voor met een spoordijkje waarop de sporen liggen. Alle 

verticale maten worden gemeten ten opzichte van het bovenvlak waarop de rails liggen. Alle 

horizontale maten liggen symmetrisch ten opzichte van de verticale hartlijn. Het profiel mag 

over de hele lengte van de inbreng doorlopen, maar dat is niet verplicht. Het landschapsprofiel 
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mag vanaf het standaard-eindprofiel verlopen mits voor het doorgaande dubbelspoor een 

vlakke strook van 140 mm breed beschikbaar blijft. 

 

Voordat er aan de module begonnen word moet eerst informatie worden ingewonnen bij de 

trakleiding waar jouw module zou kunnen ‘passen’ voor wat scenery betreft. Aan de hand daar 

van kan de maat bepaald worden van de module. 

Past jouw scenery uitsluitend binnen de maat 1200 mm x 600 mm dan mag er van deze 

standaard maat worden afgeweken mits de breedte op het einde van een inbreng 600 mm is. 

En alleen aan de binnenkant mag uitlopen met een maximum van 300 mm.  

 

 

 

Tekening 3.1A: Afmeting van een standaard module 
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3.2. De hoogte van de spoorbaan 

De hoogte van de spoorbaan is 1300 mm. Dit betekent dat de bovenkant van de spoorstaven 

gemiddeld 1300 mm boven de vloer ligt. Voor de aanpassing aan oneffenheden in de vloer 

moet de hoogte verstelbaar zijn tot 1325 mm. 

 

3.3. Het standaard eindprofiel 

Het verplichte profiel aan de einde van elke inbreng is weergegeven in 

Tekening 3.3 

Tekening 3.1B: Afmeting van de optionele diepere module 

Tekening 3.3: Standaard eindprofiel 
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3.4. De standaard dwarsdragers 

 

 

 

 

3.5. Het standaard eindprofiel bij een module breedte van 90cm 

Bij modules die een breedte hebben van 90cm dient de voorkant gelijk te zijn aan de andere 

standaard modules. Slechts aan de achterkant is het verschil te zien, dat uitgebreid is met 

30cm. Dit is idem het geval met de tussenschotten 

  

Tekening 3.4 

Tekening 3.5: Standaard eindprofiel bij module breedte van 90cm 
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3.6. De standaard dwarsdragers bij een module breedte van 90cm 

 

 

3.7. Spoorligging 

De sporen liggen in principe vlak. Hiervan mag alleen in overleg met de trackleider worden 

afgeweken. Eventuele hellingen in hoofdsporen mogen niet steiler zijn dan 2,5%. De 

standaard-configuratie is een doorgaand dubbelspoor, dat symmetrisch op het midden van de 

modulebreedte ligt. De hartafstand tussen beide sporen is 50 mm. Zie tekening 3.5 voor de 

standaard spoorligging. Van deze spoorligging mag alleen worden afgeweken als daarvoor een 

goede reden aanwezig is. 

 

 

 

 

Aan de uiteinden van een inbreng moet in ieder geval de eerste 50 mm spoor recht zijn. In 

bogen van het hoofdspoor moet de boogstraal minstens 700 mm zijn. In dubbelspoor betekent 

dit dat het buitenste spoor een straal van minstens 750 mm heeft. Ook wissels die van het 

hoofdspoor aftakken moeten in het afbuigende spoor een boogstraal van minstens 700 mm 

hebben. Let op: er zijn maar weinig wissels in de handel die aan deze eis voldoen! ln zijsporen 

is de minimumstraal van 700 mm niet verplicht, maar wordt wel dringend aangeraden. Dit is 

namelijk de kleinste straal waar al het rollend materieel probleemloos doorheen rijdt. 

 

  

Tekening 3.6: Standaard dwarsdrager bij module breedte van 90cm 

Tekening 3.7: Standaardspoorligging 
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4. CONSTRUCTIE VAN DE MODULES 

4.1. Materiaal 

Voor de constructie van een standaard rechte module, zie tekening 4.1 

 

 

 

 

Het hoofdgeraamte dat bestaat uit de kopschotten en de langsdragers kan het beste bestaan 

uit populieren multiplex van 12 mm. 

Ter versterking moeten in het geraamte 2 dwarsschotten worden aangebracht op onderlinge 

afstanden van maximaal 400 mm. Ook deze schotten kunnen het beste van populieren 

multiplex zijn met een minimale dikte van 12 mm.  

Ook ter versterking in de hoeken een driehoek van exact 90graden om de hoeken haaks te 

houden.  

Tekening 4.1: Constructie van de modules 
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4.2. Constructie 

De kopschotten moeten tussen de langsdragers liggen in verband met het mooiere aanzien. De 

hoeken tussen kopschotten en langsdragers moeten versterkt worden met houten klossen van 

minimaal 27x27 mm (de maat van de poten). Deze hoekverbindingen moeten gelijmd en 

geschroefd worden. 

  

Tekening 4.2: Potenhouders 
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Zoals eerder besproken, in de hoeken een 90graden 3hoek versteviger voor de bak haaks te 

houden.  

 

 

 

De hoogte van de langsdragers is bij een standaardmodule 120 mm. Bij een diepere ligging 

van het landschap mag deze hoogte verminderd worden maar dit dient wel in overleg met de 

trakleider besproken te worden. De stevigheid en stabiliteit mag niet in het geding komen.  

Tekening 4.2B: 90graden hoekverstevigers 

Tekening 4.2C: Verlaging van een module 
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4.3. Nauwkeurigheid 

De lengte en breedte van de module mogen minder dan 1 mm van de bedoelde maten 

afwijken. Alle hoeken moeten goed haaks zijn. De totale haaksheid van de module kan het 

beste worden gecontroleerd door het meten van de diagonalen. Deze mogen maximaal 1 mm 

van elkaar verschillen, zie tekening 4.3 A. 

 

 

Het grondvlak van de module dient zuiver in één vlak te liggen. De kopschotten mogen zeker niet 

“achterover” hangen. Voor een goede aansluiting aan de bovenkant mogen de kopschotten ten 

hoogste 1 mm “voorover” hangen, zie tekening 4.3 B 

 

Controle van de diagonalen 120 x 60 Controle van de diagonalen 120 x 90 

Tekening 4.3B: Stand van de kopschotten 
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4.4. Spoorbedding  

De spoorbedding moet van multiplex zijn met een minimale dikte van 12mm en moet op de 

kopschotten liggen.  

 

4.5. Koppeling van de modules 

Modules worden onderling gekoppeld door middel van slotbouten M6 X 40 met vleugelmoer zie 

tekening 4.5 

 

Onder de vleugelmoer en achter de kop moet een sluitring liggen om te voorkomen dat de 

moer in het hout gaat vreten. Ten behoeve van het koppelen worden in elk kopschot 2 gaten 

met een diameter van 7mm aangebracht. Deze gaten zijn iets groter dan de bouten om nog 

wat speelruimte te hebben voor het precies richten van de modules ten opzichte van elkaar.  

 

De plaats van de gaten moet worden gemeten vanuit het bovenvlak van het spoorbedding 

waarop de rails ligt en vanuit de hartlijn van de module. 

Bij module-overgangen binnen een inbreng kunnen de gaten in de aangrenzende kopschotten 

het best in één keer worden geboord nadat de modules precies ten opzichte van elkaar zijn 

gericht en tijdelijk met lijmklemmen gekoppeld. Het kan aanbeveling verdienen om in een van 

de kopschotten vooraf onder een boorstandaard reeds gaten te boren zodat die goed haaks 

worden aangebracht. 

 

5. DE POTEN. 

Elke module moet op 4 eigen poten staan. Modules mogen niet aan elkaar worden 

opgehangen. Alleen in gevallen waar deze eis overdreven is of moeilijk haalbaar, mag hiervan, 

in overleg met de trackleider, worden afgeweken. De poten staan zo ver mogelijk in de hoeken 

van de module. 

 

Tekening 4.5: Koppeling van modules 
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5.1. Standaardconstructie 

Bij een standaardconstructie betekent dit dat de poten in de hoek tussen de langsdrager en de 

versterkingsklos worden geplaatst. Zie tekening 5.1 . De poten zijn van hout met een minimale 

maat van 27x27 mm. De poten moeten zo zijn bevestigd dat ze niet kunnen scharen ten 

opzichte van de module en dat de module goed op de poot draagt. 

 

 

In het midden moet er een stokeind in de poot gemaakt worden met maat M6. In het plankje 

een gleuf waar het stokeind doorheen gaat. De M6 wordt vastgeklemd tegen het plaatje dmv 

een carrosserie ring en een vleugelmoer.  

  

Tekening 5.1: Bevestiging van de poten aan de modules 
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5.2. Rok strip 

Ter behoeve van de rok dat voor de modules word geklikt met magneten, moet er een metalen 
strip in de voorkant van de modules 2mm in gefreesd worden over een lengte van 1 meter. 
 

 
 
 

5.3. Stabiliteit 

Om de stabiliteit van de spoorbaan te vergroten kunnen poten per paar tot een pootstel 

worden verenigd zie tekening 5.3  

 

5.4. Hoogteverstelling 

Aan de onderzijde van de poten moet d.m.v. een bout en inslagmoer de hoogte verstelbaar 

zijn. De slag van de hoogteverstelling moet minimaal 50 mm zijn, zodanig dat de hoogte van 

de bovenkant spoorstaven kan worden versteld tussen 1270 en 1320 mm boven de vloer. 

zie tekening 5.3 

 



MODELSPOOR VERENIGING ZEELAND 
NORM 2019 

18 

 

6. SPOORLEGGEN. 

Voor de hoofdsporen worden bij voorkeur flexibele rails gebruikt code 100 van nieuwzilver. 

Code 83, 70 ,75 en Peco zijn evenwel ook toegestaan voor zijsporen. 
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6.1. Spoorbedding 

De rails word direct op de spoorbedding gelegd, bij voorkeur d.m.v. lijmen met houtlijm. 

Alvorens te beginnen met spoorleggen moet de spoorbedding eerst worden gecontroleerd op 

vlakheid. Er mogen geen oneffenheden in de spoorbedding voorkomen. Zo nodig moet de 

spoorbedding eerst worden vlakgemaakt door middel van schuren (met de hand) of uitgevlakt 

met een vulmiddel. Controle met een goede stalen rei is wenselijk. Het is zinvol de hartlijn van 

de sporen op de module te tekenen. De sporen moeten strak worden gelegd. Dus rechte 

sporen langs een (rechte) lat leggen en gebogen sporen met behulp van een getrokken lijn 

met een passer of getekend langs een mal met de vereiste straal. In bochten kan het nodig 

zijn het aantal gaatjes in het midden van de biezen te vermeerderen om de bocht zuiverder te 

maken. De sporen kunnen voorlopig worden vastgezet met kunststof prikbordspelden. 

 

6.2. Standaard-ligging 

De standaard-ligging van de hoofdsporen is symmetrisch op het midden van de modules met 

een onderling hartafstand van 50 mm. Deze ligging is in ieder geval verplicht voor de eerste 50 

mm vanaf een standaard kopschot. Bij de Hobbytrak spoorbaan van de MSVZ volgen we het 

systeem van de z.g. “koude” overgangen. Dit betekent dat de spoorstaven tot op de rand van 

de module doorlopen en zonder gebruik van railverbinders aansluiten op de spoorstaven van 

de naburige module. De spoorstaven mogen niet over de rand steken en mogen ook niet meer 

dan 0,3 mm van de rand eindigen. Tekening 6.2 A geeft weer hoe dit moet worden gemeten 

met behulp van een plankje.  

 
 

De plaats en onderlinge afstand van de beide sporen op een standaard overgang moet zeer 

nauwkeurig worden vastgelegd. Bij de overgang moet de ligging van de sporen ten opzichte 

van elkaar worden gecontroleerd door het meten van de spoorwijdte van beide sporen en de 

onderlinge afstand van overeenkomstige spoorstaven, zie tekeningen 6.2 B en 3.5. 

Tekening 6.2A: Spoorstaaf beëindiging op de modulerand 
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6.3. Pasmodule 

Er is binnen de Trakgroep een pasmodule beschikbaar waarmee de sporen op de juiste plaats 

kunnen worden gelegd.  

 

Een overgang tussen twee modules binnen een inbreng kan het beste worden gemaakt door 

de modules te koppelen, de rails over de overgang door te leggen, deze vervolgens te fixeren 

en tenslotte nauwkeurig boven de modulescheiding door te zagen. Dit moet dan voor alle 

sporen gebeuren zonder de modules tussendoor van elkaar los te nemen. 

 

6.4. Elektrische scheidingen  

Ten behoeve van het bloksysteem moeten elektrische scheidingen worden aangebracht in de 

spoorstaven Deze moeten komen op een afstand van 250 a 300 mm vanaf de kop van de 

modules, waar de blokgrenzen liggen. Een en ander is aangegeven in tekening 6.4. 

 

 

De elektrische scheidingen moeten zo worden uitgevoerd dat de spoorstaven ter weerszijden 

van de scheiding stabiel en goed tegenover elkaar blijven liggen De scheidingen moeten 

geborgd zijn tegen ongewenst dichtlopen. De verdere functie van de scheidingen komt ter 

sprake in het hoofdstuk over de elektrische uitrusting. 

  

Tekening 6.2B: 

Tekening 6.4: Electrische scheidingen 
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7. ELEKTRISCHE UITRUSTING 

De hoofdsporen worden gevoed door de CVL, dat is de Centrale Voeding 

Leiding. CVL +12V spanning, beveiligd via een automaat op 6A, softwarematig op 10A. 

Op de sporen wordt rechts gereden. 

 

7.1.    13-polig Jaeger stekker  

Op iedere overgang worden de CVL’s en overige ring bedradingen doorverbonden met een 13-

polig Jaeger (aanhanger) stekker. Die stekker dient gemonteerd te worden van rechts naar 

links volgens Tekening 7.1. Gezien vanaf de ”publiekzijde” zijde van de module.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Bedrading 

De volgorde van de draad code’s zijn als volgt. 

 

 

 

Inbreng inkomend  Inbreng uitgaand 

# omschrijving  kleur # omschrijving  kleur 

1 CVL + 12V (DC) Doorlopend Groen 1 CVL + 12V (DC) Doorlopend Groen 

2 + 15V (DC) Doorlopend Geel 2 + 15V (DC) Doorlopend Geel 

3 DCC+ Doorlopend Rood 3 DCC+ Doorlopend Rood 

4 DCC- Doorlopend Zwart 4 DCC- Doorlopend Zwart 

5 SP1 SSU Draad 6  5    

6 SP1 R Draad 3  6 SP1 R Draad 5 volgend blok  

7 SP1 L Draad 4  7 SP1 L Draad 4  

8 GND Doorlopend Bruin 8 GND doorlopen Bruin 

9 SP2 SSU Draad 6  9    

10 SP2 R Draad 3  10 SP2 R Draad 5 volgend blok  

11 SP2 L Draad 4  11 SP2 L Draad 4  

12 Loconet Doorlopend blauw 12 Loconet Doorlopend blauw 

13    13    

        

Tekening 7.1: Zicht vanuit publiekszicht 
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Pin 1. CVL +12V (DC) 

Dit is CVL +12V spanning, welke centraal aangeleverd wordt. Deze voeding is louter en alleen 

bedoeld om blokprinten mee te voeden. 

Iedere “poot” van de modulebaan heeft zijn eigen CVL, zodat we een poot uit kunnen 

schakelen in geval van storingen, zodat we toch op een halve baan verder kunnen rijden.  

 

Pin 2. +15V (DC) 

Dit is een constante gelijkspanning welke doorloopt over de gehele baan. Op deze draad mag 

iedereen zijn “randzaken” aansluiten, zoals lantaarnpaaltjes etc.  

 

Pin 3. DCC+ 

Pin 4. DCC- 

Dit is een doorgaande digitale spanning, zodat er eventueel via DCC zaken aangestuurd 

kunnen worden. Maximaal 4A. 

 

Pin 5. SP1 SSU 

Op deze pen sluiten we de SSU uit van Spoor1 blok aan, binnen je inbreng. Let op: dit is geen 

doorgaande lijn! 

 

Pin 6. SP1 R (draad 3) 

Op deze pen sluiten we de rechter spoorstaaf van het Spoor1 blok aan, binnen je inbreng. Let 

op: dit is geen doorgaande lijn, de spoorstaaf onderbreekt hem!. 

 

Pin 7. SP1 L (draad 4) 

Op deze pen sluiten we de linker spoorstaaf van het Spoor1 blok aan, binnen je inbreng. Let 

op: dit is geen doorgaande lijn, de spoorstaaf onderbreekt hem!. 

 

Pin 8. GND 

Deze dikke draad is bedoeld als algehele Ground van het totale systeem, voor zowel de CVL 

(pen 1) als de constante spanning (pen 2) en geldt derhalve als referentie. 

 

Pin 9. SP2 SSU 

Op deze pen sluiten we de SSU uit van Spoor2 blok aan, binnen je inbreng. Let op: dit is geen 

doorgaande lijn! 

 

Pin 10. SP2 R (draad 3) 

Op deze pen sluiten we de rechter spoorstaaf van het Spoor2 blok aan, binnen je inbreng. Let 

op: dit is geen doorgaande lijn, de spoorstaaf onderbreekt hem!. 

 

Pin 11. SP2 L (draad 4) 

Op deze pen sluiten we de linker spoorstaaf van het Spoor2 blok aan, binnen je inbreng. Let 

op: dit is geen doorgaande lijn, de spoorstaaf onderbreekt hem!. 

 

Pin 12. Loconet 
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Deze doorgaande lijn is de Loconetbus. Deze bus wordt gebruikt voor terugmeldingen etc., 

welke o.a. gebruikt wordt voor bezetmeldingen tbv de T-splitsing, noodstop en aanbod voor de 

Fiddle Yard. Iedereen kan en mag hierop zijn eventuele loconetspulletjes op aansluiten. 

 

Pin 13. Spare 

 

7.3. Montage 

Alle draden onder de modules moeten t.b.v. aftakkingen en om te kunnen meten bij storingen 

via kroonstenen lopen. Bij het verbinden van draden die niet voor aftakkingen bedoeld zijn 

moeten aan elkaar gesoldeerd worden en voorzien zijn van een krimpkous om mogelijke 

kortsluitingen te voorkomen. 

 

7.4. Bloksysteem 

De verbindingen naar de spoorstaven lopen via de print van het bloksysteem zoals 

aangegeven in tekening 7.4 A. Per inbreng dient voor beide sporen een blokprint te 

worden gemonteerd. 
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Indien er tijdelijk zonder bloksysteem wordt gewerkt maar met stopsectie, moet de bedrading 

worden uitgevoerd als op tekening 7.4 B is aangegeven 

 

 
 

7.5. Zonder bloksysteem 

Als er gereden word zonder gebruik te maken van een bloksysteem dan dienen de sporen 

aangesloten te worden volgens de 13-polig Jaeger pinnen 6 & 7 en 10 & 11. 

 

7.6. Spoor Z (zijspoor) 

Sporen anders dan de twee hoofdsporen dan wel zijsporen worden gevoed uit een lokale 

treintrafo, Spoor Z genoemd. Een voorbeeld hiervan is gegeven in tekening 7.5  

Overige bijzondere schakelingen bij wisselverbindingen en aftakkingen moeten per 

geval met de trackleider en de technische commissie worden besproken. 

 

 
 

Tekening 7.5: Voorbeeld van aansluiting Spoor Z 
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8. SPOORBAAN INRICHTING 

8.1. Railbedding  

De railbedding van de hoofdsporen wordt voorzien van een bruine ballast voor spoor N, te 

weten Busch nr. 7126 N. Verder kunnen de spoorstaven met een roestbruine kleur beschilderd 

worden.  

 

8.2. Rijwielpad 

De ballast op het rijwielpad langs het spoor is grijs van het merk; 

Woodland Scenario’s, WB75 (grootte: 0.0103" - 0.033"), EAN: 0724771000754 

 

8.3. Grasmat  

Een toe te passen papieren grasmat kan zijn Busch nr. 7221. Hier mag van afgeweken worden 

mits de overgangen naar de aangekoppelde modules zo min mogelijk zichtbaar zijn. 

 

8.4. Bovenleiding 

Het verdient aanbeveling de hoofdsporen te voorzien van bovenleidingportalen en bij 

het bloksysteem behorende seinpalen. De bovenleiding zelf moet in overeenstemming worden 

gedaan met de Trakleider. Voorts is het wenselijk overige op een spoorbaan voorkomende 

borden en andere attributen aan te brengen. 
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9. ACHTERGRONDSCHERMEN (skyboard) 

Deze zijn gemonteerd aan de lichtkoof en zijn verplicht bij shows en beurzen. Het materiaal is 

9mm populieren multiplex en heeft een hoogte van 547mm, lengte van 120mm. Gemeten 

vanaf de sceneryplaat tot onderkant galg. De bevestiging gebeurt volgens de vastgestelde 

norm uitgelegd in tekeningen 10.1A & 10.1B. 

 

9.1. Materiaal 

Als materiaal voor het skyboard adviseren we populieren multiplex te gebruiken. 

Daar waar de achterwanden tegen elkaar komen dient een koppelplaatje te worden 

aangebracht. Deze koppelen van links naar rechts als naar de achterzijde wordt gekeken. 

Om vervorming van het board te voorkomen kunnen zo nodig verstevigingsribben 

worden aangebracht.  

 

9.2. Beschilderen 

Alvorens het skyboard te schilderen met zijdeglans Flexa nr. 1555 ( Provençaals blauw) dient 

het evt. te worden voorbewerkt met grondverf en plamuur. Uiteraard wordt alleen de 

spoorbaanzijde geschilderd. Het aanbrengen van een vage sluierbewolking is aardig, maar het 

doen beschilderen of beplakken van de achterwand met een landschap is fraaier doch niet 

verplicht 

 

10. LICHTKOVEN. 

Deze worden niet gebruikt tijdens de maandelijkse rijdagen, maar zijn wel verplicht op shows. 

 

10.1. Materiaal 

Zij worden uitgevoerd in vurenhout 

en populieren multiplex 

overeenkomstig de maten 

aangegeven in tekening 10.1A & 

10.1B 

Op een inbrenglengte van 2,40 

meter zijn 4 LED RGB lampen toe te 

passen. Deze worden aangestuurd 

d.m.v. een decoder om zo dag en 

nacht te simuleren.  

 

10.2. Constructie 

Om de eventuele doorbuiging van de 

horizontale arm op te kunnen heffen 

kan een houten spietje goede 

diensten bewijzen. Dit is tevens van 

belang om de lichtlijst op gelijke 

hoogte te kunnen brengen met de 

aansluitende modules. 
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De verticale staanders worden met 

een steunconstructie vastgemaakt 

aan de module poten.  

 

Voorwaarde hierbij is dat de 

verbinding solide is en de 

mogelijkheid heeft om verticaal te 

worden gesteld.  

Zie tekening 10.1.  

 

De koppelplaatjes tussen de 

lichtlijsten onderling zijn van restant 

9mm populieren multiplexx, evenals 

de draaipuntsteunen waar een 

metalen boutje door komt.  

 

Houten onderdelen die een vaste 

verbinding met elkaar hebben, 

worden gelijmd en geschroefd of 

versterkt met deuvels. 

 

 

 

 

10.3. Bedrading 

De bedrading dient heel deugdelijk te zijn vanwege de lichtnetspanning die hier wordt 

toegepast. Tussen de voorspanningsapparaten en de TL - armatuur wordt een twee aderig 

rond snoer toegepast. Van het lichtnetstopcontact naar de v.s.a.'s moet 

een drie aderige ronde kabel met randaarde worden gebruikt. De voorschakelapparaten 

kunnen het best in een kistje met koelopeningen op de grond worden gelegd.  

Zie tekening 10.2 
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11. SCHILDEREN 

Ten behoeve van de uniformiteit op de shows worden de aan het publiek getoonde 

zijden van de baan voorzien van mat zwarte verf, bijvoorbeeld gekocht bij de Action.  

Het verdient voorkeur om de oneffenheden te behandelen met een vulmiddel en de te 

schilderen delen voor te bewerken met een grondverf en de.  

Aan de voorzijde van de modules word een zwarte rok opgehangen d.m.v ronde magneetjes 

tegen de in gevreesde metalen strip. De rok is te verkrijgen bij Jysk, de magneten zijn tegen 

vergoeding te verkrijgen binnen de club. De voorzijde van de lichtlijst wordt eveneens in mat 

zwart geschilderd.  

 

12. PROFIEL VRIJE RUIMTE 

Om te bevorderen dat op modelspoorbanen nagenoeg alle verkochte rijdend materiaal vrij 

rond kan rijden wordt een z.g.n. “profiel van vrije ruimte” toegepast. Binnen het profiel worden 

maten gehanteerd zodat de (extreem) lange treinen onbelemmerd rond kunnen tuffen. Er 

bestaan profielen voor enkelspoor en dubbelspoor.  

Zie de tekeningen 12 A en 12 B.  
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13. TIPS BIJ HET AANLEGGEN VAN BEDRADING 

ln deze bijlage vindt U wellicht enkele vingerwijzingen die van pas kunnen komen 

als U met een bedrading aan de slag gaat. 

 

13.1. Planologie 

Leg de draden op plaatsen waar voldoende ruimte is en waar ze geen andere dingen in de weg 

zitten. Dus niet recht onder het spoor of over wisselaandrijvingen heen. Ook niet te dicht in de 

buurt van de poten en de koppelbouten. Zoveel mogelijk een compacte bundel vormen en niet 

de draden als een spinnenweb onder de module laten zwerven. Voer de draden zoveel 

mogelijk door stukken kabelgoot tussen de plaatsen waar ingevoegd of afgetakt moet worden.  

 

13.2. Blokprint 

Plaats de blokprint bij de ingaande stopsectie, maar zoek wel een weinig kwetsbare plek op. 

Dus ook niet te dicht bij de poten en de kopschotten of onder de sporen, maar b.v. tegen een 

dwarsschot aan.  

 

13.3. Klemmenstroken 

Geen verspreide klemmenstroken ( kroonsteentjes ) plaatsen, maar zoveel mogelijk de 

klemmen bij elkaar zetten. Alle klemmen kenmerken met een nummer, b.v. gelijk aan de 

nummers van de bijbehorende stekkerpennen. Ook de functie van de draad er bij zetten, b.v. 

CVL 1+, Spoor 2+ ,enz. Dat maakt het bedraden en het zoeken naar storingen makkelijker. Bij 

gewone rechtuit modules zonder wissels en overwegen is er geen tekening van de bedrading 

nodig, in de overige gevallen wèl. 

 

13.4. Draadkleuren 

Het toepassen van verschillende kleuren kan makkelijk zijn. Maar als alle klemmen goed 

gemerkt zijn overeenkomstig de tekening is het niet nodig. Dan kan in principe alles in één 

kleur worden uitgevoerd. Het is wel makkelijk om b.v. luidsprekersnoer te gebruiken. Dat is 

relatief goedkoop en verkrijgbaar in verscheidene aderdoorsneden. 

 

13.5. Draaddoorsnede 

De keuze van de draaddikte is een compromis tussen het spanningsverlies en het gemak van 

montage. Om het spanningsverlies zo klein mogelijk te houden moeten de doorgaande draden 

van de CVL zo dik mogelijk zijn. Een goed compromis is de 1,5 mm voor de CVL. Voor de 

overige bedrading binnen de module kan 0,75 mm2 worden gebruikt. Dit is een gangbare maat 

, b.v. als luidsprekersnoer en als tweelingsnoer verkrijgbaar. 
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13.6. Aanleg van de bedrading 

Voor een goed overzicht is het handig om onderscheid te maken tussen “binnenzijde” 

en de “buitenzijde” van de klemmenstrook. 

 

Aan de binnenzijde komen de draden die op de module blijven, dus b.v. de aansluitingen aan 

de blokprint en de spoorstaven. Aan de buitenzijde komen de doorgaande draden die van 

stekker naar stekker lopen. Doorgaande draden in elkaar draaien en solderen. Dan op maat 

knippen en in de klem steken. Dus doorgaande draden niet “rijgen" maar "noppen". 

 

13.7. Bundelen en vastzetten 

Losse draden zoveel mogelijk tot bundels bij elkaar brengen, zodat ze minder kwetsbaar 

worden. Een mooie oplossing is het gebruik van draadkokers, zoals eerder genoemd. Als bij 

het vervaardigen van de tussenschotten voor onder de modules reeds rekening wordt 

gehouden met het aanbrengen van openingen aan de bovenzijde kunnen hierdoor 

de draden worden gevoerd. 

 

13.8. Trekontlasting 

Draden of snoeren die naar stekkers goed aan de module vastzetten met b.v. een beugeltje of 

vastbinden aan een schroefoog, zodat de trekkrachten niet op de klemmen komen. 

 

13.9. Stekkers 

In meerpolige stekkers waar de pennen dicht bij elkaar staan kan mogelijk kortsluiting 

ontstaan tussen twee naast elkaar liggende aansluitingen. Dan is het aan te raden 

om na het vast solderen van de draad een extra isoleerhuls er over te schuiven, die 

vooraf op de draad werd aangebracht. 

 

13.10. Aansluiten spoorstaven 

Draden aan spoorstaven hoeven niet helemaal aan het uiteinde van de spoorstaaf te 

zitten. lets verder landinwaarts zijn ze beter bereikbaar. Het is voor een goede 

verbinding wenselijk om spoorstaven die door een las met elkaar verbonden zijn ook 

met een draad onderling te koppelen. 

 

13.11. Doorlussen 

Spoorstaven niet gebruiken als doorvoer naar de volgende module, maar doorgaande 

draden leggen en elk deel van de staaf op elke module aan die draad verbinden. 

 

13.12. Testen 

Na het aanbrengen van de bedrading altijd testen of het goed vastzit. Dus even aan 

trekken en elke verbinding doormeten met een universeel meter of een testlampje. 

Als men met een nieuw bedraden module op een rij-dag komt moet men zeker weten 

dat alles in orde is. Bij het doormeten niet alleen van stekker naar stekker controleren, maar 

ook alle tussenliggende punten. Ook controleren of alle spoorstaven aan het goede punt zijn 

aangesloten. Tenslotte controleren of er geen valse verbinden zijn. 
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