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Dit normboek beschrijft alle tot nu toe verzamelde gegevens opgedaan uit ervaringen en 
bestaande documenten.  
 
De normen zijn per hoofdstuk vastgelegd en degene die wat hebben vastgelegd, bijvoorbeeld 
wisseladressen toekenning, is in het betreffende hoofdstuk opgenomen. 
 
 
Dit bestand bevat de volgende hoofdstukken: 
1. Modulaire tafel 
2. Kleurcodering rails 
3. Vereisten rails / spoorplan 
4. Adressen toekenning accessoires 
5. Adressen toekenning terugmeld-contacten 
6. Boosters 
7. Booster naar Booster module 
8. Besturing met GBtrain en JPtrain 
9. Status railsectie melden via WiFi 
10. Revisie overzicht 
 
 
Auteurs:  E-mail:     Hoofdstukken: 
Gideon Biesot  Gideon@spoor2club.nl   1, 2, 3, 4, 6 
Johan van Putten Johan@spoor2club.nl   1.3, 5, 8, 9 
Gertjan Koenen Gertjan@spoor2club.nl   7 
 

Deze e-mail adressen betreffen forwardings dit om de privacy enigszins te beschermen. 
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1. Modulaire tafel systeem 
 
1.1 Inleiding systeem “Biesot” 
 
Waarom een modulair tafel systeem? De reden hiervoor is eenvoudig. Er is nog geen goed te 
gebruiken module systeem bedacht wat voor mij goed hanteerbaar is voor deze schaal en de ruimte 
die ik beschikbaar heb. Bestaan er geen module normen dan? Jawel, maar bedenk wel dat je dan 
met behoorlijk wat nadelen te maken hebt ten opzichte van een schaal als bijvoorbeeld H0. 
 
Uiteindelijk ben ik dan ook van het idee afgestapt om een systeem van aangeklede modules te 
gebruiken of te bedenken. De verschillende oorzaken hiervoor zal ik nader verklaren. 
 
In de schaal IIm is het niet eenvoudig om iets uit te beelden op een klein oppervlak van bijvoorbeeld  
120 x 60 cm. Er zijn simpelweg meerdere modules nodig om bijvoorbeeld een station te bouwen 
waarop ook een trein van een redelijke lengte kan stoppen. Bovendien is een aangeklede module 
met een gebouw en bomen al gauw 40 tot 50 cm hoog, wat ervoor zorgt dat transportkosten voor 
deelnames aan evenementen torenhoog worden. Zie dan maar een organisator te vinden die je wilt 
plaatsen. Bijkomend nadeel van een aangeklede module is dat er per persoon niet veel gemaakt 
worden en dat er binnen de verenigingen die er zijn maar een handvol deelnemers zijn die aan 
evenementen deelnemen. Om over de kwetsbaarheid ervan nog maar niets te vermelden. Tevens 
zal het bezoekend publiek al snel bekend zijn met de presentatie, wat er voor zorgt dat men de stand 
passeert. De volgende stap is dat de organisator je ook niet meer uitnodigt. 
 
Bovenstaande nadelen hebben ervoor gezorgd dat ik van het idee afgestapt ben om nieuwe 
aangeklede modules te bouwen. In 2004 was de baan die mijn vader en ik gebouwd hadden om aan 
evenementen deel te nemen aan vervanging toe. Iets nieuws was nodig, daarbij kwam ook nog dat 
er in de vriendenkring sprake was om gezamenlijk iets op te zetten. Maar wat? 
 
Bij de deelnames aan Eurospoor Utrecht, Euromodell Bremen en Modellbau West Rheinberg hebben 
we gebruik gemaakt van tafels die door de organisator beschikbaar worden gesteld. Daarop wordt 
dan een complete modelspoorbaan gebouwd. Dit is eigenlijk wel een intensieve en vermoeiende klus 
maar aan het eind van de dag staat er wel wat. Bijkomend voordeel is dat je bij het volgende 
evenement weer iets anders kunt aanleggen. De gedachte gaat dus uit naar een modulair tafel 
systeem. 
 
Het is dus zaak om zoveel mogelijk tafels mee te kunnen nemen die zo weinig mogelijk ruimte 
innemen. De meerkosten van het transport zal over het algemeen teniet gaan tegen de kosten die de 
organisator heeft bij het huren van tafels. Voor jezelf is het ook prettiger, je weet nooit wat de 
organisator voor je geregeld heeft. Na een paar schetsen en gesprekken had ik het volgende 
bedacht. 
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1.4 Deelnemers 
 
Momenteel zijn er al een aantal personen en groepen die zich hebben aangemeld/aangesloten bij de 
groep van modulaire tafel gebruikers. Een paar keer per jaar proberen we bijeen te komen op diverse 
evenementen om zo grote spoorbanen op te bouwen. Hieronder een opsomming van de deelnemers 
en het aantal inzetbare tafels. Getoond worden rechthoekige tafels, driehoekige tafels zijn niet 
opgenomen. 
 
Naam Aantal Afmeting (cm) 
Akkermans, Pedro 24 120 x 60 
Biesot, Jaap en Gideon 52 120 x 60 
Boerman, Lammert 14 120 x 60 
Esseling, Marc 8 122 x 61 
Hendriks,  Marco 24 + 2 met draaischijf 120 x 60 + 120 x 80 
Jonker, Dirk 17 + 1 120 x 60 
Koenen, Gertjan en Syl 30 120 x 60 
Marijs, Robin 10 (metaal) 180 x 50 
Meeuwes, Maarten ? 120 x 60 
Putten, Johan van 19 100 x 60 
Romijn, Jos 24 120 x 60 
Sandifort, Hans 10 120 x 60 
Strik, Gido 4 120 x 60 
Vermaas, Christian 12 120 x 60 
Wijers, Nils 20 120 x 60 
Wijnbelt, Jeffrey 12 (+6) 120 x 60 
Willemse, Ben 10 (set havenspoor) 120 x 60 
   
Groep Barendrecht 10 + 5 120 x 60 + 100 x 60 
   
   
 
 
Groep Barendrecht  
Devilee, Ed  
Koot, Ton  
Kraima, Harm  
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2. Kleurcodering rails 
 
Om het overzicht te behouden van wie rails is zijn deze aan de onderzijde beschilderd met een of 
twee kleuren. Veelal gebeurt dit op de eerste/tweede en respectievelijk laatste/voorlaatste biels. 
 
Naam Kleur Kleur 
GrootSpoorGroep Nederland Grijs Grijs 
Spoor II Club Holland Wit Wit 
   
   
Akkermans, Pedro Lichtblauw Geel 
Biesot, Jaap Groen Groen 
Biesot, Gideon Geel Geel 
Boerman, Lammert Donkerrood metallic Donkerrood metallic 
Koot, Ton Lichtblauw Lichtblauw 
Marijs, Robin Blauw Geel 
Putten, Johan van Blauw Rood 
Meeuwes, Maarten Groen Rood 
Hendriks, Marco Donkerblauw Donkerblauw 
Wijers, Nils Zilver Rood 
Koenen, Gertjan Groen (Klavergroen) Geel (Bloesemgeel) 
Koenen, Syl Wit (Sneeuwwit) Geel (Bloesemgeel) 
Willemse, Ben Rood Geel 
Schrik, Vincent Rood Rood 
Devilee, Ed Groen Geel 
Kraima, Harm   
Jonker, Dirk Oranje Oranje 
Romijn, Jos Wit Grijs 
Vogelzang, Roelof Groen Blauw 
Wijnbelt, Jeffrey Goud Goud 
   
   
   
   
   
   
   
   
Niet gebruiken Rood Oranje 
Niet gebruiken Rood Wit 
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3. Vereisten rails / spoorplan 
 
Bij het aanleggen van grote spoorbanen met meerdere deelnemers dienen er afspraken gemaakt te 
worden ten aanzien van het spoorplan. 
 
Algemene regels: 
• Minimale radius LGB R3, dit betreft een radius van 1195 mm. 
• GEEN gebruik maken van ‘drieweg wissels’ van LGB, want deze zijn kleiner dan LGB R3. 
• GEEN gebruik maken van ‘Engels wissel’ van LGB, want deze zijn kleiner dan LGB R3 en het 

zijn ondingen! 
• Seinpalen op minimaal 80 mm vanuit het hart van de rails op het rechte spoor. In de bogen dient 

het sein nog verder van het spoor te staan. 
• Traject lengte tussen de stations, minimaal 2x de opstellengte van een stations spoor. 
• Opstel lengte van de stations sporen zijn gemeten tussen de wisselstraten en recht of gebogen 

spoor waar een trein vrij kan staan. De kleinste opstel lengte op de totale spoorbaan is de 
beperkende factor, spreek met elkaar de minimale opstel lengte af. Bij voorkeur is deze minimaal 
480cm (8x rail lengte van 600 mm). 

• Magneten, deze worden bij automatisch bedrijf en bij keerlussen gebruikt. Plaats ze als volgt: 
-onder de locomotief of onder de eerste wagon een magneet 
-gebruik bij tweemotorige locomotieven twee magneten (advies) 
-trek/duw treinen, plaats minimaal voor- en achteraan een magneet 
!Tip, gebruik LGB magneten. Deze hebben het magnetisch veld horizontaal liggen 
!Tip, indien je neodymium magneten gebruikt, plaats er dan twee. Een noord-zuid de ander zuid-
noord, er ontstaat dan een circulair magnetisch veld voor een optimale detectie. 

 
 
Aanbevelingen: 
• Probeer op de spoorbaan minstens één opstel terrein aan te leggen waar treinen opgesteld 

kunnen worden als er niet mee gereden word, dit voorkomt dat stations als parkeerplaats gaan 
dienen. 

• Tijdens het opbouwen, help elkaar waar mogelijk bij het opbouwen van de tafels, spoorplan en 
scenery. Op deze wijze kan er des te eerder gereden worden. 

• Tijdens het testen/evenement, help elkaar bij het oplossen van problemen. De gebruikte techniek 
is niet voor iedereen een ‘abc-tje’. Netwerk, software, bediening, decoders, elektra er is altijd wel 
iemand die wat meer van één van deze zaken weet. 
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4. Adressen toekenning accessoires 
 
De spoorbanen die we opbouwen worden bestuurd met een DCC compatibele centrale. Hier is het 
mogelijk om per wissel een adres toe te kennen. Er is een bereik mogelijk van adres 1 t/m 2048. Om 
uit te sluiten dat er op de baan op twee verschillende plaatsen wissels (of seinen) geschakeld worden 
is er voor gekozen om per gebruiker een deel van het beschikbare bereik toe te kennen.  
 
Aanvankelijk is er gekozen om iedereen een 100-tal toe te kennen. Momenteel zijn nagenoeg alle 
bereiken onder de 1000 benut en zijn we overgestapt op 50 adressen per gebruiker en indien er 
meer nodig zijn, dan 100 adressen. 
 
Het 50 tal en 100 tal adres zijn gereserveerd voor de boosters, zodoende kan je zien wat de status 
van de booster is. 
 
Volgende bereiken zijn toegekend: 
 
Naam Booster Vanaf t/m Commentaar 
NIET toe te wijzen!  1 49 Voor incidenteel gebruik 
Jonker, Dirk  51 99 51 t/m 59, seinen 

60-63, 64-68, seingroepen 
69 t/m 76, wissels (oneven=links, 69 en 70 zijn 
met motor uitgevoerd) 

Boerman, Lammert  101 199 101 t/m 152, wissels (oneven=links) 
Wijers, Nils  201 249 201 t/m 214, wissels (oneven=links) 
Romijn, Jos  251 299 251 t/m 260, wissels (oneven=links) 
Marijs, Robin  301 399 301 t/m 360, wissels 
Devilee, Ed  401 449 401 t/m     ?, wissels 
Kraima, Harm  451 499 451 t/m     ?, wissels 
Biesot, Jaap en Gideon  501 599 501 t/m 530, wissels (oneven=links) 

531 t/m 590, seinen 
591 t/m 599, bijzondere accessoires 

Koenen, Gertjan 600 601 699 601 t/m 612, wissels (oneven=links) 
625 t/m 630, ontkoppelaars 
650 t/m 675, seinen 
690 t/m 699, diverse boosters 

Willemse, Ben  701 749 20x Wissels 
3x seinen 

Akkermans, Pedro  751 799 20x Wissels 
5x seinen 

Putten, Johan van 800 801 849 801 t/m 812, wissels (oneven=links) 
813 t/m 830, seinen / ontkoppelaars 
831 t/m 843, draaischijf 

Jeffrey Wijnbelt  851 899 851 t/m 870, wissels (oneven=links) 
Vermaas, Christian  901 949 901 t/m     ? 
Esseling, Marc  951 999 951 t/m     ? 
VRIJ  1001 1049 VRIJ 
VRIJ  1051 1099 VRIJ 
VRIJ  1101 1149 VRIJ 
VRIJ  1151 1199 VRIJ 
VRIJ  1201 1249 VRIJ 
Enzovoort…     
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5. Adressen toekenning terugmeld-contacten 
 
Net zoals je accessoires een adres kan geven kan je ook terugmeld contacten een adres geven. 
Echter per systeem kan het aantal mogelijke contacten variëren, doorgaans zijn er minimaal 512 
contacten mogelijk. Dit maakt het lastiger om net als bij de accessoires iedereen een adressenbereik 
te kunnen geven. Daarbij komt dat bij diverse systemen je geen keuze hebt om zelf de contacten een 
ID te geven. 
 
Hieronder een opsomming van deelnemers die wel ID bereiken hebben gebruikt: 
 
Naam Vanaf t/m Commentaar 
NIET toe te wijzen! 1 99 In overleg vrij te gebruiken 
Biesot, Jaap en Gideon 501 599 501 t/m 564 met terugmeld modules van Uhlenbrock 

565 t/m 599 met WiFi,NFC en Arduino i.c.m. GBtrain 
Koenen, Gertjan 601 699 601 t/m 650 met terugmeld modules van Uhlenbrock 
Akkermans, Pedro 751 799 751 t/m 783 met terugmeld modules van Uhlenbrock 
Putten, Johan van 801 849 801 t/m 824 met terugmeld modules van Massoth 

831 t/m 849 met WiFi en Arduino i.c.m. GBtrain 
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• Indien er een spoorbaan opgebouwd word waar meerdere boosters gebruikt worden is het aan te 
bevelen om de ‘E’ aansluiting niet te gebruiken. In geval van kortsluiting schakelt de booster zich 
zelf uit en de overige boosters blijven de overige secties van de spoorbaan van stroom voorzien. 
Hierdoor valt er maar één gedeelte uit. 

 
 
• Hoeveel boosters er aan een centrale aangesloten kunnen worden is vooralsnog onduidelijk, dit 

zal per fabrikant kunnen verschillen. Het zal een kwestie van proberen zijn. Schadelijk is het niet. 
 
 
• De ‘E’ aansluiting is een input op de centrale en indien er geen kortsluiting is zal deze hoog zijn. 

In de centrale is de ‘E’ met een weerstand naar 5 Volt getrokken en maakt deel uit van de interne 
logica. Bij kortsluiting zal de ‘E’ aansluiting met de ‘D’ aansluiting worden verbonden, de ‘E’ 
aansluiting wordt naar 0 Volt getrokken. In feite is de ‘D’ aansluiting de massa, echter nergens 
gedocumenteerd teruggevonden.  
 
Mochten zowel ‘C’ en ‘D’ als ‘J’ en ‘k’ verkeerd om zitten op de tweede booster zal de ‘E’ toch 
laag worden, dit omdat het signaal op ‘C’ schakelt tussen 0 en 5 Volt. 

 
 
• Voor de aansluitingen van de booster naar de rails gebruiken we bij voorkeur 4mm 

banaanstekkers en bussen voor de aansluitingen. Als kleur code wordt rood en zwart (of blauw) 
gebruikt.  
 
Indien er gebruik wordt gemaakt van zware boosters dient er zeker rekening gehouden te worden 
met de dikte van de bekabeling! 
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8. Besturing met GBtrain en JPtrain 
 
Sinds de intrede van digitale besturing zijn er tot op heden tal van producten ontwikkeld waarmee 
treinen bestuurd kunnen worden. Helaas zijn de meeste van producten weinig compatibel met elkaar. 
 
Regelaars, bij voorkeur draadloos, zijn in de regel kostbaar en als je deze een enkele keer gebruikt, 
niet interessant.  
 
Echter is er een andere oplossing en wel door gebruik te maken van je tablet of smartphone als 
regelaar. Bijna iedereen bezit deze en de ingebouwde WLAN module is ideaal om treinen te 
besturen. 
 
We maken gewoonlijk gebruik van GBtrain op Pc’s/laptops en JPtrain op Android 
tablets/smartphones. Een PC/laptop wordt verbonden met de centrale en een router en hier loggen 
alle andere gebruikers op in.  
 
Op de PC verbonden met de centrale word de GBtrainHost gestart en PC/laptop deelnemers kunnen 
de diverse GBtrain applicaties gebruiken. De mobiele gebruikers maken gebruik van JPtrain. 
 
Voor IOS systemen is er een eenvoudige Controller bedacht die met een webbrowser te openen is. 
Op de website vind je de ‘GBtrainController’. 
 
 
Voor meer informatie over GBtrain: 
Website:  http://www.spoor2club.nl/_gideon/GBtrain/ 
Handleiding:  http://www.spoor2club.nl/_gideon/GBtrain/Manuals/GBtrain.pdf 
 
 
Voor meer informatie over JPtrain: 
Website  http://www.spoor2club.nl/_johan/JPtrainControl/ 
Handleiding  http://www.spoor2club.nl/_johan/JPtrainControl/ 
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9. Status railsectie melden via WiFi 
 
Een nadeel van de dataoverdracht via de ‘CDE’ aansluiting is dat je niet weet of een spoor sectie aan 
of uit staat. Bij een booster waar gebruik is gemaakt van Loconet om de digitale signalen door te 
geven zijn er extra handige mogelijkheden.  
 
Onder meer het definiëren van een accessoire adres dat de stand van de booster doorgeeft (rood bij 
uit, groen bij aan). Hier door weet je als gebruiker welke secties van de spoorbaan stroom krijgen. 
 
Als alternatief is hier een statusmelder voor bedacht. Deze module wordt aangesloten aan de rails en 
legt via WLAN contact met GBtrain en geeft de status door of de sectie stroom heeft. Net als de 
booster met Loconet aansluiting schakelt deze module een instelbaar accessoire adres. 
 
Indien de spoor sectie wordt ingeschakeld heeft module stroom om op te starten en legt verbinding 
met GBtrain en meld zich aan en meld een ingesteld accessoire adres aan en zet deze vervolgens 
op 'Groen'. Treed er kortsluiting op in deze sectie dan stuurt de module 'Rood' voor dat adres. De 
module zal zonder stroom komen, om te voorkomen dat de module uitvalt voordat 'Rood' gestuurd is 
dient deze een kleine buffer te hebben. 
 
Dit product is nog niet beschikbaar. 
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10. Revisie overzicht 
 
Overzicht van de wijzigingen in het document. De nieuwste wijziging staat boven aan in het 
overzicht. 
 
Datum Auteur Hoofdstuk Wijziging 
    
    
2022-11-27 Gideon 1.2 Toevoegen foto bij scharnier punt van de poot in de tafel 
2022-11-27 Gideon 1.4 Toevoeging tafels Jeffrey Wijnbelt 
2022-11-27 Gideon 4 Toevoegen adressen Jeffrey Wijnbelt 
2021-11-03 Gideon 2 Aanpassing kleurcode Marco Hendriks 
2021-11-03 Gideon 1.4 Toevoeging tafels Hans Sandifort 
2021-10-17 Gideon 4 Aanpassing adressen Dirk Jonker 
2020-11-14 Gideon 2 Toevoegen kleurcode Jeffrey Wijnbelt 
2020-08-16 Gideon 4, 5 Verwijderen adressen P. Esseling en HMBH 
2020-08-16 Gideon 2 Verwijderen kleurcode P. Esseling en HMBH 
2020-08-16 Gideon 1.4 Aanpassen groep Dongen naar personen in de tabel 
2020-08-16 Gideon 1.4 Aanpassen aantal tafels Pedro Akkermans 
2020-08-16 Gideon 1.4 Aanpassen aantal tafels Jos Romijn 
2020-08-16 Gideon 1.4 Aanpassen aantal tafels Marco Hendriks 
2020-08-16 Gideon 1.4 Aanpassen aantal tafels Dirk Jonker 
2020-08-16 Gideon 1.4 Verwijderen tafels P. Esseling en HMBH 
2019-11-16 Gideon 1.4 Verwijderen tafels Otto de Jager (†) 
2019-10-03 Gideon 5 Aanpassing Biesot, opname contacten t.b.v. GBtrainContact 
2019-10-03 Gideon 1.4 Toevoeging tafels Gido Strik 
2019-10-03 Gideon 1.4 Aanpassing tafels Nils Wijers 
2019-03-23 Gideon 2 Kleurcode Roelof Vogelzang toegevoegd 
2019-03-12 Gideon 1.4 Aanpassing tafels HMBH en Esseling 
2019-03-12 Gideon 5 Toevoeging HMBH 
2019-03-12 Gideon 5 Toevoeging Biesot 
2018-10-11 Gideon 2 Kleurcode Jos Romijn toegevoegd 
2018-09-27 Gideon 1.4 Toevoeging Jos Romijn 
2018-09-27 Gideon 4 Invulling adressen Jos Romijn 
2018-08-08 Gideon 2 Kleurcode HMBH toegevoegd 
2018-08-08 Gideon 4 Invulling adressen HMBH 
2018-04-04 Gideon 1.4 Aanpassing Marco Hendriks 
2018-01-30 Gideon 4 Reservering adressen 1001-1049 t.b.v. HMBH 
2018-01-30 Gideon 4 Adressen toekenning Patrick Esseling details toegevoegd 
2018-01-30 Gideon 2 Kleurcode rails Patrick Esseling gewijzigd 
2017-11-15 Gideon 1.4 Toevoeging Otto de Jager 
2017-11-11 Gideon 2 Toevoeging Syl Koenen 
2017-08-24 Gideon 1.4 Toevoeging Marco Hendriks 
2017-07-27 Gideon 4 Aanpassing Nils Wijers 
2017-07-24 Gideon  Correcties 
2017-07-23 Johan 1.3 Tafel alternatief 
2017-06-04 Gideon  Teksten corrigeren 
2017-05-28 Gideon  Toetsing aantal tafels, wisseladressen en kleurcodes 
2017-05-07 Gertjan 7 Foto’s + aansluiting 
2017-05-07 Gertjan 6 Foto’s + aansluiting 
2017-05-07 Gertjan 4 Adressen aangepast 
2017-05-06 Gideon  Tekstueel het een en ander bijgewerkt 
2017-02-27 Gideon 2 Vincent Schrik toegevoegd 
 


