Baanbeschrijving
Eind jaren ’50 van de vorige eeuw kreeg ik van mijn ouders de bekende batterijloc met twee blikken
personenwagonnetjes en een trafo waarin een elektrische vervanger past voor de platte 4,5V batterij
plus een weerstand om de rijsnelheid te regelen. Dat baantje werd later voorzien van een kruising en
twee handwissels waarmee de speelmogelijkheden aanzienlijk werden vergroot. Na een paar jaar,
het moet in 1962 zijn geweest, ging ik over tot het echte werk. Er werd bij de firma Signaal in
Haarlem een transformator aangeschaft en een V36. De laatste kostte mij fl. 36,00. Beide zijn nog
steeds in mijn bezit. De V36 maakt wel eens kortsluiting maar als je hem met de nodige eerbied heel
voorzichtig op de rails zet en de kap op een bepaalde manier aandrukt rijdt hij als de beste. Ik moet
er toch nog maar eens naar kijken en de sluiting verhelpen. Een beetje aandacht heeft hij wel
verdiend na al die trouwe jaren. De batterijtrein staat nu nog in de vitrine.
Op enig moment moest er toch wat meer uitbreiding komen en op de zolder van mijn ouderlijk huis
ben ik maar eens begonnen met het maken van een treintafel. Dat kon makkelijk, want die zolder
was groot. Naast de enige kamer die daar was hadden we de beschikking over een grote en hoge
ruimte waar mijn ouders de overtollige spullen bewaarden en ik mijn gang mocht gaan. De baan
rustte aan één kant op het hek dat om de trap was gemaakt en mijn vader leek het wel aardig als de
baan opgehesen kon worden in de richting van de nok van het dak. Dat moest kunnen. Katrollen
werden gekocht, dik nylon koord en hout. Echter: het geraamte was zo zwaar dat het met geen
mogelijkheid meer op te hijsen was. En dus bleef de baan staan waar hij stond, leunend op de
balustrade van de trap.
De voor mijn doen enorme oppervlakte moest natuurlijk gevuld worden met rails. Dat was een
project van jaren want dat moest ik wel zien regelen met verjaardagen en van mijn zakgeld.
Langzaam maar zeker verrees een baan met vele mogelijkheden. Het sporenplan had ik afgekeken
van een foto die in ‘Trix 1 op 90’ stond van een grote demobaan van TE zelf.
De baan werd verrijkt met een tweede loc. Op enig moment deed TE de ELD2 van de NS in de
aanbieding. Voor fl. 59,00 werd ik eigenaar van een treinstel met gratis daarbij een tussenwagon.
Aan die trein beleefde ik in het begin niet veel plezier. Het ding reed moeizaam over de rails, ging de
ene kant op harder dan naar de andere kant. Uiteindelijk heeft de firma Kamlag een nieuwe motor in
de trein gezet. Dat hielp wel iets maar het bleef maar ‘zo-zo’. Pas later toen de nieuwe rails werden
gemaakt ging de loc beter draaien. Ik heb hem nog steeds en nu rijdt hij als de beste. Op het moment
dat ik dit schrijf is helaas dekoppeling defect. De trein heeft het zwarte pinnetje verloren dat bij het
koppelmechanisme hoort. Dat wordt een speurtocht langs de rails om te kijken waar dat ding ligt…..
Toen de baan vorm kreeg werd ook begonnen met het plaatsen van bovenleiding en van mijn
verdiende geld met vakantiewerk werd een derde loc aangeschaft: een E10 voor de somma van
fl. 55,00. Voor die tijd een pittige uitgave (deze E10 is in 2014 of 2015 door Fred van Slobbe
gerenoveerd omdat er een hardnekkige sluiting in de trein zat). Er reden nu drie treinen in het rond
en daar bleef het niet bij. Een jaar later werd, alweer van de verdiensten met het vakantiewerk, de
BR01 gekocht. De baan werd aangekleed met een station en een handgemaakte berg en daar bleef
het eigenlijk ook bij. Voor meer was geen geld; dat besteedde ik liever aan rollend materieel, zoals de
Touropa-wagons.
Op enig moment kwam er een lief meisje in mijn leven dat later mijn vrouw werd. Er werd getrouwd
en wij gingen als gevolg van de woningschaarste in Haarlem inwonen bij een weduwe op haar
zolderetage. Er was een klein kamertje voor opslag van het één en ander en ik zag kans om daar op
de grond een baantje te maken dat niet groter was dan 1,50m bij 1,50m. Deze zolderetage werd na
een jaar verlaten voor een eengezinswoning in de Zaanstreek, Assendelft om precies te zijn. Op de
zolder was geen kamer maar je kon er wel lopen zolang je je maar in het midden bleef bewegen. Eén
stap opzij en je stootte je hoofd tegen het dakbeschot. Toch verrees daar een middelgrote baan

onder de schuine punt van het dak, het middendeel wilden we vrij houden. Je moest op je buik liggen
om iets met de baan te kunnen doen. Dat beviel niet erg en dus werd toch maar een tafel gebouwd
op de open ruimte van de zolder. Die baan werd later ook bediend door mijn zoontje die met zijn
neus net ter hoogte van de tafel kwam.

Baan in aanbouw op zolder in Assendelft met zoontje die op een krukje staat.

Zolderbaan Assendelft ca. 1976

Inmiddels was het treinenbestand weer uitgebreid met een railbus, gekocht in 1975 tijdens een
vakantie in Duitsland. Destijds heb ik een rit met die trein gemaakt en dat werd in 2016 nog eens
overgedaan bij de ZLSM in Simpelveld.
Na Assendelft verhuisden we in 1984 naar Hoofddorp. De drie kinderen waren uiteraard groter
gegroeid en kregen een eigen kamer. Daardoor bleef er geen kamer over voor de trein en daarmee
werd een Trix-loze periode ingeluid die 10 jaar zou duren. Na het overlijden van mijn lieve vrouw in
1994 en het verruilen van het tweepersoonsbed voor een eenpersoonsbed kwam er een hoekje vrij
in mijn slaapkamer dat ik heb benut voor het bouwen van een vierkant baantje met wat stadshuizen
en een trammetje van Roco. Daar was ik lekker mee bezig en ik vulde er de stille uurtjes mee. Dat
baantje heeft een paar jaar dienst gedaan tot op het moment dat ik weer eenalleraardigste vrouw
ontmoette. Deze ontmoeting werd bezegeld met een huwelijk, het eenpersoonsbed maakte plaats
voor een tweepersoonsbed en het trambaantje verdween weer in dozen.
In 2000 zijn we verhuisd naar Veenendaal. De inpandige garage is door de eerste bewoner voorzien
van een tussenmuur waardoor de garage in tweeën gedeeld is. De voorkant is schuur; de achterkant
een kantoortje, maar dat werd door mij gelijk al voorbestemd om te zijner tijd te worden
omgevormd tot treinenkamer. En zo is het geschied! Die ruimte is nu voorzien van een treinbaan,
maar dan wel na twee eerder mislukte pogingen. Het derde ontwerp dus. De eerste baan was te klein
en het sporenplan was niet goed. De tweede was u-vormig om rekening te houden met de
toegangsdeur die lelijk in de weg zat. Deze baan verdween omdat de bogen stuk voor stuk te krap
waren. De baan die er nu staat is een variatie op een baan uit het bekende rode boekje van TE met
railontwerpen.
Baan in opbouw (derde poging) in 2010

Inmiddels is de baan na vele jaren arbeid in
een stadium gekomen dat hij eigenlijk
afgebouwd is en alleen nog maar verfraaid
kan worden. Het loc-bestand is fors groter,
mede dankzij Marktplaats, enkele nieuwe
aankopen en een paar NS-treinen van Roco
die ik om heb laten bouwen door Raymond
Peters. Ik kan alle locs niet meer op de baan
hebben en dus verdwijnen er een paar in een
vitrine. Van tijd tot tijd wissel ik de locs om en
zo komen ze allemaal aan hun draaiuren. Veel
tijd besteed ik niet meer aan de baan. Zo af en
toe ben ik aan het stoeien met wat elektronica
en het opheffen van storingen maar verder
zijn de kleinkinderen er zoet mee. Zij draaien
rondjes met de trein en zetten autootjes op
andere plaatsen. Ook heb ik op verzoek van de
twee oudste kleinzoons wat naambordjes op
bedrijven geplaatst en hebben de regio’s op
de baan een eigen naam. “Opa-ville”, en
“Opa-stad” bijvoorbeeld. Eén van de panden
heb ik voorzien van de naam “Oma’s
breiwinkeltje”. Een klein plagerijtje want mijn
vrouw kan wel een breipen vasthouden, maar
er niets mee fabriceren….

Het breiwinkeltje van oma

Situatie in 2011, nog steeds in aanbouw

Drie Hollanders op rij, maar slechts één echte TE-er... (2011)

De baan in 2013 met de VT62 in het station. De bus is van Paul Roerbag, een Leyland Holland Coach in NZH-kleuren

Nogmaals drie Hollanders, maar nu in 2015, met twee TE-ers

Op naar het strand... Ook deze bus komt van Paul Roerbag.

De avond valt...

Het enige dat ik nu nog doe is de baan verfraaien. De overwegen worden van werkende
knipperlichten voorzien, het gras bijgewerkt, dooie hoeken worden met iets zinnigs ingevuld etc. Het
locomotievenpark is zoals het is, uitbreidingen zijn niet meer te verwachten hoewel er nog wel wat
wensen zijn. Mijn vader zei altijd: ‘je moet wat te wensen overhouden’ en daar houd ik mij dan maar
aan!
Arnold Kersten, december 2016

