
    Het modulaire tafelsysteem     
 
 
Waarom een modulair tafelsysteem? De reden hiervoor is eenvoudig. Er is nog geen goed te gebruiken 
modulesysteem bedacht wat voor mij goed hanteerbaar is voor deze schaal en de ruimte die ik 
beschikbaar heb. Bestaan er geen modulenormen 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, hetgeen 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 hebben 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 bestwel 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 tafelsysteem. 
 
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. 

 
De eerste schets van de modulaire tafel. 



Afgebeeld zijn twee modulair opgebouwde tafels van 120 x 60 cm en één stel beginpoten. De plaatdikte 
van een tafel is 5,5 mm, het frame heeft een dikte van 50 mm. Het opbouwen van de tafels gaat uiterst 
simpel, bij een tafel wordt het ingebouwde stel poten uitgeklapt en vervolgens wordt het geheel 
ondersteunt met een stel beginpoten. Met behulp van twee klemmen blijft de tafel staan. Het vervolg is 
het plaatsen van tafels al naar gelang de benodigde lengte. Een opgebouwde tafel met rails heeft een 
hoogte van 1000 mm gemeten aan de bovenkant van de rails. 
 
Voor de stabiliteit zorgt een aluminium strip tussen het frame en de poten. Tegen de poten zijn er twee 
stukken hout gemonteerd om het zijdelings wiebelen te beperken. 
 
Vanwege de geringe hoogte van een tafel en het feit dat ze stapelbaar zijn, nemen ze niet veel ruimte in 
beslag. Tien tafels bijvoorbeeld nemen maar 56 cm in beslag. Bij het stapelen worden de onderzijden van 
de tafels tegen elkaar geplaatst. Dit is nodig vanwege het feit dat er aan de poten beugels zitten die de 
volgende tafel dragen. 

 
De tweede schets van de modulaire tafel. 

 
Na het plaatsen van de tafels wordt het ontworpen railplan uitgelegd. Het vervolg is het aansluiten van de 
bekabeling. Het geheel wordt verder aangekleed met gebouwen, bomen, auto's, figuren, railballast, 
strooimateriaal en dergelijke. Zeker, dit is veel werk en de opbouw zal bij een redelijk formaat baan de 
gehele dag duren, maar het is wel mogelijk een aantal zaken te vereenvoudigen. Bij een huis is het 
bijvoorbeeld mogelijk een bodemplaat te maken die in de doos past waarin hij vervoerd wordt.  
De overgebleven ruimtes rondom het huis worden aangestrooid met wat groen en verder met  
scenery aangekleed. 
 

 
Het uiteindelijke resultaat. 



Wanneer je gebruik wilt maken van dit modulaire tafelsysteem is dit natuurlijk mogelijk, In het vervolg 
van dit document zijn een uitgebreide materiaallijst en een bouwtekening opgenomen. Als je het wat vind 
en inmiddels aan het bouwen bent of gaat, laat dan per e-mail weten dat je ermee bezig bent 
(GBtrainnut@hotmail.com). Kenbaar maken dat je gebruik maakt van dit systeem, kan er voor zorgen dat 
je in contact komt met anderen die dit systeem ook gebruiken. 
 

 
Een aantal tafels aan elkaar gemonteerd. 

 

 
In vier stappen de opbouw tot een rij tafels. 



Schets 1 
 

 
Onderdelen en montage van de beginpoot 



Schets 2 
 

 
Montage van de poot onder de tafel 



Schets 3 
 

 
Onderdelen van de tafel 



Schets 4 
 

 
Montage van de tafel 



Schets 5 
 

 
Constructie van de beugels 


