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Bent u geïnteresseerd in de EMV, 

heeft u vragen, of wilt u eens komen 

kijken om te zien of het iets voor u is? 

Neem dan contact op om af te 

spreken. 

 

U kunt bellen of mailen om een  

afspraak te maken en wij halen u  

dan op bij de pakeerplaats. 

 

Ook mindervalide mensen zijn van 

harte welkom.

Colofon
Modelbouw Magazine 

is een uitgave van de Eindhovense Modelbouwvereniging.  
Wij streven ernaar om 4 maal per jaar het modelmagazine uit te brengen. 
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Op het terrein van het Museumpark 
zijn wij links achterin te vinden, het 
rode gebouw op de kaart. 
 
Iedere woensdag tussen 11:00 en 
17:00 uur rijden de treinen. 
Het gebouw is ook dinsdag overdag 
en woensdagavond geopend. Echter 
dan rijden niet altijd treinen
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Inhoud 
Nummer 4 - 2020

Het volgende nummer komt uit in juli. Heeft u een leuk artikel dat u met anderen wilt 

delen? Wij zien uw kopij graag tegemoet. Uiterste inleverdatum is juni 2020.

Voorpagina, gemaakt door Marcel Verbruggen:   
DB Loc 101 026-3 vertrekt met de RE 8 vanuit Koln Hbf naar Koblenz

Vaste rubrieken: 
 

 

Voortgang projecten pagina 25 
door Marcel Verbruggen /  
Hans van de Burgt 
 

 

Beurzen pagina 19 

   Corona geen beurs  

   Rail 2020  

 

 

 

Verder:  
 
Artitec Sneak Preview pagina 04 

door Marcel Verbruggen 

 

EMV in Covid-19 pagina 09 

Nico Kuijk  

 

NVBS op excursie pagina 12 

door Marcel Verbruggen  

 

 

Gelderse toren pagina 17 

door Ruud Kreuzen 
 

 

 

Resin printer   

door Marcel Verbruggen 

Van de Redactie 

U zit nu thuis te hobbyen, rustig op een 

zolder kamertje of, bij hoge 

uitzondering, aan moeders keukentafel. 

Helaas is het niet goed voor onze 

gezondheid om naar de EMV te 

komen.  

Het zal waarschijnlijk wel goed gaan, 

we houden genoeg ruimte tussen ons, 

maar de virusdeeltjes blijven toch rond 

dwarrelen. En zonder dat je het weet 

heb je het te pakken.  

En wat z’n fijne dag op de club was, zo 

beroerd lig je twee weken later naar 

adem te happen als een vis op het 

droge! 

 

Waarom doen wij dit?  

Een Virus heeft de wereld in zijn greep, 

veelal oudere mensen die iets onder de 

leden hebben, sneuvelen aan het 

gevolg van dit virus, “Corona”.  

Een virus is zo groot dat je met een 

microscoop bijna niet kunt zien. Hoe 

groot is het eigenlijk? Neem een suiker 

korrel van 1 mm groot, hak deze in 100 

stukjes, neem er eentje uit die stapel 

en hakt die nogmaals in 100 stukjes, 

wat je dan overhoudt is een virus!!! 

In de labaratoria is men bezig om iets 

te vinden om dit virus de grond in te 

drukken, toch zal dit nog wel even op 

zich laten wachten.  

Op de club wordt er ook gewerkt, niet 

om iets te bedenken tegen het virus, 

maar er is gewerkt om een nieuw 

magazine te maken en bij u op de 

muismat te droppen.  

 

Graag hadden wij hierin natuurlijk de 

nodige verslagen ingezet, zoals van 

NL-Doet, onze Open Dag en de nodige 

beurzen. Dit is echter allemaal 

opgeschort. Hopelijk valt een en ander 

nog wel in te halen dit jaar.. 

 

De WhatsApp heeft zijn stille uurtjes 

als wij in de nacht op één oor liggen. 

Maar overdag draait deze overuren. 

Wat wij thuis aan het hobbyen zijn, 

laten wij andere graag weten. Of 

zoeken naar tips. Wij hebben een 

kleine verzameling gemaakt wat ter  

ore is gekomen. Wij weten dat er een 

aantal leden niet in de groepsapp 

aanwezig is. Wellicht tijd om toch aan 

je te melden voor de groepsapp en 

actief mee te doen, al is het alleen 

maar voor het lezen van berichten. 

 

 

Wij wensen u veel leesplezier en 

hopen dat wij u straks  weer gezond op 

de club mogen begroeten.

pagina 31
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Artitec Sneak Preview 
Workshop

Waarbij het resultaat gezien 

mag worden...

Tekst: Marcel verbruggen 
 
Foto’s: Bentink Modelspoor 
& Marcel Verbruggen

Artitec Sneak Preview 
Workshop
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De eerste keer dat deze workshop 

werd georganiseerd, de eerste keer 

voor de workshop gevers. En ook 

nog eens een primeur in wat we 

mochten bouwen. Artitec had die 

artikelen namelijk nog niet 

aangekondigd als kit. Het was 

naast een primeur dus ook nog 

eens een verassing waar we onze 

tanden op stuk mochten bijten. 

 

Bij aanvang van de workshop 

kwamen  de aapjes uit de 

spreekwoordelijke mouw van 

Floris, hoofd maquette bouw van 

Artitec. Een Ford 5000 tractor met 

bijpassende balenpers voor de 

hooibalen.  Het doel werd om 

allemaal naar huis te gaan met een 

mooie Ford, die volledig 

gebouwd, geschilderd en verweerd 

was. Na de nodige uitleg van 

Floris, en Robert, weathering 

specialist van Bentink,  is iedereen 

voortvarend aan de gang gegaan 

met het los snijden van de 

gietbomen. Daarbij zoveel 

mogelijk om de vingers heen 

snijdend, wat niet bij iedereen 

even goed is gelukt. Wat ook niet 

werd verwacht getuige de reeds 

klaar staande verbanddoos 

pontificaal op tafel. 

 

|Na het gereed maken  van deze 

gietdelen komen de messing delen 

aan bod. Deze moeten ook weer 

worden losgesneden uit de ets-

fred, en daarna goed worden 

gebogen om te kunnen passen. 

Een keer verkeerd buigen en het 

onderdeel kan via het Komo-

archief worden vervangen. 

Uiteraard was ook hierop 

ingespeeld door de nodige reserve- 

onderdelen op voorraad te hebben. 

 

Alles los, dan kan alles weer vast 

gezet gaan worden. Op de juiste 

plaats, gebruik makend van een 

weinig secondelijm. De bij velen 

Op 7 december heeft ondergetekende wederom een 
workshop gevolgd bij Benktink Modelspoor.  
Dit keer een regelrechte primeur. 
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bekende flesjes Fallerlijm houden 

niet op messing en kunsthars. Hier 

is het wel iedereen gelukt de 

vingers los van elkaar te houden, 

de verbanddoos kon dus na het 

eerste geval mooi dicht blijven. 

 

Iedereen had zo al voor de lunch 

de Ford tractor klaar om te kunnen 

spuiten. Een enkeling was zelfs al 

begonnen om de balenpers in 

elkaar te zetten. Wat voor de 

oplettende bezoeker bij die 

personen dan ook wel te zien zal 

zijn. Bij diegene die al waren 

begonnen zitten de wielen net 

verkeerd om.  Een mooi detail om 

te gaan zoeken op de banen waar 

dit stukje “uitvlijt” uiteindelijk op 

komt te staan. 

Na het vullen van de magen werd 

het aldus tijd om de tractoren van 

wat verf te gaan voorzien. Met 

airbrush, kleine kwast, en grote 

kwast.  

Met de airbrush werd de basis 

opgezet, primer en de grondkleur 

waarop later de details worden 

aangebracht. Met de kleine kwast 

worden deze details, zoals banden, 

stoel  en andere bedienigsdelen 

van de goede kleur voorzien. 

Hiermee blijft het model alsnog 

vrij diepteloos, ondanks al de 

details die het model rijk is. Door 

een Enamel Wash op te zetten op 

de motordelen komt dit al een heel 

stuk tot leven.”Deze wash zakt” 

echt naar de diepe delen en laat 

daar een olieachtige waas achter. 

Hiermee is de diepte al te zien, nu 

nog de opgebouwde details…. 

Deze worden met de grote kwast 

naar voren gehaald. Door een 

drybrush techniek toe te passen 

met, in dit geval thinnerverf, 

komen ook die details goed naar 

voren.  En lijkt het direct alsof de 

banden ook echt door de aarde 

moeten draaien. Waarom in dit 

geval thinnerverf zult u mogelijk  

denken… Een drybrush geeft het 

mooiste effect met een verf op 

andere basis dan de onderlaag. Het 

model is verder namelijk bewerkt 

met waterverf. Zou er dan een 

drybrush gedaan worden met 

waterverf dan vermengd deze zich 

toch deels met de onderlaag. 

 

Laatste deel van de workshop, 

aanbrengen van de decals. Voor de 

veiligheid van de decals is het hier 

alleen bij een goede uitleg 

gebleven. Niets is zo jammer als 

het model thuis weer uit het 
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doosje te halen met decals die al 

half zijn gescheurd. Het dient 

namelijk wel goed de tijd te 

krijgen om te drogen. 

Dan voor Marcel van Bentink 

uiteindelijk het leukste deel van 

zo’n workshop dag. Hij blijft 

tenslotte niet voor niets wat langer 

open op die dagen….. Alle 

gebuikte materialen worden 

namelijk door de meerderheid ook 

maar direct ingeslagen voor thuis. 

Toch jammer voor diegene die als 

laatste naar beneden kwam de 

winkel in, de gebruikte verf was al 

weer op en moest weer worden 

besteld. Service van de zaak… die 

wordt uiteraard gewoon thuis 

bezorgd als deze weer beschikbaar is.  

 

Dank aan Marcel en Robert van 

Bentink en Floris van Artitec voor 

de leuke workshop. Intussen zijn 

er al meerdere van dit soort 

workshops gehouden, met 

wisselende modellen. Benieuwd 

hoe dit model nu is gebouwd? In 

samenwerking tussen Bentink en 

Railhobby komen er bouwgidsen 

uit van deze modellen, en worden 

er filmpjes gemaakt die op 

youtube staan. 

https://www.railhobby.nl/weathere

n-van-een-tractor/
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EMV-in  
Coronatijd
EMV-in  
Coronatijd
‘‘Samen kom je verder’’ 
 

Door: Nico van Kuijk
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Het is maart 2020, de economie draait als nooit te 

voren. Binnen het gebouw van de vereniging wordt 

reikhalzend uitgekeken naar het weer gezamenlijk 

de lunch gebruiken in een voorjaarszonnetje op het 

terras voor het clubgebouw. 

 

En dan is daar plotseling Corona. Het virus wat 

dagelijks het nieuws bepaalt en wat verschrikkelijke 

beelden op het journaal met zich mee brengt.  

 

Opeens is alles anders. In een 

oogwenk is het vertrouwde leven 

verdwenen. Het wordt stil op 

straat, geen sociale contacten, 

sluiten van gebouwen en 

verenigingen.  De 1,5 meter 

samenleving doet zijn intrede. 

 

Als beginnend de EMV lid die - niet gehinderd door 

al teveel technische, elektronische en andere 

noodzakelijk vaardigheden – juist deze hobby heeft 

opgepakt en bezig is met het opbouwen van een 

modelbaan thuis, vrees je met grote vreze. Komt die 

baan nog wel af en hoe vergaar ik mijn nodige 

kennis voor het realiseren van de thuisbaan nu de 

clubdagen op dinsdag en woensdag komen te 

vervallen? 

 

Maar dan zie je net als op andere plaatsen in onze 

samenleving de grote mate van creativiteit, 

flexibiliteit, samenhorigheid en behulpzaamheid 

binnen de EMV, die ik net een beetje begin te 

kennen, enorm opbloeien. Door geweldige 

ondersteuning en adviezen van Ruud Boer en Kees 

Tak maak ik mijn rondjes op de thuisbaan. Er moet 

nog wat “gefinetuned” worden maar hij rijdt. 

Inmiddels ben ik in staat om zelf een schedule te 

maken binnen Traincontroller. Dat kan omdat ik 

weet dat ik een beroep kan blijven doen op Ruud en 

anderen indien nodig. 

 

Elke dinsdagmiddag om 12.50 uur ontvang ik een 

WhatsApp van Hans van der Burgt met daarin de 

vermelding “13.00 uur sharp” Het moment waarop 

de WhatsApp video verbinding 

tot stand gebracht wordt en Hans 

mij tijdens een live-verbinding 

(probeert) de eerste beginselen 

van CAD-tekenen in het 

programma Onshape bij te 

brengen. Los van het lesgeven 

via WhatsApp, verzorgt hij het 

huiswerk zodat ik tijdens mijn 

quarantaine kan oefenen. Ik heb echter niet de illusie 

dat ik ooit op het niveau van Jan Frensch of Mike 

Schats terecht kom en met hun mee mag tekenen. 

Maar ik begrijp nu hoe binnen modelbouw 

gebouwen gerealiseerd kunnen worden. Inmiddels 

zijn de eerste stappen richting een VAM-Overslag 

gebouw voor op de baan gezet. 

 

Daarnaast zie ik een enorme opbloei van de groeps 

WhatsApp van de EMV. Allerlei wetenswaardig-

heden, creatieve uitspattingen en informatie wordt 

door vele leden gedeeld, zodat je toch het clubgevoel 

behoudt.  3D printers worden opgehaald en naar 

privéwoningen gebracht om zo toch zoveel mogelijk 

te kunnen blijven doen voor de baan in het 

clubgebouw en de specifieke wensen van de leden.  

 

 

“We staan met z’n allen 

in de pauzestand”  Of 

toch niet??
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Prachtige initiatieven van de leden van de EMV. Het 

gevaar van het noemen van namen, wat ik in dit 

bericht gedaan heb, is dat je mensen vergeet. Dat is 

zeker niet mijn bedoeling. Dus bij deze spreek ik 

mijn waardering nogmaals uit naar alle leden van de 

vereniging die op welke wijze dan ook een bijdrage 

leveren aan het in stand houden van het clubgevoel 

van de EMV.

 

“Samen kom je 

verder”
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NVBS Excursie 
Volmetalbahn

Door: Marcel Verbruggen
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Afgelopen zaterdag 7 maart is 

ondanks de Coronadreiging een 

excursie gemaakt door de NVBS 

Midden- en West Brabant. Met een 

tiental personen hebben zij een 

rondrit gemaakt met als doel de 

Volmetalbahn, Dortmund – 

Lüdenscheid, en de Oberbergische 

Bahn, Lüdenscheid - Keulen. 

Vanuit, voor de meeste startpunt, 

Tilburg is eerst de trein genomen 

naar Arnhem. Alwaar werd 

overgestapt op de RE19 via 

Oberhausen nar Dortmund. We 

wilden namelijk wel eens met 

eigen ogen zien hoe het nu staat 

met de werkzaamheden over de 

grens voor de Betuweroute 

Hier begon de “paniek” voor de 

reislijding echter wel toe te 

nemen. Tussen Dortmund en 

Essen, het volgende doel, waren er 

namelijk diverse stremmingen. 

Onder meer door een defecte 

bovenleiding en de inzet van 

hulpdiensten. En we hadden in 

Dortmund wel de trein te halen…

… Dit betekende het nodige 

gezoek naar een alternatief wat 

wél reed, en waar we ook met ons 

NRW  SchönerTagTicket mochten 

reizen. Nu zijn er dat genoeg in 

het gebied, dus dat alternatief 

werd wel gevonden. We spreken 

vanaf hier dus weer van de 

reisleiding. 

We hadden het echter over de 

werkzaamheden voor de 

Betuweroute. Tussen Arnhem en 

Oberhausen is op meerdere 

plekken een 3e spoor te zien. 

Echter in slechte staat en vaak 

overwoekerd met natuur, niet echt 

bruikbaar voor de goederentreinen 

dus. Het waren ook meer oude 

aftakkingen die intussen in 

onbruik zijn geraakt. Velen 

gebruikt voor de oude mijnbouw. 

Vlak voor Oberhausen kwamen 

eindelijk de werkzaamheden in 

beeld. Er is wat met grond 

geschoven tussen de stations Ob-

Sterkrade en Hauptbahnhof. Van 

een 3e spoor zelf viel nog niets te 

zien. Mogelijk moeten we dit toch 

eens op de Belgische manier aan 

gaan pakken. Hoewel dit ons dan 

weer geld gaat kosten….. 

Vanwege de benodigde omleiding 

hadden we echter niet te veel tijd 

om hier te kijken en bij stil te 

blijven staan. We moesten immers 

door naar Essen om daar de trein 

naar Dortmund te kunnen nemen. 

Dit werd dan maar met de S3 

gedaan langs de nodige 

voormalige staalgiganten. Toppunt 

van deze giganten waren de 

torpedowagen, ruwijzerwagen en 

een Jung EH 150, staalbouw 

fabriekslok, die op het station van 

Oberhausen stonden opgesteld. In 

Essen werd voor de RE1 gekozen 

om naar Dortmund te komen. Hier 

begon ons uiteindelijke doel; de 

Volmetalbahn, ook wel RB 52, en 

vanaf Lüdenscheid, RB25, 

genoemd. 

Vanaf Dortmund Hauptbahnhof 

gaat het al snel over naar een 

enkel spoor langs het Borrusia 
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stadion en Tierpark. Vanaf het 

stadion heb je eigenlijk al geen 

idee meer dat je nog in Dortmund 

zelf aan het treinen bent. De trein, 

een LINT 41, rijdt bijna door de 

achtertuinen van de woningen en 

tussen het nodige groen. Net voor 

Hagen  gaat het dan pas echt los 

met de passage van de Ruhr over 

het schitterende Herdecke viaduct: 

https://www.youtube.com/watch?v

=9juRO3AuMjY.  

 

Dat door de bogen voor en achter 

de brug ook nog eens schitterend 

te zien is. Vanaf Hagen wordt dan 

pas echt het door de Volme 

uitgesleten dal in de heuvels 

gevolgd. De baan blijft maar 

stijgen en vooral keren. Door de 

nodige tunnels in het tracé wordt 

het keren nog iets verminderd. 

Merkwaardig is dan uiteindelijk 

het eindpunt van de lijn in 

Lüdenscheid, alwaar midden op 

een plein nu als een soort van 

tramhalte de trein ieder half uur 

stopt.  

Met een geoefend oog is echter 

aan de omringende gebouwen wel 

te zien dat dit niet altijd zo was. Er 

waren namelijk wel de nodige 

laadperrons te zien. Een van de 

beide reisleiders gaf dan ook, 

gesterkt met oude railatlassen, aan 

dat er vroeger aldaar de nodige 

smalspoor banen starten. 

Lüdenscheid is dan wel het 

eindpunt van de lijn, maar heeft  

aan de westkant met Brügge 

eigenlijk het hoofdstation. Wat 

ook nog goed te zien is aan de 

ruimte die hier rondom het station 

is, het oude brugseinhuis dat nog 

steeds standvastig boven de sporen 

staat en de sporen die net voorbij  

 

het station nog steeds ongebruikt 

liggen. Hoewel ongebruikt….. Er 

staan daar nog steeds een tweetal 

tankwagons. Bij terugkomst in 

Brügge nemen we dan ook de 

mogelijkheid om dit alles goed op 

de chip te zetten. Voordat de trein  

 

naar Keulen terug komt duurt 

namelijk nog wel een half uurtje. 

De machinist van deze trein merkt 

ons echter wel op alvorens te 

vertrekken naar Lüdenscheid zelf. 

Blijkbaar vallen 10 man met 

camera’s daar nogal op. Hij 
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vertelde wel dat we nog wel iets 

hadden gemist. Iets verderop ligt 

namelijk nog steeds een in gebruik 

zijnde steengroeve. Deze groeve 

stuurt iedere zaterdag nog steeds 

een flinke trein over de baan 

richting Hagen. Toch jammer dat 

we die gemist hebben. 

Uiteindelijk kwam diezelfde 

machinist natuurlijk terug, met een 

LINT 81. Een treinstel dat met de 

enkele “kanteldemper” die deze 

heeft tot 140 km/u in staat is. In 

Meinerzhagen wordt dan het eind 

van de “Volmetalbahn” bereikt. 

Hoewel de lijn inmiddels al 

Oberbergische Bahn wordt 

genoemd, vanaf Lüdenscheid, is 

hier pas de bron van de Volme te 

vinden. We hebben hier ons 

hoogste punt van de reis bereikt. 

We blijven dan een tijdje op 

hoogte rijden, kleine stukjes langs 

beginnende riviertjes die dan al 

gauw weer afbuigen een eigen dal 

in. Uiteindelijk komt het spoor 

vanaf Dieringhausen dan weer te 

lopen langs de Agger. Wederom 

een hoop keren, totdat tussen 

Overath en Honrath de Agger 

weer wordt verlaten om koers te 

zetten naar Keulen. Uiteindelijk 

evenwijdig aan de A3, vanwaar de 

baan in eerste instantie was gespot 

en het plan opgevat om de baan te 

kunnen bereizen. Dit is pas sinds 

eind 2019 echt goed te doen, de  

baan is pas net 2 jaar weer 

geopend, met een uurs frequentie 

van de treinen. 

In Keulen besluiten we wederom 

even de benen te strekken en op 

Messe/Deutz uit te stappen, tegen 

5 uur. Dit geeft iedereen de 

gelegenheid om op de Rijnbrug de 

nodige foto’s te maken. Alle 
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treinen van of naar Keulen 

Hauptbahnhof moeten namelijk 

over deze Hohenzollernbrücke om 

door te kunnen, daarbij is het 

tussen beide stations maar een 

goede kilometer lopen. Daar we 

pas om tegen half zeven weer naar 

huis gingen ook nog de nodige tijd 

om wat te eten, en het nodige 

leesvoer aan te schaffen. In het 

station zit namelijk een 

boekhandel (Ludwig) met 2 

filialen die ook het nodige aan 

spoorgerelateerde  boeken en 

tijdschriften verkoopt. Gezien de 

gezichten van de “nieuwere” 

deelnemers was dit nog niet bij 

iedereen bekend. 

 

Zoals al aangegeven werd tegen 

half zeven de thuisreis weer 

aanvaard, met de RB 27 naar 

Mönchengladbach, alwaar op de 

andere zijde van het perron al 

weer de RE13, onze trein naar 

Venlo, stond te wachten. Door de 

drukte net buiten het station 

“vanwege de extra opgestelde 

treinen” was het terrein van de 

Central Bahn niet goed te zien. 

Geluk bij een ongeluk dat het 

donker was, en de trein zelf ook 

grotendeels was ingezet voor een 

gezelschap elders. Er zal dus weer 

gewacht moeten worden met het 

maken van de foto’s tot een 

volgende excursie….. 

 

Na de overstap in onze saaie eigen 

spoorlijnen werd in Eindhoven 

afscheid genomen van enkele 

deelnemers. Heren 

organisatoren/reisleiders bedankt 

voor de organisatie van deze leuke 

excursie.
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De Gelderse Toren 
te Spankeren (gld) 

Door Ruud Kreuzen
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Fred en ik (Ruud) kennen elkaar 

van de sterrenwacht CrB (Corona 

Borealis) te Dieren. Iedere week 

kwamen wij daar bij elkaar om te 

praten over, u raadt het al... 

sterren. Als het helder weer was, 

trokken wij erop uit om met onze 

telescopen naar de, u raadt het al, 

sterren te kijken en deze te 

fotograferen. Toen de sterrenwacht 

richting Zevenaar vertrok, hebben 

zich onze wegen gescheiden. Wij 

zijn allebei een andere richting 

opgegaan.  

Echter, zonder dat we het van 

elkaar wisten, hadden wij nog een 

andere gemene deler. We waren 

(en zijn) namelijk beiden 

liefhebber van modelspoor. En zo 

zijn wij elkaar op facebook weer 

tegengekomen. Fred is lid van de 

spoorclub “Msczutphen” in 

Zutphen en ik ben lid van deze 

vereniging in Best. Beide 

verenigingen liggen zo’n 120 km 

uit elkaar. 

Onze gesprekken gaan inmiddels 

(jullie kunnen het al raden) over 

modelspoor. Regelmatig wisselen 

we onze ideeën uit. Omdat Fred 

hoorde dat ik inmiddels een 

lasercutter heb, kwam hij met de 

vraag of ik een mogelijkheid zag 

om met behulp van mijn laser “De 

Gelderse Toren” op schaal na te 

maken. Deze zou namelijk zeer 

fraai staan op hun modelbaan. Het 

leek en lijkt mij een hele uitdaging 

om zo’n ronde toren op een 

lasercutter te snijden: de laser 

snijdt in een plat vlak terwijl de 

toren rond is. 

 

Waar staat De Gelderse Toren? 

 

De Gelderse Toren staat in 

Spankeren dicht bij de IJssel, 

rechts van de weg van Dieren naar 

Brummen. Vanaf deze weg is het 

gebouw meestal redelijk te zien, 

maar in de zomer 

wordt de Gelderse 

toren veelal aan 

het oog 

onttrokken door 

de weelderige 

begroeiing van de 

bomen rond het 

kasteel en vooral 

die van de 

oprijlaan. Vanaf 

de IJsseldijk in 

Rha, op de andere 

oever van de 

IJssel, is de 

Gelderse toren 

vaak beter 

waarneembaar, zij 

het van grotere 

afstand. Wil je 

hem toch van 

dichtbij bekijken 

dan staat er op 

onderstaande site 

een leuk filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v

=fznLIw5xp70&feature=emb_rel_

end 

 

Verzameling 

 

Om aan het nodige materiaal te 

komen, heb ik eerst veel 

informatie van internet gehaald en 

vervolgens heb ik contact 

opgenomen met  de huidige 

eigenaar en tevens bewoner, de 

heer R. Ruyter. Dit laatste ging 

makkelijk want ik ken hem 

persoonlijk. Na uitleg van mijn 

plannen heb ik van hem de 

bouwtekeningen gekregen van de 

huidige staat van toren. Hij vroeg 

natuurlijk meteen of hij ook een 

schaalmodel kon krijgen. Dit is 

uiteraard geen probleem :-). Als ik 

eenmaal één model gemaakt heb, 

is dat een kwestie van het 

aanpassen van de maatvoering. 

Fred wil graag een model op 

schaal 1:87 hebben en de heer R. 

Ruyter en ik beiden een model op 

schaal 1:50 (als dit lukt). Het 

verschil ligt in het feit dat in het 

model van Fred geen binnenwerk 

verwerkt hoeft te worden. Dit 

model mag dus kleiner zijn. Het 

binnenwerk wil ik voor de heer R. 

Ruyter en mij wel maken. Daarom 

heb ik gekozen voor een iets 

groter gebouw, schaal 1:50.  

 

De komende maanden wil ik jullie 

op de hoogte houden van de stand 

van zaken. Ik zal laten weten hoe 

de bouw vordert middels het 

plaatsen van een artikel  in dit 

modelmagazine. Als jullie vragen 

en/of opmerkingen hebben, hoor 

ik het graag. Dan kunnen wij  

hierover van gedachten wisselen. 

Ook zijn jullie altijd welkom om 

te komen kijken. 
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Gaat er dan  
helemaal niets 
door!?

Gaat er dan  
helemaal niets 
door!?

Beurzen...



Corona -  
Geen beursen... 
... of toch?

Corona -  
Geen beurzen... 
... of toch?

door Hans van de Burgt
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Net na het verschijnen van ons 

vorige magazine werd de ernst van 

het coronavirus wereldwijd 

duidelijk. In Italië en daarna in ons 

eigen land zag men veel gevallen. 

Organisatoren van evenementen, 

beurzen en musea werden daardoor 

met het vijt dat er maximaal 100 

bezoekers binnen mochten komen. 

Zo werd de ModeltreinExpo 

OnTraxs al direct omgedoopt in 

ModeltreinExpo NonTraxs en 

geannuleerd door het Nederlandse 

Spoorweg Museum. De eerste van 

vele anuleringen ... 

 

Het ene evenement is totaal 

afgelast, het andere wordt 

verplaatst naar een latere datum. 

Zoals bijvoorbeeld 

InterModellBau, dit is van eind 

april naar vermoedelijk eind 

augustusverzet. Of het dan wel 

gehouden kan worden en in welke 

vorm, niemand die het nu al weet. 

Mede daarom is de beurskalender 

in dit magazine niet te vinden. Het 

valt nu niet bij te houden wat 

waarheen wijzigt, tevens wordt er 

al steeds verder vooraf verplaatst 

of helemaal afgelast. Zodra de rust 

hierin weer een beetje terugkeert 

zal de kalender uiteraard 

terugkeren, zo up-to-date als dan 

maar mogelijk is. 

 

Gaat er dan helemaal niets door!? 

Toch wel! Zo is Hans in deze tijd 

toch nog naar een expositie 

getogen. Zij het in zijn luie stoel 

met de laptop op schoot…. Voor de 

uitbraak is er nog wel de beurs Rail 

2020 gehouden. Enkele van onze 

leden hebben zich daar kostelijk 

vermaakt, en zijn zelfs vereeuwigd 

voor het nageslacht in 3D. 

Op Rail is er traditiegetrouw een 
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Vanzelfsprekend worden alle modelspoorbeurzen en 

andere spoorse evenementen afgelast. Dat is 

natuurlijk alles behalve leuk. Zeker omdat het 

bezoek aan zo’n beurs meestal ook wel weer wat 

nieuwe dingetjes oplevert voor je modelbaan thuis. 

Daarom was het leuk om uitgenodigd te worden om 

met mijn Wateringbury project deel te nemen aan 

een virtuele beurs op 21 en 22 maart j.l. die volledig 

plaats vond op Facebook. Dit festijn werd 

georganiseerd door de in de UK bekende 

modelbouwers Dan Evason, Chris Nevard, Callum 

Wilcox en Richard Watson. 

 

Hoewel de virtuele show slechts twee dagen zou 

duren, werd deze enkele dagen verlengd wegens een 

overweldigende belangstelling. Graag laat ik hier 

wat bijdragen zien. Uiteraard een kleine 

bloemlezing. Helaas zijn de foto’s niet van de beste 

kwaliteit.

Leo Ooms van de Modelspoorgroep 
Bergen op Zoom liet een aantal huizen 
zien uit zijn woonplaats. Net als bij DE 
EMV worden deze in 3D geprint in H0. 
Wellicht leuk om eens bij die club op 
bezoek te gaan, als de  
corona-maatregelen weer voorbij zijn. 

Brian Mculloch jr. liet zijn Caledonian 
Basin zien. Een klein haventje in de 
schaal OO (1:76).  
Het was erg opvallend hoeveel projecten 
er getoond werden met de combinatie 
water en treinen.

Roberto Heijmans liet een groot aantal 
locomotieven en rijtuigen zien in de 
schaal 1:24 Modelbouw pur sang. Alle 
voertuigen zijn volledig uitgevoerd in 
hout. Roberto gebruikt daarbij 
verschillende houtsoorten. De 
zorgvuldigheid en detaillering dwingen 
respect af. En vooral het vakmanschap 
dat zijn werk uitstraalt. Al meerdere 
malen op grote beurzen getoond.
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Polbrook Gurney Colliery Sidings is het 
project van Chris Nevard. Een prachtig 
thema rondom de Britse mijnbouw 
industrie. 

Modelu-3D liet deze fantastisch fraaie 
modelfiguren zien. Ze zijn verkrijgbaar 
in diverse schalen. Deze worden met de 
hand geschilderd door Claudia Everett. 

Ulvaryt Strand van Charles Insley is het 
volgende waterproject.

Het klapstuk van de virtuele show was 
dit gigantische project Liverpool Lime 
Street van o.a. Les Green. Een 
buitengewoon fraai sfeerbeeld van de 
stationsomgeving in 1947.  
Al een paar maal op Eurospoor gestaan 
en nog lang niet af.
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aparte hal waarin een “apart” 

thema wordt belicht. Dit jaar 

betrof dit min of meer “Proto”. U 

mogelijk niet geheel bekend, 

echter een steeds groter onderdeel 

wordend van de algehele hobby. 

“Proto” wil namelijk niets meer 

zeggen dan dat alles exact op 

schaal en kloppend gemaakt 

wordt. Iets dat ook wij natuurlijk 

al op meerdere fronten aan het 

doen zijn qua materieel en 

bebouwing. Er zijn er echter altijd 

bij die niet wat verder gaan dan de 

menigte, zij zijn dan vaak 

onderdeel van een FREMO Proto 

afdeling. Op schaal 1:160 of 1:87. 

Hierbij wordt dan echt gekeken 

naar alle maten, dus ook naar de 

boogstralen van de wissels. 

Alles, maar dan ook echt alles, wat 

niet correct op schaal is wordt 

aangepast of zelf gebouwd. Wat 

lijdt tot schitterende diorama’s en 

banen, met een ziekelijk oog voor 

detail. 

 

Niet alles wat te zien is is 

natuurlijk zo puristisch 

weergegeven. Althans, ook op 

andere banen en diorama’s in de 

hallen zijn details te zien die je nog 

niet eens zelf durft te bedenken. 

Waarbij de bouwer dan zelfs nog 

droogjes opmerkt dat het nog niet 

fijn genoeg is…… Functionele 

bovenleiding van 0,3 mm wordt 

dan dus zelfs afgekeurd, dat moet 

naar 0,2 mm. De meeste zijn al blij 

met 1 mm dunne “waslijn” op H0 

schaal. 

De mooiste banen werden dan 

geflankeerd door de bekende grote 

banen van de bekende grote clubs. 

Waarbij enkele van die banen dan 

zelfs, al dan niet deels, zelfs de 

eerste Rail hebben meegemaakt. 

Rail 2020
door Marcel Verbruggen
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Dit zelfde wat betreft de handel, 

naast de grote bekende winkeliers 

stonden enkele kleine fabrikanten. 

Enkele die in Nederland vrijwel 

geheel onbekend zijn , maar in 

andere landen al bekend staan om 

hun geleverde kwaliteit. En bij ons 

dus ook in kleine kring dat juist dat 

land uitbeeld. Een mooi voorbeeld 

hiervan is Modelu 3D. Een Engelse 

“fabrikant” die door middels van 

3D scans heel mooie en verfijnden 

figuren print met resin. Onbekend 

bij ons continentale spoorders, de 

Angelsaksische modelspoorder is 

echter al een tijdje bekend met deze 

man. Getuige ook de gesprekken 

die enkele winkeliers voor die 

markt voerden met deze fabrikant. 

En we zouden zelfs een EMV’er op 

onze baan kunnen gaan zetten, onze 

Kees was namelijk de gelukkige 

om een 3D scan te winnen op de 

beurs. Ikzelf ben weer met zachte 

dwang naar de uitgang gestuurd 

rondom sluitingstijd. Iets dat mij 

best vaak overkomt…….
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Door : Marcel Verbruggen

Voortgang 
Projecten
Voortgang 
Projecten
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Uiteraard werd er hard gewerkt 
aan de projecten binnen onze club 
voordat we deze, helaas, moesten 
sluiten vanwege het virus. 
Intussen zijn we een kleine twee 
maanden al dicht. Er zal dan wel 
helemaal niets gebeuren aan de 
clubprojecten. Gelukkig zijn er 
voor de sluiting nog wel de nodige 
vergaderingen geweest over de 
projecten. Thuis wordt er nu dus 
alsnog het nodige voor de 
projecten gedaan. Zowel de 
tekenaars, als de printers, moeten 
toch binnen blijven.  
 
Enkele leden hadden al  
“3dprinters” thuis staan, anderen 
hebben tot de heropening een 
printer van de club geadopteerd. 
En maken ook dankbaar gebruik 
van die mogelijkheid, ook een 
beetje voor zichzelf. Toch doet 
deze lockdown wel iets met ons, 
maar vooral ook met de partners 
thuis. Zo mogen sommige nu 
ineens aan de keukentafel werken, 
waarbij dat vooraf nog net geen 
strafbaar feit was…. 

Voor de crisis is er binnen de club 
ook nog een ander project, 
eindelijk, op gepakt. De 
regelmatige bezoeker zal “ons” 
blauwe gevaarte ook al wel een 
aantal weken missen reeds. De 
eigenaar, die hem aan ons in 
bruikleen geeft, heeft de 
aanhangwagen namelijk 
opgehaald. Of we die nog ooit 
kunnen gebruiken is aan de 
laatste beelden niet te zien, 
buiten het frame is er namelijk 
niet veel te zien. Het hout was 
echter ook wel behoorlijk rot, en 
hard aan vervanging toe. Als we 
straks de aanhangwagen weer 

mogen gaan gebruiken zal deze 
naast nieuwe wanden en dak, ook 
een betere interne bevestiging 
gaan hebben. Waardoor we te 
vervoeren zaken ook kunnen gaan 
zekeren tijdens het vervoer. 

Wat is er dan gedaan aan de al 
lopende projecten binnen de 
club? Mike is flink druk met het 
ontwerpen en bouwen van de 
schacht(en) van onze Domaniale 
Mijn. Samen met enkele van zijn 
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vaste hulpen voor de beweging, 
Paul Vincken, is zelfs die ook al 
bedacht en ontworpen. Over 
beweging gesproken… Eerder is de 
lift al getoond in die blad. Vlak 
voor de sluiting was deze 
dusdanig ver af dat de printplaat 
kon worden ontworpen om alle 
sensoren en motoren te kunnen 
uitlezen en aansturen. Tino heeft 
zich daar een paar weken goed 
boos om gemaakt, en op 22 maart 
kon het ontwerp al worden 
getoond. Bleef bestelling in China 
over, dat zou wel even gaan 
duren, ook met de crisis daar. 
Warempel lag negen! dagen later 

de print al bij Tino op tafel te 
shinen. In hoeverre de print nu 
verder gereed gemaakt is, is bij de 
redactie helaas niet bekend. Ons 
gebouw is helaas ook dicht, 
anders hadden we allemaal een 
leuke verassing als de lift al geheel 
werkend op ons stond te wachten. 
We hebben er natuurlijk alle 
vertrouwen in dat dit sowieso 
gaat gebeuren. Vlak voor het “ter 
perse gaan” van ons magazine is 
de nieuwste update betreffende 
de lift met ons gedeeld. De 
handmatige aansturing is gereed 
gemaakt om deze thuis te kunnen 
testen. 

Voor diegene die ook een beetje 
de Appgroep van onze vereniging 
volgen is het volgende niet echt 
een verassing, we zijn thuis nu 
nog eens harder bezig met ook 
eigen projecten. De een qua 
elektronica, de ander qua tekenen 
en/of printen. Daar waar ze 
binnen de club toch al hun kunde 
in tentoon spreiden. Zo heeft 
Hans maar weer eens een wagon 
in 3d ontworpen, en is deze door 
een van zijn Engelse vrinden ook 
al geprint, en van een messing 
geëtst onderstel voorzien. Ditmaal 
is het een 3assig Pullman rijtuig 
geworden. Die vrind kan overigens 
daarmee zeer mooie resultaten 
behalen, laat de vrijwel complete 
stoom loc ons zien. 

Jan French is thuis ook voor 
zichzelf en de familie aan het 
tekenen en printen geslagen, en 
niet onverdienstelijk. Door hem 
getoond aan ons is een heel mooi 
bakje voor een insulinepomp. 
 
Ook Mike heeft nog kans gezien 
wat voor “zichzelf” te doen. 
Wederom met Paul is er een 
draaiplateau ontworpen en 
gebouwd. 
 
Paul Janssen heeft ook zijn 
gouden vingers weer laten 
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wapperen. Waar menigeen seinen 
uit de verpakking halen en 
aansluiten al een crime vindt, 
heeft Paul deze in zowel H0 als N 
maar weer eens zelf gebouwd. In 
H0 gaat dat dan om lichtseinen, 
compleet met plateau en 
kloppende trap. In N maakt Paul 
vrolijk een armsein, met LED 
achter de vleugel om ook met 
licht de stand te verduidelijken. 
Een staaltje “prutswerk” waar 
vele van onze leden jaloers op 
zijn. 

Ikzelf ben een stuk minder goed 
in tekenen, printen heb ik mezelf 
intussen wel aangeleerd. Voor 
meerdere modellen die ik bezit 
moet nog het nodige gebeuren, 
hoewel deze stapel meer groeit 
dan slinkt maar daarover wat 
later meer. Als eerste ben ik mijn 
Mehano Thalys eens compleet 
gaan maken. De versie die ik heb 
heeft namelijk plastic pantografen 
die niet kunnen bewegen en geen 
interieur. In de nadien 

aangeschafte midden rijtuigen zit 
dan wel weer interieur. Op 
Thingiverse staan gelukkig 
modellen om dit aan te gaan 
pakken, zowel de cabine voor de 
machinist, als een 1e en 2e klasse 
interieur zijn daarop te vinden. Na 
de eerste test in Best heb ik later 
de resinprinter geadopteerd en 
zelf hiervoor resin aangeschaft. 
De test was namelijk geslaagd, en 
ik had al bestellingen binnen om 
ook anderen van de BNLS 
forumbaan van deze interieurs te 
voorzien. Direct heb ik echter ook 
maar de motorwagen zelf 
aangepakt, met de volle lengte 
achter zich stond deze “stil” op de 
rails met aandrijving voor 300 
km/h. Na het toevoegen van een 
200 gram aan gewicht zal ook de 
hele trein straks mooi kunnen 
rijden. Daarmee groeit de stapel 
projecten echter niet… Met het 
volgende wel. 

Al langere tijd was ik bezig om 
wat meer internationale treinen 
die in Nederland gereden hebben 
te verzamelen. Zo had ik al de TEE 
treinstellen die naar Nederland 
kwamen, op de SNCF RGP variant 
na. (Ook deze ligt intussen op de 
materieel stapel en moet worden 
omgebouwd naar digitaal) Deze 
treinstellen zijn echter nadien 
vervangen door getrokken 
treinen, zoals deze daarvoor ook 
al enkele reden. Denk daarbij 
maar aan de Rheingold/Rheinpfeil 
langs de Rijn naar Zwitserland en 
Ile de France naar Parijs. Helaas 
voor mij wordt er steeds meer 
aandacht aan dit soort getrokken 
treinen besteed die NA het TEE 
tijdperk zijn gaan rijden. In aparte 
boeken, waarin al het materieel 
binnen een bepaalde tijd wordt 
opgesomd met de samenstelling 
daarbij. Hoewel deze 

samenstellingen online ook wel te 
vinden zijn op de goede 
Tsjechische site vagonweb.cz. Die 
is echter dusdanig groot aan het 
worden, met treinen terug tot 
1969, en biedt alleen de 
informatie van het 1:1 materiaal. 
Net zoals in de boeken staat. Dan 
wordt het zoeken naar de juiste 
modellen, met alle aparte 
uitgaven, een ondoenlijke opgave. 
Op basis van de informatie op de 
genoemde site maken enkele  
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tijdschriften echter heel mooie 
weergaven van de 
samenstellingen, met informatie 
van de modellen. He wat 
jammer….. De geheel blauwe City
NightLine is daarbij dan niet 
geheel interessant. In de Rail 
Magazine werd echter de EN215 
getoond. De nachttrein tussen 
Amsterdam en Oostende aan 
onze kant, en Munchen en Wenen 
aan de andere kant. Tussen beide 
routes werden rijtuigen onderweg 
uitgewisseld. Iets dat op 
vagonweb ook mooi getoond 
wordt.  
Is zoiets dan een  project te 
noemen? Niet direct natuurlijk, 
totdat je de getoonde 
samenstellingen via 
https://railmagazine.nl/wp
content/uploads/D215tabel.pdf 
bekijkt. En dan tot de ontdekking 

komt dat vrijwel alles niet in de 
huidige catalogi voorkomt. 
 
Alleen de rijtuigen van Piko 
worden nu uitgeleverd, voor de 
rest? Succes met zoeken. En juist 
daarin zit een dergelijk project. 
Het afstruinen van beurzen, nu 
wat lastig, webwinkels via google 
en veilingen. Sinds deze 
samenstelling werd getoond in 

februari heb ik nog slechts één 
rijtuig niet kunnen vinden, voor 
een ander moet ik nog een beetje 
smokkelen met net een andere 
indeling qua interieur. 
Als je dan alles bijeen hebt is het 
echter wel schrikken qua doosjes, 
op de foto mijn internationale 
rijtuigen, gelukkig niet alleen voor 
deze EN215, maar ook bruikbaar 
in andere samenstellingen straks.
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He, jij daar... 
ja jij... 
Ga jij met ons mee bouwen  
aan je eigen modulebak...? 
Met hulp van de EMV? 
 
En rijd jij straks  
met ons mee??? 
 
meer info:  

www.eindhovenmodelbouw.nl
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Printen met Resin, 
wat is daar nu aan?
Printen met Resin, 
wat is daar nu aan?

Door : Marcel Verbruggen
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Al langere tijd hebben we een  

3d-printer in ons atelier staan. Er 

hebben zelfs al meerdere typen de 

revue gepasseerd. Iedere keer 

maar weer beter, fijner en zo 

mogelijk ook sneller. Allemaal 

echter toch met een “beperking”. 

De detaillering in schaal H0 maakt 

dat deze printers wel betaalbaar 

zijn maar het detail niet halen, of 

duizenden Euro’s kosten en heel 

fijn en gedetailleerd kunnen 

printen. 

 

Detaillering niet halen? “Ik kan 

anders behoorlijk fijn printen!” 

Klopt, maar dan wel vaak met een 

dunne maar bredere laag 

materiaal. Sinds een paar jaar kan 

dat echter ook anders. Het reeds 

lange tijd als gegoten materiaal 

resin kan tegenwoordig ook 

gebruikt worden in een printer. 

Waarmee zowel in de dikte als in 

de breedte in dunne lagen kan 

worden gewerkt. (Tenminste als er 

genoeg materiaal en tijd is om te 

kunnen hechten) Wat is dan dun, 

meeste consumenten printers 

printen met een dikte van 

0,05mm, ook de breedte hoeft niet 

veel breder te zijn. Is dat dan 

duur? In verhouding tot het detail 

wat het biedt totaal niet! Voor 

onder de €300,- heeft men een 

goede printer, met echter een wat 

beperkt bed. Om details te kunnen 

printen, of kleine modellen zoals 

fietsjes, hoeft de printer echter 

ook geen groot oppervlak te 

hebben. Maar hoe werkt dat 

printer nu? Is dat dan heel anders 

als men gewend is met de oudere 

printers die met een plastic basis 

werken? Welk materiaal daar dan 

ook voor gebruikt wordt, ook qua 

“plastics” is steeds meer keuze. 

 

Om daar kort en krachtig op te 

antwoorden; Ja, maar ook Nee. 

 

Laat ik met die Ja beginnen. Net 

als met een plastic printer moet er 

het nodige worden ingesteld, en 

extra worden “getekend”.  

Om met dat instellen te beginnen, 

het instellen van de printer gaat 

ook hier via de slicer. Een speciaal 

programma dat de instellingen van 

de printer in het bestand zet 

waarmee de printer kan werken. 

Dit bestand kan gegenereerd 

worden met eenzelfde soort STL 

bestand als voor de andere printer 

wordt gebruikt. Net als met de 

plastic soorten die allemaal een 

andere instelling behoeven, en de 

kop die kan worden gewisseld 

waarmee ook de toevoer moet 

worden ingesteld, moet ook voor 

de resin het een en ander worden 

ingesteld. 

 

In de slicer zitten al vele printers 

standaard ingebakken. Het is 

daarbij zaak om de juiste printer te 

selecteren. En dan hangen er 

ineens een flink aantal profielen 

onder de printer!? Ja, aangezien 

de meeste merken ook zelf resin 

leveren worden die instellingen 

ook direct mee geladen met de 

printer. Moeten die dan worden 

aangepast? Hoeft niet per se, ook 

met de standaard instellingen kan 

direct worden geprint. Wil je 

echter aanpassen, doe dit dan 

echter nooit naar beneden, maar 

stel alles juist hoger/langer in. Des 

te beter kan het materiaal 

uitharden. Juist daarom staat er 

ook zo’n hoge tijd bij de “bottom 

layer”, het waarom daarvan?  

Straks. 
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Met een plastic printer moet ik 

onder iedere overhang 

ondersteuning plaatsen, moet dat 

hier ook? Niet per se, de 

zwaartekracht kan hier namelijk 

een deel helpen. Kijk eens wat de 

slicer zou doen als je de 

ondersteuning alleen naar het 

platform zet, of op “all”. Men zal 

zien dat er vooral op de instelling 

“all” aanzienlijk minder 

ondersteuning nodig zal zijn om 

het te kunnen printen, ten opzichte 

van de plastic printer. Vaak kan 

het echter geen kwaad hier en daar 

toch wat extra te plaatsen. Omdat 

je echter niet omhoog, maar 

feitelijk omlaag, print kan 

bijvoorbeeld een dak goed, direct 

worden geprint. Zonder dat dit 

onder het eigen gewicht in het 

midden gaat krom trekken, juist 

omdat dit gewicht nu juist niet 

drukt maar aan de print trekt. We 

printen immers niet op de vorige 

laag, maar onder de vorige laag. 

Ook hier moet dan echter wel 

voldoende materiaal op de vorige 

laag belanden om te kunnen 

hechten. 

Dan nu de Nee. Met een plastic 

printer kan men direct na het  

 

werking. Wat eigenlijk inhoudt dat 

men op zoek moet naar 

Isopropanol alcohol, dit is 99% 

zuiver. De print moet hierin 

helemaal kunnen worden 

ondergedompeld. Helaas een 

nogal kostbaar goedje in ons 

land….. 

 

Na de schoonmaak van de print, 

en tussendoor de printer als er 

geen volgende print gemaakt hoeft 

te worden met dezelfde resin, 

volgt dan nog het uitharden van de 

print. Resin hardt namelijk uit 

onder de invloed van UV licht. 

Per geprinte laag wordt er 

doormiddel van een UV lamp en 

een scherm in de printer een foto 

gemaakt van die laag, waarop 

deze net genoeg uithard om te 

hechten aan ander materiaal. Laat 

 

printen beginnen met de verdere 

bewerking van de print. Dat kan 

bij een resin print helaas niet.  

 

Belangrijkste van die nee is ook 

direct het meeste werk…. Het 

schoonmaken. En dat moet nog 

grondig ook! En dat geldt voor 

zowel de print als voor de printer 

zelf. Wel ja! Heb je dan nog 

speciaal spul daarvoor nodig? Dat 

is afhankelijk van de resin die 

wordt gekozen. Voor een kleine 

meerprijs per liter zijn er namelijk 

van alle merken ook resin’s die 

met water zijn te reinigen. De 

goedkopere hebben allemaal de 

eis om met alcohol te worden 

gereinigd. En dat gaat er dan vrij 

snel doorheen. Voor de printer kan 

dan weliswaar met 

ontsmettingsdoekjes voor de zorg 

worden gewerkt, zolang deze 

maar genoeg alcohol bevinden. 

Voor de print, met alle details die 

we daarin verwerken, en de nog 

onstabiele vorm gaat dat echter 

niet werken. De print zal via een 

ultrasoon schoonmaak apparaat in 

een bad met alcohol moeten 

worden gelegd, en ook hier geld, 

zo zuiver mogelijk voor een goede  
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je de print niet in het geheel 

uitharden met een UV lamp, of 

gewoon langer in het zonlicht, zal 

deze altijd zacht blijven. En zelfs 

krom trekken! Iets wat we 

natuurlijk totaal niet willen, zeker 

niet als de printer net een uurtje of 

11 heeft staan werken om een hele 

mooie print. (11 Uur die het dan 

trouwens duurt op de standaard 

instellingen, en vrijwel de hele 

hoogte van de printweg benut. 

Waarbij iedere laag eenzelfde 

belichtingstijd heeft, ongeacht hoe 

vol het bed dan ook is.  Een vol 

bed bij een plastic printen duurt 

aanzienlijk langer dan een print 

van slechts 10% van het bed. Bij 

resin telt alleen het aantal lagen x 

de belichtingstijd per laag.) Om 

dit krom trekken tijdens het 

uitharden te voorkomen laten we 

ook alle ondersteuning nog lekker 

zitten. Dit geeft vaak net wat meer 

ondersteuning aan het geheel. 

Direct een extra punt waarom 

soms de ondersteuning bij resin 

printen nog meer van belang is. 

Tussen de punten waarop wordt 

ondersteund kan tijdens het 

uitharden alsnog de zwaartekracht 

zijn werk doen. Te weinig 

ondersteuning zorgt in dit stadium 

dus mogelijk alsnog voor een 

“mislukte” print, terwijl het zo 

goed uit de printer en 

schoonmaakbad kwam. 

Een ander punt dat wezenlijk 

anders is is dan dus ook deze 

ondersteuning. Deze moet niet 

alleen voldoende zijn om de print 

te kunnen dragen. Ook dient deze 

om de print UIT het bed te 

trekken. Bij een plastic printer 

wordt op een vlak bed een laag 

materiaal gelegd. Heb je een 

volledig vlakke onderkant, heb je 

daar geen ondersteuning nodig. 

Hier echter wel. Te weinig 

ondersteuning zorgt er namelijk 

voor dat je print niet op het bed 

blijft “plakken”. Je print dan 

echter wel door in je bad, voordat 

het bed boven het bad uitkomt ben 

je al gauw een uurtje aan het 

printen. Print je in het bad, dan 

heb je ook al gauw de kans dat je 

je bad kunt vernieuwen. Er zijn 

daarvoor losse vellen in de handel 

om het bad weer bruikbaar te 

maken. Hierom dus ook die hoge 

tijd voor de “botom layer”, krijgt 

het geen tijd om te gaan plakken 

aan het bed mislukt je print 

sowieso. 

 

Een ander punt van de 

ondersteuning is dat je het beste 

de “mooiste” kant juist van het 

bed af print. De ondersteuning 

geeft altijd een soort van 

“sinaasappelhuidje” op de print. 

Schuren kan natuurlijk ook, maar 

waar blijven dan de eventuele 

details die aan die print zijde 

zitten. Of in dergelijke geval; 

zaten.  

Is het printen dan dus moeilijk? 

Nee, alleen wat meer werk. En dat 

zit hem dan met name in de 

schoonmaak. Dat moet je vooral 

secuur doen, anders gaat je printer 

toch ineens een stuk minder lang 

mee. Hoewel er een UV 

hinderende kap op de printer staat 

komt er altijd wel enige straling 

doorheen. Waardoor de resin dus 

IN de printer ook uithardt als deze 

uit staat, zowel in het bad als aan 

het bed. En met een vuile printer 

valt vervolgens weer niet te 

printen…… 

 

Tevens kan het voor heel 

gedetailleerde prints een extra 

keer printen betekenen. De hoek 

waarin de print op het bed komt 

kan namelijk net betekenen dat er 

genoeg materiaal is om de nieuwe 

laag te laten hechten. Waardoor er 

dan dus 0,2mm rond geprint kan 

worden, zoals te zien is bij de 

fietsjes. Als deze maar liggend op 

het bed komen. In een andere 

hoek is dus de aanhechting niet 

sterk genoeg. 

 

Overtuigd om de printer te gaan 

gebruiken, enkele van onze leden 

zijn u al voor gegaan en kunnen u 

de materialen aanwijzen die u 

nodig heeft. En meekijken, mocht 

u nog niet 100% zeker zijn van uw 

zaak bij het gebruik van de printer.
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De EMV, de club waar je bij wilt zijn...

Corona crisis of niet, deel al je ervaring of 
lees met ons mee in de EMV-groepsapp  
En blijf op de hoogte wat EMV leden 
samen maken... 
Kom jij ook in de gezelligste club van NL?
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 1998 FLORIS DE LEEUWC

 1996 LOLKE BIJLSMAC

EN 215 Donauwalzer 1998

EN 215 Donauwalzer 1996


