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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 5 - 2020

Het volgende nummer komt uit eind dit jaar. Heeft u een leuk artikel dat u met anderen  

wilt delen? Wij zien uw kopij graag tegemoet. ...

Voorpagina, gemaakt door Marcel Verbruggen:   
NS 1202 in het Spoorwegmuseum

Van de Redactie 
Nummer vijf van ons magazine…. 
 
Wat betekent dat we een jaar voor 
u bezig zijn. 
 
En wat een jaar…… 
 
We hebben veel mooie zaken 
kunnen laten zien. En ook als lezer 
zelf gezien. Tot begin maart….. 
 
Sindsdien is onze hobby toch heel 
wat anders geworden. Clublocaties 
en musea moesten sluiten en er 
mochten geen mooie 
evenementen meer plaatsvinden. 
Evenementen waar u, en ook wij, 
altijd graag ons gezicht lieten zien. 
 
We verwachten niet veel meer 
evenementen dit jaar. Hoewel de 
verkoopbeurs in Houten eind 
augustus toch doorgang zal vinden 
met een maximaal 80% aan 
standhouders. Wat het publiek zal 
doen? Dat zal moeten blijken. Net 
als de handelaren trouwens... Als 
er  niet voldoende publiek is dat 
een kaartje heeft gekocht zullen 
handelaren mogelijk alsnog 
bedanken.  
 
De redactie bedankt u op 
voorhand reeds. 
 
Wel zijn musea al weer open, u 
leest een verslag van een bezoek 
aan het NSM met een leuke 
tijdelijke expositie. 

Voor de rest zal de tijd ons leren 
wat we het komende jaar kunnen 
en mogen gaan doen qua hobby.  
Gelukkig zijn de clublocaties al wel 
weer open, we hoeven dus niet 
meer bij “moeders” aan de 
keukentafel….. 
 
Tot het moment dat we ook buiten 
weer leuk aan de gang mogen, zal 
uw magazine mogelijk dunner zijn 
dan u gewend was.
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Waar mogen we 
toch naartoe…
Waar mogen we 
toch naartoe…

Evenementen..



Corona - Geen  
beursen... 

... of toch?

Corona - Geen  
beurzen... 

... of toch?
door Hans van de Burgt
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Zoals in de colofon al aangehaald 

zijn vanaf maart alle beurzen 

afgelast. Tot eind november regent 

het intussen nog altijd afgelastingen. 

Hoewel de organisatoren het meer 

verplaatsingen noemen. 

 

Na de eerdere verplaatsing van 

Intermodellbau naar augustus is 

deze nu toch weer op april gezet. 

Ook andere grote beurzen zoals 

Eurospoor en Warley staan reeds 

voor volgend jaar weer gepland. 

Helaas is ook de kleinere beurs in 

Gangelt, waar u in nummer 3 over 

hebt kunnen lezen, verplaatst naar 

volgend jaar. Dit jaar zouden zij 

de 25e editie tonen aan het 

publiek, dat wordt dus nu volgend 

jaar. Zet deze maar alvast 

hernieuwd in uw agenda. Dan 

doen die Engelsen dat toch beter, 

die brengen, wederom, de beurs 

naar de bezoeker toe. 

 

Dat “we” nergens naartoe mogen 

heeft echter ook zo z’n voordelen. 

Musea zijn weer open, en ons 

Nationaal Spoorweg Museum 

(NSM) heeft een expositie over 

eten in en rondom de trein. Er 

staan daar nu rijtuigen die normaal 

gedurende de zomer maanden 

veelvuldig op de rails te zien 

zouden zijn. Nu staan deze in het 

museum om stilstaand op het 

gemak bezichtigd te kunnen 

worden. 

Ook de landelijke organisaties 

waar de EMV’ers hofleverancier 

bij zijn, moeten zoeken naar wat 

ze kunnen doen. Het mooie 

weekend wat zij gepland hadden 

in Vreedepeel zal hopelijk volgend 

jaar alsnog doorgang vinden. Er 

moet nog gezocht worden naar een 

vervangende locatie, maar of dat 

gaat lukken…. 

 

Gelukkig kunnen ze wat kleiner 

wel het een en ander organiseren. 

 

U zult echter begrijpen dat de 

kalender ook dit maal zal 

schitteren door afwezigheid. 
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Op 4 en 5 juni werd een grote virtuele modelspoorbeurs 

gehouden in de UK. 

Door de Covid-19 (Corona) maatregelen waren (en zijn) 

grote manifestaties absoluut verboden. Dus ook 

modelspoorbeurzen die in Groot Brittannië doorgaans 

enorm goed bezocht worden. 

De Lockdown was in Groot-Brittannië een stuk strikter 

dan hier in Nederland. Daarom heeft de beurs virtueel 

plaatsgevonden. Een virtuele beurs geeft heel veel 

informatie en er is veel te zien, maar het mist de gezellige 

sfeer, de leuke gesprekken met andere hobbyisten en de 

bitterballen. 

Het is de organisatie gelukt om een mooi alternatief aan 

te bieden. Onmogelijk om dat in ons magazine volledig te 

laten zien. Maar een aantal foto’s van de mooiste 

modelspoorbanen willen we u niet onthouden.  

Soms moet je heel goed kijken, zo echt lijkt het!
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De trein was bij de start n eerste 

instantie een transportmiddel voor 

de welgestelden. Zo rond de 

eeuwwisseling was dat al wat 

meer genormaliseerd, maar nog 

altijd was het vooral het rijkere 

deel van de bevolking dat gebruik 

maakte van de trein voor een 

uitstapje. Uitstapjes die vaak 

binnen een en dezelfde dag 

werden gedaan. 

Totdat de rijke medemens ook op 

vakantie wilde gaan. Vliegen was 

nog niet overal mogelijk, of nog 

veel duurder. De keuze viel dus al 

snel ook hier weer op de trein. 

Met als bekendste trein de Oriënt 

Express die vanuit London via 

Parijs naar het toenmalige 

Constantinopel reed, en zelfs nog 

verder richting Iran. In deze 

treinen kon men op stand slapen, 

maar moest men ook dineren.  

Deze expositie laat het verstek 

zien van toen tot aan nu. Met 

rijtuigen van deze Oriënt Express 

tot aan een I6 Resto van de NMBS 

die in 2005 gereed gekomen is. 

Tussendoor zitten dan rijtuigen die 

uit de jaren ’50 tot ’70 vallen. Met 

als Nederlands pronkstuk de Plan 

D Restauratie, die is gerestaureerd 

in de oorspronkelijke 

uitmonstering bij uitlevering. Een 

door Marcel Verbruggen

Tosti’s Truffels Treinen
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heel mooi verschil van luxe is te 

zien bij de rijtuigen uit Duitsland. 

Allen komen uit de jaren 60. Maar 

de Rheingold en Trans Europ 

Express aan de ene kant zijn toch 

een stuk luxer  dan de Mitropa 

variant uit de DDR. Benieuwd 

naar de verhalen achter de 

rijtuigen? Luister naar de 

Edutrainers die op gezette tijden 

wat uitleggen over de rijtuigen, of 

de man er achter. Diezelfde 

Edutrainers kunnen er ook voor 

zorgen dat juist het oudste rijtuig 

bekeken kan worden. 

Vanwege de locatie van dit rijtuig, 

en de wachtrij die er ieder uur 

voor gevormd wordt vanuit het 

railtheater is dit helaas standaard 

afgesloten.  

Benieuwd wat de hele expositie 

inhoudt? Neem dan een kijkje in 

het museum of kijk op Youtube 

naar een rondleiding voor 

deelnemers van De 

Vriendenloterij, dankzij wie de 

restauratie van de Plan D en de 

expositie mede mogelijk gemaakt 

zijn.  

Deze video is gewoon voor 

eenieder te bekijken.
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Afgelopen juni is er met een kleine 

groep van 7 deelnemers een rijdag 

georganiseerd in Montfoort. Dit vond 

plaats bij de “buurman” van een van 

de deelnemers, de lokale basisschool.  

 

Vanuit onze regio was maar één 

deelnemer aanwezig, BMB 

Kennemerland en BNLS Utrecht 

waren volledig aanwezig. Voor veel 

van onze lezers is een dergelijke 

rijdag geen gesneden koek. Lang 

geleden heeft de BMB haar eerste 

rijdag nog bij de EMV in de hal 

gehouden. Het op- en afbouwen van 

de baan gaat intussen heel wat 

sneller, en vooral methodisch beter. 

Iedereen weet hoe zijn eigen deel 

snel op te zetten, en kunnen dan 

gezamenlijk de “utilitaire delen” op- 

en afbouwen. 

 

Na om 9 uur binnen gehaald te zijn 

stond om 12 uur de baan klaar om te 

rijden.  Men had echter de BMB niet 

moeten uitnodigen, ook die 

vermaledijde Ier Murphy was 

namelijk als 8e deelnemer 

meegekomen.  En bemoeide zich 

dusdanig met de baanaansturing dat 

deze niet wilde werken..... 

 

Gelukkig kon de aansturing door een 

reserve worden vervangen, en is na 

de rijdag de storing uit de eerste 

besturing gehaald.  Voordat deze 

echter was vervangen was het al wel 

tijd voor de hamburgers… 

Om 13 uur is men dan toch met het 

rijden begonnen. Dit zorgt altijd voor 

plezier en het nodige lachen. Hoewel, 

niet voor de eigenaar van de NS 3500 

stoomloc. Deze werd met zachte 

dwang tot meer tempo gemaand, met 

lange treinen op ettelijke cm er 

achteraan rijdend (de EN215    

Donauwalzer en Austria-express 

reden daar weer achter).  Dit ging 

met de gebruikte keerlus aan een 

zijde zonder problemen: daar konden 

BNLS/BMB Rijdag Montfoort
Tekst: Marcel Verbruggen 
Beelden: Richard de Jue 
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3 treinen kort achter elkaar doorheen 

rijden met nog een rijdende trein in 

een binnen lus. Dit tot plezier van de 

bouwer. 

Na de afbouw die om 4 uur begon 

werd om half 6 een plaatselijk 

restaurant betreedt voor een 

afsluitend natje en droogje. 

 

Van alle deelnemende bakken is op 

het Beneluxspoor Forum een 

bouwverslag te vinden, onder de kop 

Forumbaan. Het een wat ouder en 

minder bijgehouden dan het ander. 

Voor wie van techniek houdt en dit 

ook graag toegepast ziet worden, is 

de bak van Richard (Nighttrain1) een 

aanrader. De op de onderste foto 

getoonde basculebrug is 

daadwerkelijk werkend. Met de 

railuiteinden en afspanmasten voor de 

bovenleiding zoals deze 1:1 ook op 

de brug zijn aangebracht. Momenteel 

wordt gewerkt aan het betonspoor als 

vervanging van de in ballast liggende 

rails die er nu nog opliggen. Dit 

verslag is het eenvoudigste te vinden 

door te zoeken op Ringvaartbrug 

BNLS met de bekende zoekmachine.
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Prijslijst 

 

Leden van de EMV 

Er worden geen opstart kosten bereken 
 

Tot  4 mm materiaal    Per uur    2,50 euro 

Tot  6 mm materiaal     Per uur    3,50 euro 

Tot  8 mm materiaal    Per uur    4,50 euro 

De tijd word  in hele uren verrekend 

 

Voorbeeld  

45 min werk op 2 mm MDF en 

35 min werk op 4 mm MDF  

is totaal 1.20 uur is 5,00 euro  

 

Exclusief materiaal,  

dit dient u zelf voor te zorgen...            

Prijslijst 

 

U bent geen lid van de EMV!!! 
Opstart kosten 15,00 euro 
 

Tot  4 mm materiaal    Per uur    7,50 euro 

Tot  6 mm materiaal     Per uur  10,00 euro 

Tot  8 mm materiaal    Per uur  15,00 euro 

De tijd word  in hele uren verrekend 

 

Voorbeeld  

45 min werk op 2 mm MDF en 

35 min werk op 4 mm MDF  

is totaal 1.20 uur is 30,00 euro  

 

Exclusief materiaal,  

dit dient u zelf voor te zorgen... 

 
Ps: wilt u van het voordeel van de EMV. 

Wij vragen min. een halfjaar lidmaatschap te betalen

Wat kun je snijden: Hout (mdf en berken), Acryl (Kunststof waar géén chloor in zit), Leer, 

Textiel, Karton, Papier, Rubber, Lelamine, Mylar, Houtfineer, Glasvezel en Kurk.

Het is NIET de bedoeling dat u zelf aan de laser gaat werken. U dient dit altijd te vragen!!! 

Ruud Kreuzen 06 24 57 06 60 

Wij behouden het recht om niet alles te snijden of te graveren 

Bijvoorbeeld hard metalen etc. 
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Door : Marcel Verbruggen

Voortgang 

Projecten

Voortgang 

Projecten
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Wat hebben we afgelopen 

maanden toch gedaan…. 

 

Spoor op Vleugels 

 

Voor SoV is er toch behoorlijk wat 

zaken gedaan. Laten we beginnen 

met de railinfra. 

 

Railinfra 
Het gedeelte Boxtel is afgetest en 

is ook al vrijgegeven aan Peter om 

eens wat “zooi” op de rails te 

smeren. Dit laat de rails er toch 

een flink stuk beter uitzien, 

sowieso glimt het een heel stuk 

minder. Daarnaast is in Limburg 

het plan voor de extra keerlus qua 

rails door Frans gerealiseerd. We 

kunnen straks dus de treinen niet 

alleen in maar nu dus ook UIT het 

gedeelte Limburg laten rijden. 

Deze keerlus is nodig geworden 

na de doorgevoerde veranderingen 

m.b.t. de plaatsing van Boxtel en 

Eindhoven. 

Wat dan nog wel deels bij de 

railinfra hoort, is de treinenlift. De 

huidige is getest en be-raild, echter 

nooit echt gebruikt. De nieuwe 

lift, door Tino ontworpen en 

gebouwd, is de afgelopen weken 

qua werking getest.  In de 

groepsapp zijn hiervan al 

bewegende en stilstaande beelden 

getoond. Een knap staaltje werk, 

gezien het feit dat alles door Tino 

zelf is gebouwd, op de 

stappenmotoren en de losse 

hardware componenten na. De 

treinlift is niet alleen leuk om te 

zien werken; deze is ook van 

belang voor een beter ge-

orkestreerd treinenverloop. 

                     

Het dal van Michiel 
Terug naar Limburg. In het dal van 

Michiel wordt langzaam maar 
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zeker verder gewerkt. De 

contouren worden daar steeds 

beter zichtbaar. Ook de hoeve die 

daar moet gaan komen is na veel 

speurwerk gevonden: hoeve De 

Plei in Mechelen, Zuid-Limburg. 

Jelle heeft daar de nodige beelden 

van kunnen maken na een gesprek 

met de uitbater van het hotel wat 

het tegenwoordig is. Vakwerk, dat 

is ook wat bij de Domaniale 

mijnschacht wordt geleverd. De 

aanblik daarvan is zeer goed. In 

hoeverre de beweging dat ook is, 

zal binnenkort gaan blijken. Naast 

de schacht staan de 

beambtewoningen al op de baan. 

Om de rest van het mijnterrein te 

vullen, moet nog wel wat 

onderzoek naar de nodige 

gebouwen worden gedaan. Hulp 

daarbij wordt uiteraard zeer 

gewaardeerd. 

 

Stationskwartier 
Qua rails was het stationskwartier 

voor de lockdown al klaar. De 

wissels waren daarbij ook direct 

goed gezet qua instellingen met de 

MultiMaus. De baan is echter 

ontworpen om ook automatisch te 

kunnen rijden en daarvoor moest 

nog wel het nodige worden 

nagekeken. Zowel qua 

bezetmelders, als qua de 

instellingen van de wissels in de 

gebruikte software. Naast elkaar 

zijn daarbij zowel TrainController 

als iTrain aangepast aan de 

instellingen zoals deze nodig 

waren. Hierbij zijn echter ook nog 

wat kleine storingen gevonden in 

de bezetmelding. 

Dan volgt hier de verdere 

aankleding van de nog lege 

bakken en nog het nodige 

houtwerk om zaken te verbeteren. 

Dit gaat dan deels om de “utilaire 

delen” en deels aan het koppelbaar 

maken en afsluiten van de bakken 

om het zicht daarheen te trekken 

waar het gewenst is. 

Wat zijn deze utilaire delen dan..? 

Dat zijn bijvoorbeeld  keerlussen 

die in meerdere samenstellingen te 

gebruiken zijn, en in plaats van de 

huidige 2-sporige sluiting van de 

ovaal een 5-sporige sluiting. 

Waarin direct dan minimaal 8 

treinen kunnen worden opgesteld, 

op 4 sporen in beide richtingen. 

OF en hoe dit ter uitwerking komt 

wordt nog overlegd. 
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EN 215 Donauwalzer 
In de vorige uitgave heeft u 

kunnen lezen van het prive-project 

om deze samenstelling compleet 

te kunnen maken. Daarbij werden 

al een aantal rijtuigen getoond in 

het doosje waarin ze lagen te 

wachten op de inzet. Begin juni 

kwam het laatste rijtuig al binnen 

om deze gehele stam compleet te 

maken. Sterker nog, om VIER 

afzonderlijke samenstellingen, 

met de vervangingsrijtuigen, 

compleet te maken. Helaas 

kunnen ze niet alle vier tegelijk op 

de baan. Een aantal rijtuigen zit 

namelijk in iedere samenstelling. 

Voor de meeste banen zal ééntje 

echter al veel te veel van het 

goede zijn. 

 

Daar ik thuis geen enkele ruimte 

heb voor een baan heb ik op de 

SoV baan de langste 

samenstelling eens opgezet. Dit 

zijn slechts 11 rijtuigen. De 

daarvoor gebruikte sporen, de 

kopsporen aan de rand van de 

baan in Limburg, bleken daarvoor 

veel te kort. Slechts 5 rijtuigen 

pasten er op ieder spoor. 

Uiteindelijk geeft zo’n sleep 

rijtuigen dan wel een heel mooi 

beeld op een lange(re) baan. De 

foto’s geven daarvan best een 

goed beeld weer. Net als het 

filmpje hiervan dat reeds op mijn 

eigen Youtube kanaal staat. 

 

Maar wat nu..  

In de tussentijd zijn er weer 

enkele boeken en artikelen in het 

Rail-Magazine uitgekomen over 

(lange) vakantie en nachttreinen. 

In het Rail-Magazine was al eens 

de EN 347 of 447 te zien. Die 

nummers zeggen u niets 

natuurlijk. De naam “Jan 

Kiepura” mogelijk al wat meer. 

De route, al is die nu anders dan 

toen, zegt ons als EMV’ers het  

 

meeste. Vanuit Nederland naar 

Moskou. Toen via ons Duits 

Lijntje, nu vanaf Amsterdam via 

Bad Bentheim naar Berlijn en 

verder. Opnieuw is dit een “kort 

treintje”, slechts 14 rijtuigen lang. 

Benieuwd naar de samenstelling? 

Zie: Vagonweb.cz 

 

Flight Simulator cockpit 
Diegenen die aanwezig zijn als 

Ruud Boer dit ook is hebben dit al 

gezien. Op 18 augustus is de 

nieuwste MS Flight Simulator 

uitgekomen. Nog mooier en beter 

dan de vorige. Daar Ruud in de 

vorige versie al de nodige 

“Bureauvluchten” heeft gemaakt, 

 

 

en de ondersteuning voor externe 

hard- en software wederom wordt 

uitgebreid, kon hij niet 

achterblijven. Met de nodige 

arduino’s, knoppen en draad heeft 

hij een deel van de cockpit 

nagebouwd. Op de fora van 

vliegers is daar ook al veel lof 

over geweest.



Koopjes hoek
 

Magneetstrip 

is weer op voorraad 

 

voor auto’s en ander rijden 

materiaal.   

Per strijkende meter 

2,75 euro 

Niet leden 4,50 

 

Info: Ruud Kreuzen 

Penningmeester

 

Wisselaansturing 

is weer op voorraad 

 

Voor het aansturen van  

wissels hebben wij een  

eenvoudige tool gemaakt de 

men onder de tafel plaats 

7,50 euro voor niet leden 

1,00 euro voor leden 

 

Info: Jos Bazelmans 

bestuurslid

 

wat wil jij een ander  

blij mee maken..

 

Blijf op de hoogte wat wij 

nog meer doen  

 

https://www.facebook.com/

101153707947169/posts/303

527157709822/?extid=2T8R

9NilARAuooCj&d=n 

 

OF 

 

http://www.eindhovenmo-

delbouw.nl/

 

3 hard houten palen  

á 2,50 m lang  

diameter 7 x 7 cm 

Nog nieuw in de doos :-) 

Winkel waarde p st 24,95 

 

45,- euro voor drie stuks 

de opbrengst gaat naar de 

clubkast van de EMV. 

 

Info: Ruud Kreuzen 

 

Als je iets kwijt wil. Iets dat 

andere leden mogelijk  

kunnen gebruiken, neem 

even contact op met de  

redactie. 

Beschrijf in kort waar het 

om gaat met een prijsje er 

bij, wel zo makkelijk.
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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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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?

TOCH OOK FF TIJD VOOR EEN BAKKIE


