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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 7 - 2021

Het volgende nummer komt uit in juni / juli 2021.  

Heeft u een leuk artikel dat u met anderen wilt delen? Wij zien uw kopij graag tegemoet. ...

Voorpagina, fotomateriaal Daf Museum, Eindhoven:   
Kikkerdaf, maar de officiële naam van deze daf is de A-1600, Gebouwd 1963-1974

Van de redaktie 
 
Hoi EMVers, Ik loop al dagen te 
prakkezeren wat voor nieuws we 
als bestuur te melden hebben, 
maar kom niet ver. De situatie 
rond covid19 is al zo uitbundig 
besproken door voor en 
tegenstanders van de gekozen 
maatregelen. Intussen zou ik 
persoonlijk willen dat iedereen 
100% huisarrest kreeg EN zich 
daar ook aan hield. Dan is er over 
14 dagen geen virus meer. Maar 
helaas zijn wij Nederlanders daar 
niet toe bereid, nog erger, we 
vechten alles aan wat wij 
vervelend vinden, waar we 
persoonlijk last van hebben. Eerlijk 
gezegd ben ik het ook wel een 
beetje beu, maar moet de rit 
gewoon goed uitzitten. Hopelijk is 
het vlug voorbij mede door 
vaccinatie.  
 
Snappen doe ik dat intussen ook 
niet meer hoe een en ander 
georganiseerd wordt, ik ben 66 en 
zit zodoende in een groep die nog 
wel ooit ingeënt zal worden, 't is 
niet echt duidelijk wanneer. Voor 
de meesten van ons is het hopelijk 
duidelijk wanneer er geënt wordt 
of misschien is het eerste "shot" al 
geplaatst.Ik kijk er echt naar uit 
dat alles weer terug naar normaal 
gaat. 
 
Wat gelukkig helpt is onze hobby. 
Die kun je thuis alleen en samen 
beoefenen. En dat gebeurt dan 
ook, af en toe zie ik in de app 
super mooie dingen 
voorbijkomen.
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Door Hans van de Burgt

“Litter Bin"  

voor Brits spoor en  

Britse modelspoorprojecten
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Bachmann Class 24 is onderweg... 
 

Op 1 januari 2021 werd ik 

verrast met een aantal foto’s 

van mijn nieuwe aanwinst. 

Zoals eerder gemeld verblijft de 

loc bij een Britse spoormaat op 

doorreis naar Nederland. Dan 

Evason heeft de loc op enkele 

van zijn micro-layouts gezet. Dan is nog niet zo lang bezig met 

spoorwegmodelbouw maar ontwikkelt zich razend snel. Inmiddels 

maakt hij verschillende micro-layouts per jaar, ook in opdracht van 

klanten. Dan is een specialist in scenery, publiceert hier over in de 

Britse bladen en heeft een eigen FB pagina:  

“Tunnel Lane Model Railway” 

De Class 24 werd gefotografeerd op 
de allereerste layout: 

Tunnel Lane en op Little Query.
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Dit jaar doen wij voor de tweede keer mee met NL-Doet. 
Het oranje-fonds organiseert ieder jaar klusdagen voor allerlei activiteiten om vrijwilligers bij organisatie mee 
te laten helpen.  
 

NL DOET

Bij de EMV hebben wij als thema: 

Stationskwartier Eindhoven. 
 
kunt zich hier in schrijven, ook als u al lid bent van 
de EMV:  
https://www.nldoet.nl/klus/modelbouw-
modulenbakken 
 
 
Wij, leden van de EMV, bouwen aan een maquette 
van het Stationskwartier Eindhoven.  
Op modulaire delen met een lengte van 12 meter 
wordt het Stationskwartier van Eindhoven in de jaren 
50 op schaal nagebouwd. 
 
Wat kunt u gaan doen? 
 
In 2021 gaan we weer aan de slag met vrijwilligers. 
Ons nieuwe project is het realiseren van 
modulenbakken zodat jong en oud daaraan mee kan 
doen. 

Deze modulenbakken zijn een uitbreiding van onze 
bestaande modules.  

Door samen te werken, is er veel mogelijk en kunnen 
we mooie dingen maken, uitteraard laten wij graag 
zien hoe de 3D printers en lasercutters het meeste 
werk van ons over nemen. 

Resultaat 
 
Aan het eind van de dag hopen wij een aantal basis 
opstellingen gerealiseerd te hebben en gaan we 
samen bepalen wat er op gebouwd moet worden. 

De bak is niet gereed aan het einde van de dag maar 
wij geven u de mogelijkheid de bak af te bouwen. 

Om de opbouw van de bakken te realiseren hebben 

we op de club lasers en 3d printers ter beschikking. 

 

Bijzonderheden 

 

Neem contact op met ons voor een instructie over 

bereikbaarheid en parkeren. Helaas kan de situatie 

momenteel nogal eens veranderen. 

 

 

Doet u ook mee op zaterdag 29 mei 2021 

Meld u zich nu aan op;  

https://www.nldoet.nl/klus/modelbouw-
modulenbakken 
 
graag tot ziens op 29 Mei 2021

Doet u ook mee 
op zaterdag 29 mei 2021 

ivm covid-19 
SVP aanmelden
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Eerste  
laser-cut  
ervaringen

Tekst en foto: Filip
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In twijfel tussen een plotter, gebruikt 

voor textiel enz. en een echte laser 

cutter lees ik in modelspoormagazine 

de reeks van Rik Martens “staal uit 

karton”… Dat ga ik ook proberen! 

 

Een reactie ingegeven door mijn 

jeugdige overmoed? 

Online Onshape 

 

Eerste hinderpaal, tekenen: dit heb ik 

nooit gedaan, niet uit de losse pols, 

niet op mm papier en zeker niet op de 

computer.  De modelbouwgoden zijn 

mij wel erg goed gezind. Daar 

verschijnt de online-cursus Onshape. 

Het grote voordeel, je kan het op 

eigen ritme doen. Na enkele maanden 

kan ik mijn versie maken van de, in 

Modelspoormagazine afgebeelde, 

brug.  Aangezien ik weinig technisch 

benul heb, kunnen hier best wel wat 

foutjes insluipen. 

 

Stroomversnelling 

 

Snijvoorbereiding: Via het clubblad 

kom ik op RDWorks. Overzetten van 

Oneshape, geen probleem, maar 

blijkt dat sommige lijnen er anders 

beginnen uit te zien. Door een 

algemeen gekende pandemie kan ik 

echter niet naar de club, om uitleg te 

vragen en te laten snijden (branden). 

Dus vliegt het project in de schuif, of 

nee, toch maar eens uitleg vragen in 

de Whats app groep. En dan, dankzij 

Hans en Ruud, raakt het in een 

stroomversnelling.  

 

Enkele tekstberichten en andere data 

uitwisselingen later gaat Ruud aan de 

slag. Blijkt dat mijn opgegeven 

karton diktes niet gebruikelijk zijn.  

Een en ander aangepast en even later 

een enveloppe, met inhoud, in de 

brievenbus.   

 

Tekenfouten 

 

Mijn ervaring met laser-cut montage 

is nihil, op een kleine kruiwagen die 

dan nog niet volledig gelukt is na. Vol 

goede moed beginnen we eraan. Eerst 

alles ontdoen van koolstof, nameten 

en ordenen. Blijkt dat ik toch een en 

ander vergeten ben, alsook geen 

rekening gehouden heb met de dikte 

der snijlijnen.  Ondertussen op het 

BNLS-forum gelezen dat Bindam 
lijm de meest gebruikte is voor dit 

soort werk. Deze dan ook besteld. 

Ben er ook erg tevreden over. Handig 

te doseren en sneldrogend. Ruud 

heeft ervoor gezorgd dat de tweede 

enveloppe snel toekomt en de 

montage kan beginnen. Nu komen 

mijn ontwerp en tekenfouten pas 

goed aan het licht. 

   

 

Goed dat ik, bij het tekenen in 

Onshape reeds meerdere profielen 

geassembleerd heb. Voor 2d is dit in 

principe niet nodig, maar in de 

praktijk toch een nuttig instrument.  

Al bij al valt het best mee, geen 

onoverkomelijke problemen. Nu is 

Al even aan het dromen om goed karton te kunnen graveren en snijden.  
Dit idee is voornamelijk gevormd door herinneringen van mijn kinderjaren, 
waar we huisjes, met goed wat lijmsporen, zonder enige verdere afwerking op 
onze baan zetten.  Gelukkig weet ik nu beter en zie ik op forums en beurzen 
pareltjes van kitbashing. Maar ik draag hout en karton nog steeds een warm 
hart toe.

Spoorbrug



het erg fijn en nauwkeurig werken 

om alles recht en passend te lijmen. 

Maar dat is nu eenmaal eigen aan de 

hobby. De foutjes die ik in 

afmetingen gemaakt heb, denk ik wel 

te kunnen verdoezelen in de 

afwerking. 

 

klinknagels 

 

Ook de truc der klinknagels, waar het 

bij Rik Martens om te doen is, komt 

erg goed tot zijn recht. 

 

In de bekleding der brug, 0,4mm dik 

karton zijn mooie gaatjes gebrand. 

Over dit kartonnetje een stukje 

plakband en door de gaatjes met een 

pinnetje, stuk voor stuk de plakband 

even doorduwen en jij hebt een mooi 

resultaat. 

 

 

Eigen kind schoon kind... 

 

Natuurlijk staat of valt ieder 

bouwwerk met de finishing Touch. 

De voorziene verf, reeds een maand 

besteld, laar maar op zich wachten. 

Zodoende staat mijn brug nog steeds 

in de primer.  Hoe dan ook ben ik erg 

tevreden met mijn bouwwerk. Er zijn 

zeker schoonheidsfoutjes, Maar wij 

zeggen in België, eigen kind schoon 

kind. Ik ga zeker nog lasersnijden. 
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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,  

Daar 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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Spoorwegbomen 
maken.

Door Geert
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Koper pijpje 

 

Ik ben voor mezelf (Geert) en 

voor de club bezig met het maken 

van de echte ouderwetse 

spoorweg slagbomen. 

De slagboom is gemaakt van een 

koperen pijpje van ø 2mm en een 

koperen staafje dat erin 

aan de slagboom gelijmd 

(secondelijm) 

De onderbalk is ook 3D geprint. 

Zie foto 1 

 

Geduldig werkje 

 

De spijlen worden gemaakt van 

een koperdraad ø 0,8 mm die om  

Ouderwetse  
spoorweg slagbomen
In samenwerking met Geert, Paul V., Mike, Ad en Karel, hebben we een 
groot aantal slag bomen gemaakt. Voor de club maar ook voor thuis mis-
staan ze niet.

gesoldeerd wordt. Dit geeft de 

boom het idee dat het een flespaal 

is. Vervolgens soldeer je er een 

koperen plaatje aan waar met 

behulp van een mal gaatjes 

geboord zijn daar komen de 

spijlen in te hangen. Het draaipunt 

met “contragewicht” is 3D geprint 

en zwart gespoten en vervolgens 
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een koperen plaatje gewikkeld 

wordt waardoor ze allemaal 

dezelfde lengte krijgen. Daarna in 

de gewenste kleur rood en wit 

gespoten, en vervolgens afgeknipt. 

zie foto 2  
 

Als dat allemaal gedaan is komt 

het pielwerk want dan moeten de 

spijltjes aangebracht worden. 

Eerst in de slagboom en dan met 

behulp van een malletje de 

spijltjes in de onderbalk zien te 

krijgen. Hierbij moet je erg veel 

geduld hebben. Uiteindelijk lukt 

het en heb je een slagboom klaar. 

Nu de andere kant van de overweg 

nog. 

 

Servo en arduino 

 

De draaisteunen ook weer 3D 

geprint en de slabboom wordt met 

een koperen pijpje ø 2mm 

gekoppeld en draaiend gemaakt. 

Met behulp van een servo, arduino 

en een stalendraad kun je de 

slaboom laten bewegen. Zie foto’s 
 

Het ontwerp van deze slagbomen 

is gemaakt door Mike Schats en 

het 3D printwerk is ook van zijn 

hand. Hij is de drijvende kracht 

achter dit project. 

 

foto 1

foto 2
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Aanhanger 
in een 
nieuw jasje

Door Jos Bazelmans
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Aanhanger 

De aanhanger van de NVM 

(Nederlandse vereniging 
modelbouw) werd door de EMV 

met enige regelmaat geleend, dit 

bijvoorbeeld om materiaal te 

verhuizen naar een beurs of een 

verhuizing voor een van de 

clubleden.  

 

De aanhanger stond bij de club 

onder afdak, netjes afgedekt onder 

een zeil. Toch verrotte door de jaren 

heen het hout, er ontstonden 

roestige plekken op de het metaal 

werk en over de rest zullen we het 

maar niet hebben.  

 

Tijdschrift 

De NVM als vereniging is op-

gehouden te bestaan, overigens is 

het blad “De Modelbouwer” is nog 

steeds in de boekhandel 

verkrijgbaar. Een veelzijdig blad 

voor iedere modelbouwer. 

 

Opknap beurt 

Daardoor kwam de aanhanger te 

koop te staan. 

 

Erik Jacobs heeft de aanhanger 

over genomen van de NVM…  

Hij is een oud actief EMV lid en 

nog steeds inactief lid. Erik vond 

recent dat de aanhangwagen een 

opknap beurt moest ondergaan, en 

nam deze hiervoor mee naar zijn 

schoonvaders schuur waar de 

renovatie plaats vond. Enkel het 

chassis  en de wiel ophanging 

bleven behouden, de rest is volledig 

vernieuwd. 

De nieuwe sandwich wanden 

werden zorgvuldig op maat 

gezaagd en pasklaar in het 

aluminium frame gemonteerd. De 

bodem is gemaakt van een stevige 

plaat watervaste multiplex.  Als 

afwerking is de aanhanger voorzien 

van de nodige exterieure en 

interieure verlichting.  

 

Bedanken 

Straks als de aanhanger weer 

gebruiksklaar is, mogen wij deze 

weer gebruiken. Wel moeten er dan 

duidelijke afspraken zijn en 

natuurlijk willen wij dan op gepaste 

wijze bedanken dat we de 

aanhanger mogen gebruiken. Voor 

de EMV is dit een haast onmisbaar 

gereedschap. 

Schoonvader Erik
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De spoorbrug 
bij Veghel

foto’s Jos
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Ollerbrook Booth 
Een stukje Peak District in 00

Tekst en foto’s: Werner Bastiaanse 
(tenzij anders vermeld)
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In september 2017 nam de Britse 

Modulebaan (BMB) deel aan de 

Model Maker Faire in het 

klokgebouw in Eindhoven. Dit 

was de “generale repetitie” voor 

Eurospoor waar de BMB twee 

maanden later aan zal deelnemen. 

Het is de bedoeling dat ik met 

mijn module ‘Smugglers Cove’ 

(naar voorbeeld van de zuidkust 

van het graafschap Devon) daar 

aan zal deelnemen. De week na de 

Model Makers Faire komt echter 

het besef dat ik deze module niet 

dusdanig af kan krijgen dat ik daar 

zelf tevreden mee zou zijn.  

Omdat ik toch graag aan 

Eurospoor mee wil doen besluit ik 

dat ‘Smugglers Cove’ tijdelijk aan 

de kant wordt gezet en een nieuwe 

module zal gaan bouwen voor 

Eurospoor 2017. 

 

Britse Modulebaan 

  

De Britse Modulebaan (BMB) 

ontstaat in het voorjaar van 2015 

op het forum van beneluxspoor.net. 

Een aantal leden met interesse in 

het Britse spoor besluit samen een 

modulebaan te maken. Hiervoor 

worden de normen gebruikt die 

ook voor de Beneluxspoor 

forumbaan gebruikt worden. 

Vanuit de EMV nemen Hans, 

Jelle, Paul en Werner deel aan de 

BMB. 

 

 

Op naar Eurospoor 

 

Voor de nieuwe module wordt 

gebruik gemaakt van de 

zogenaamde hoed-en-draagbak-

methode die de EMV voor het 

scholenproject heeft toegepast. Ik 

gebruik daarvoor de 

proefdraagbak en black-boxen die 

we voor het scholenproject 

hadden gemaakt. Hoewel ik alleen 

de hoed zal maken, zit er toch het 

nodige timmerwerk in. Ik wilde 

op de module namelijk ook een 

meegebogen achtergrondplaat toe-

passen. Samen met Jelle Polstra 

wordt een “kippenhok” (foto1) in 

elkaar getimmerd om zo 

voldoende steun  te krijgen voor 

het buigtriplex.  

Hoewel de tijd dringt wil ik op de 

module ook twee werkende 

armseinen plaatsen. De armseinen 

worden aangestuurd door middel 

van een Arduino en servo’s. Een 

IR-sensor zorgt voor de detectie 

van de trein. Na het passeren van 

een trein wordt het sein gedurende 

een seconde of 12 op onveilig 

gezet. Op het moment dat een 

trein door het onveilige sein rijdt, 

zorgt een relais voor het 

afschakelen van de stroom op het 

spoor. Nadat de logica van de 

werking van deze beveiliging met 

Ruud Boer is doorgesproken kon 

ik (zoals gebruikelijk) een week 

later al rekenen op de eerste 

concept-versie van het programma 

voor de Arduino. Na wat bugfixes 

werkt het programma nu al enkele 

jaren perfect. 

 

Op de nieuwe module bouw ik 

een tafereel dat is gebaseerd op 

het Peak District en dan specifiek 

de omgeving van Edale in de 

Hope Valley. Dit is een van mijn 

favoriete regio’s in Engeland en ik 

heb daarmee voor mijzelf een 

goed beeld wat ik wil bouwen. 

Omdat de beschikbare bouwtijd 

erg kort is wordt zoveel mogelijk 

gebruik gemaakt van spullen die 

ik voor handen heb. De rails en 

het bruggetje komen van een 

recent afgebroken modelbaan. Ik 

heb nog een tunnelportaal, een 

bouwpakket voor een 

spoorwegwerkershut en wat 

afgietsels voor een duiker onder 

het spoor liggen. Via internet werd 

voor een nette prijs een stenen 

schuur en wat dry-stone muurtjes 

(beide van de Hornby Scaledale 

range) gevonden. Dit geheel zorgt 

voor het beeld wat ik graag (foto 

2)   wil neerzetten. 

 

Foto 1: Het frame van de module dat de achtergrondplaat  
gaat steunen. (Foto: Jelle Polstra)

Foto 2: De module zoals deze op Eurospoor 2017 stond.  
(foto: Leen Verkaik) 
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Het golvende landschap is op de 

module gevormd met lagen 

geëxpandeerd polystyreen (ofwel 

in de volksmond: piepschuim) en 

daarna in de gewenste vorm 

gesneden. Het landschap is 

vervolgens voorzien van een laag 

Sculptamold als harde basislaag. 

Het voordeel hiervan is dat het 

landschap nog wat verder 

gevormd kan worden.  De kleur 

van het gras wordt overgenomen 

uit een boek van Gordon Gravett. 

Deze kleur blijkt (bij toeval) 

perfect aan te sluiten op de 

achtergrondfoto van ID 

Backscenes. Hierdoor wordt de 

dieptewerking nog eens extra 

vergroot. Tot slot worden er nog 

wat hekjes, telegraafpalen, 

struiken en bomen toegevoegd. 

Hoewel de module nog (lang) niet 

af is, besluit ik dat deze voldoende 

“toonbaar” voor Eurospoor. 

 

Ontraxs 

 

Kort na Eurospoor ontvangt de 

BMB een uitnodiging voor de 

volgende beurs, Ontraxs 2018 in 

Het Spoorwegmuseum in Utrecht. 

Tijd om weer een stapje te zetten 

de aankleding van de bak. De 

focus ligt op het beekje dat 

midden door de bak loopt. Aan de 

voorzijde waren de oevers nog 

niet aangekleed en net achter het 

spoor liep deze dood. Dit moest 

doorgetrokken worden tot de 

achtergrond. Dat vormde nog wel 

een uitdaging. De fotoachtergrond 

is namelijk net iets korter dan de 

hoogte van de achtergrond. Dit 

betekent dat de onderkant van de 

foto iets hoger ligt dan het spoor. 

Daarom moest het beekje ook 

vanaf wat hoger punt komen.  Er 

is zorgvuldig een stuk uit het 

grasveld gehakt en met 

Sculptamold werd een  bedding 

gemaakt. Ook aan de voorzijde 

werd de oever opnieuw 

geconstrueerd en voorzien van 

steentjes. (foto 3) 

Goede voornemens 

 

Na Ontraxs wordt er maar 

nauwelijks aan de module 

gebouwd. Weinig inspiratie en 

weinig zin. Een scenery-workshop 

van Jan Hein Ruijgrok eind 2018 

bracht hier verandering in. Ik 

kreeg weer zin om te gaan bouwen. 

Begin van 2019 stelde ik mijzelf 

tot doel om Ollerbrook Booth af te 

krijgen voor Carmeliet op Stoom, 

een kleine modelbouwbeurs in 

Schoonhoven, waar de BMB aan 

deel neemt. Deze beurs werd eind 

maart 2019 gehouden. 

 

In die periode is de ruimte tussen 

de afrastering en het spoor 

voorzien van weelderig groen. 

Hiervoor werd veel gebruik 

gemaakt van materialen van MBR 

uit Polen. De weilanden kregen 

een extra laag statisch gras en her 

en der wat plekken met onkruid. 

De beek werd uiteindelijk 

voorzien van “water”. Verder 

werden nog een aantal kleine 

details zoals wandelaars, wat 

dieren en een bruggetje 

aangebracht.  

 

Sinds Carmeliet op Stoom heeft 

de module nog aan een enkele 

beurs meegedaan, waarvan de 

Modelspoordagen 2020 in 

Rijswijk de laatste is geweest. Bij 

die beurs prijkte een foto van mijn 

module op de voorzijde van het 

programmaboekje.  

De werkzaamheden aan deze 

module zijn afgerond en ik ben 

inmiddels al weer met een aantal 

andere projecten bezig. En 

Smugglers Cove? Die staat nog 

steeds te wachten om verder 

afgewerkt te worden.  

 

Het moduleproject. De EMV heeft 

voor het scholenproject een aantal 

modulebakken gemaakt. Hierbij is 

gebruik gemaakt van de draagbak 

en hoed methode. Hierdoor kan de 

bovenzijde van de module snel 

gewisseld worden. De bakken zijn 

daarom ook niet alleen bedoeld 

Foto 3: De module op Ontraxs 2018.  
De verrichte werkzaamheden aan de beek zijn goed zichtbaar.
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voor het scholenproject, maar 

kunnen ook door de leden voor 

hun eigen module worden 

gebruikt. Het voordeel van de 

modules is dat je redelijk 

goedkoop een eigen hoed kunt 

maken. Op een relatief klein 

oppervlak kan je dan oefenen met 

technieken voor landschapsbouw. 

Omdat je een soort eigen kijkdoos 

maakt, kan je zelf kiezen welk 

land of jaargetijde je wil 

uitbeelden.  

 

Wil je meer weten over het 

moduleproject kijk dan in 

Modelbouw Magazine Jaargang 
1 Nr. 1 of neem eens contact op 

met Marcel, Jelle, Hans, Paul of 

Werner. 
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De Gulden 
Koppeling

Tekst en foto’s; Marcel Verbruggen
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De gulden (rijtuig)koppeling 

 
Koppelingen zijn er in meerdere 
soorten, dit is in het grote 
voorbeeld zo. Maar zeker ook bij 
onze schaalmodellen.  
 

Waar voorheen ieder merk een 

eigen variant had die niet 

uitwisselbaar was, is daar met de 

introductie van de NEM normen 

een aanpassing in gekomen. 

De koppelingen waren nu, door 

een aparte schacht, uitwisselbaar. 

Nog altijd had ieder merk een 

eigen uitvoering van de koppeling 

zelf. Nog altijd zijn zelfs de 

bekende beugelkoppelingen niet 

gelijk bij de merken onderling. 

Waarbij het dus ook niet altijd 

even goed koppelt. Is dit dan een 

wereldwijd “probleem”?  

 

Ja en nee. Amerika heeft duidelijk 

gekozen voor een universele 

klauwkoppeling, zoals ook in het 

groot gebruikt wordt. Deze 

zogenaamde Kadee koppelingen 

werken daar dus altijd. Of ze nu 

kunnen worden ontkoppeld met 

een magneet, zoals Kadee zelf, of 

een imitatie zijn van puur plastic. 

Het koppelt en werkt, waarbij de 

lengte van de koppeling nog kan 

verschillen. Modelspoorders naar 

Brits voorbeeld hebben lang grote 

koppelingen gehad met een haak. 

Zoals Fleischmann deze in een 

kleine formaat gebruikte. Dit 

werkt, maar is minder mooi 

vanwege de grote koppeling en de 

afstand tussen de wagons. Ook 

daar wordt steeds meer ook de 

NEM schacht toegepast, of men 

bouwt de wagens om met een 

koppeling uit wat simpel 

ijzerdraad. (Een koppeling die 

overigens zeer mooi werkt om 

mee te rangeren.) Het overgrote 

deel wordt dan nog steeds 

uitgeleverd met een Tension Lock 

Coupling. Zodat het ook met het 

oude materieel kan blijven rijden. 

Op ons continent zijn de merken 

echter nog altijd niet veel verder 

gekomen dan de schacht zelf. De 

grote merken, 

Märklin/Roco/Fleischmann, 

hebben allen een eigen versie van 

een korter koppelende koppeling 

gemaakt om in de schacht te 

kunnen steken. Piko is zelfs nu 

nog bezig om een dergelijke 

koppeling te ontwikkelen. Ook 

weer een merk dat groter is 

geworden en door het verkopen 

van eigen koppelingen nog meer 

omzet kan gaan maken. 

 

Zijn die koppelingen dan slecht? 

Op zich niet, ware het niet dat die 

merken dus ook rekening houden 

met hun eigen koppelingen in de 

doosjes van het materieel. Met 

steeds meer merken die zich 

toeleggen op specifieke trein 

samenstellingen in kleinere 

oplages wordt de keuze voor ons 

modelspoorders steeds groter. En 

kunnen we ook mooiere rijtuigen 

krijgen, de doosjes van deze 

rijtuigen zijn echter ook dusdanig 

gekozen dat het rijtuig er strak in 

past. 

Daar zit wat mij betreft het 

“slechte” punt van alle 

koppelingen die op de markt zijn. 

Hoe kort ze ook koppelen, er 

steekt altijd een flink stuk voorbij 

de bufferbalk wat IN de andere 

koppeling moet vallen. Iedere keer 

de koppeling uit de rijtuigen 

trekken dan maar? Met de 

rijtuigen waar ik het over heb ga 

je dat minder snel doen, je hebt 

iedere keer een stuk van €100,- of 

meer in de handen om een 

koppeling in te duwen of uit te 

trekken. Wat door de mooie 

uitvoering van de schacht en 

koppeling zelf niet altijd even 

goed gaat. 

 

Niet getreurd echter, steeds meer 

merken en hobbyisten, 

ontwikkelen koppelingen op basis 

van magneetjes. Deze komen niet 

veel verder naar voren dan de 

buffers van de rijtuigen zelf. Zo 

zijn daar bijvoorbeeld de 

koppelingen van Hunt die bij de 

BMB worden beproefd en 

gebruikt, 

https://forum.beneluxspoor.net/ind

ex.php?topic=36295.msg3222136

914#msg3222136914. 

 

Naar mijn idee nog niet helemaal 

ideaal, ze zijn enkelvoudig van 

een magneet voorzien. Het is dus 

nog goed opletten tijdens het 

opbouwen van de trein zelf. 

 

Een tijdje geleden ben ik zelf op 

Catawiki, 

https://www.catawiki.nl/l/4615000

3-selfmade-h0-toebehoren-60x-

magnetische-koppelingen-compati

bel-met-nem-362,  

2-voudig magnetische 

koppelingen tegen gekomen. Na 

een tijdje getwijfeld te hebben 
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over de geboden prijzen toch maar 

eens een winnend bod gedaan. 

Waarmee deze batch koppelingen 

aanmerkelijk duurder is dan de  

 

normale koppelingen van de 

merken. Helaas is het winnen van 

een veiling de enige mogelijkheid 

om in contact te komen met een 

verkoper. Zeker als het een 

particulier is. 

Verkoper heeft zelf al wat 

“simpele” tests gedaan met het 

materieel dat hij toch zijn 

beschikking heeft. Na aankomst 

van de koppelingen zelf eens een 

“doostest” gedaan. Een van de 

rijtuigen gepakt die met koppeling 

niet in de doos kunnen, en 

waarempel. Het past met deze 

koppeling  wel in een geheel. Dus 

eens wat verder gekeken, en tot zo 

ver zeer tevreden over de 

koppeling. Ruimte tussen de 

rijtuigen is zeer klein en de kracht 

op de koppelingen kan best hoog 

zijn.  

 

Mooiste van deze hobbyist, als  

N-spoorder zijnde heeft hij 

eenzelfde optie ontwikkeld voor 

die schaal. En dan niet één soort. 

Nee hij is direct bezig met VIJF 

verschillende soorten 

koppelingen. En ook om het 

geheel stroomvoerend te maken. 

Waardoor het aanbrengen en laten 

branden van verlichting nog eens 

veel eenvoudiger wordt. 

Dit soort magnetische 

koppelingen heeft natuurlijk één 

groot nadeel. Het ontkoppelen is 

minder eenvoudig op de baan. 

Rangeren met deze koppelingen is 

dus helaas uit den boze. Daar 

kunnen we dan echter heel mooi 

de nu weer vrijgekomen 

koppelingen van Roco en 

Fleischmann voor gebuiken. De 

prijs voor de magnetische 

koppelingen direct bij de maker? 

Met €1,35 per stuk, ongeacht het 

aantal, niet veel hoger dan de 

grote merken. Zeker niet als je het 

gemak met de doosjes in acht 

neemt. 

Toch interesse in dergelijke 

koppelingen? Neem dan  

contact op met de redactie 

voor de gegevens van de  

verkoper.
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Blokkenspoor in H0
Tekst en beelden  
RIchard de Jeu (nighttrain1)
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Wat is blokkenspoor nu eigenlijk? 
 

Blokkenspoor ligt op plekken met 

een betonnen ondergrond, dat zijn 

vaak bruggen maar ook tunnels.  

Dus, waar het niet mogelijk is om 

het spoor in ballast te leggen daar 

wordt blokkenspoor toegepast, 

uitzonderingen daarop zijn 

overwegen en stalen bruggen. 

Blokkenspoor ligt op betonnen 

spoorwegviaducten waar geen 

ballast als railbed op ligt. 

Blokkenspoor, bestaat uit blokken 

die verlijmd liggen op een 

spoorweg kunstwerk, in plaats van 

(betonnen) dwarsliggers. 

Enkele bekende kunstwerken met 

blokkenspoor zijn de Hemtunnel, 

Demkabruggen, Schipholtunnel, 

HSL-viaduct over het Hollandsch 

Diep (Moderne Moerdijkbrug) en 

zo zijn er nog wel een paar te 

noemen. 

 

Er zijn verschillende soorten 

blokkenspoor. Per blok een 

railklem, maar er zijn er ook met 2 

klemmen (zoals een normale 

dwarsligger), 4, 5 voor de enkele 

railstaaf en brede blokken met 8, 

10, 12 en 20 voor de 2 railstaven. 

Er zijn ook nog andere 

uitvoeringen, met en zonder 

ontspoorgeleiding. 

 

De versie die ik heb nagemaakt is 

de die op de Kaagbrug liggen, 

blokken met 2 spoorklemmen per 

blok en ontspoorbeveiliging in de 

vorm van een soort stelconplaten. 

Enkele voorbeelden met dit soort 

blokkensporen zijn verder te 

vinden bij; de oostelijke 

Schipholtunnel beide sporen aan 

de zuidzijde en alleen het meest 

oostelijke spoor aan de 

noordzijde, en o.a.- de middelste 

spoorbrug van de 

Schinkelspoorbruggen - de brug 

over de Hoofdvaart in de 

Haarlemmermeer nabij Abbenes - 

de tunnel onder de A44 nabij 

Abbenes - de brug over de 

Sassenheimsevaart. Allen gelegen 

in de schiphollijn. 

 

Waarom dit blokkenspoor 
ontwikkeld voor de modelbouw? 
 

Tijdens mijn jeugd heb ik de bouw 

meegemaakt van de Kaag 

spoorbrug (1978), ik was al wel 

gek van treinen, maar had zelf nog 

geen modelspoortrein. 

Op later leeftijd kocht ik van m`n 

eerst zelf verdiende geld een 2-tal 

beginsets en van m`n pa kreeg ik 

er ook nog een set wissels bij. 

Niet veel later werd ik lid van een 

modelspoor vereniging, toen al 

Bollenspoor genaamd in 

Noordwijk, daar werd al met 

modules gebouwd, volgens welke 

bouw norm weet ik niet meer 

maar kan (Rail)HobbyTrack 

geweest zijn, maar daar werd mij 

gevraagd wat ik wel wilde gaan 

bouwen. 

Ik zei toen de Kaagbrug… Dat 

vonden ze toen maar niets, veel te 

modern, maar de Piet Gijzenbrug 

bij Noordwijkerhout en de 

Traliebrug bij Vogelenzang en 

station Lisse waren al nagebouwd, 

dus toch m`n zinnen doorgezet. 

M`n neef ging toen bij NS werken 

en heb hem gevraagd of hij voor 

mij aan tekeningen kon komen. 

De brug heb ik uiteindelijk 

verschillende malen gebouwd 

maar steeds met de verkeerde rail 

bevestigingen. Die zijn in model 

namelijk geheel niet te krijgen. 

Met de hand maken zou dan wel 

kunnen maar is dusdanig veel 

werk dat het uiteindelijke bouwen 

is blijven liggen tot dat de rest 

zover klaar zou zijn. 
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Al ver voor de aanschaf van een 

3D printer had ik het 

blokkenspoor als eens op 

kalktekening gezet, maar niet 

digitaal. Afgelopen jaar ben ik met 

SolidWorks aan de slag gegaan en 

heb het blokkenspoor van de 

Kaagbrug digitaal gemaakt en 

eerst bij een forum deelnemer 

laten printen als test. Daarna werd 

al snel zelf een 3D printer 

aangeschaft en vele stukken 

blokkenspoor geprint, steeds weer 

een verbeterd model van die met 

de stelconplaten tussen de 

spoorstaven. 

Later is ook een buigbare versie 

gemaakt zonder stelconplaten.   

 

Uiteindelijk zijn ook de 

aanbruggen van de Kaagbrug uit 

de printer gekomen, en daar 

passen beide blokkensporen 

precies in. (De aanbruggen lopen 

over vrijwel de hele lengte van de 

brug tussen wal en basculebrug). 

De bedoeling is om de gehele 

brug na te maken, inclusief 

bovenleiding en beweegbare 

basculebrug. 

 

De bouw van de modulaire brug 

van het begin van de 3e versie 

(2016) tot nu én in de toekomst is 

te volgen via; 

https://forum.beneluxspoor.net/ind

ex.php?topic=71786.0 

 

Lekker naar details speuren over 

Nederlandse sporen doe je met de 

volgende link: 

https://twiav.nl/nl/luchtfoto_prorai

l.php#3/51.93/5.41
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Advertentie

CNC ROUTER
VAN TAFEL MODEL TOT GROOT FORMAAT LASER CUTTERS 

U kunt ons vinden en bereiken in de  
winkel op marktplaats.nl 
Al meer dan 8 jaar actief

Scan de qr-code voor het adres

Of laat een bericht achter op WhatsApp: 0683429739 

Wij nemen spoedig met u contact op....

Foto op de voorpagina:  

 

Daf museum Eindhoven 

Dit model is gebouwd tussen 1963 

en 1974.De officiële naam was A 

1600 maar in de volksmond werd 

hij Kikkerdaf genoemd.Hij dankt 

deze naam aan zijn uitstekende  

De kleuren waren bovenkant wit en onderkant helder blauw.

 

 

koplampen (kikkerogen).Welk 

bouwjaar deze auto heeft is niet te 

achterhalen.De foto is genomen 

bij de garage of spuiterij.Dus nog 

voordat hij door de wasserij Ozon 

in gebruik is genomen.In die tijd 

hadden maar heel erg weinig  

mensen een wasmachine.Daarom 

werd dat door deze wasserij  

gefaciliteerd.Voor de lezers die de 

firma Ozon niet kennen. 

De eigenaar van dit bedrijf was de 

familie Bazelmans.De ouders van 

“onze” Jos dus.Uit zeer betrouw-

bare bronnen is vernomen dat 

“onze”Jos -als de auto onderhoud 

nodig had- de vrachtauto dan wel 

even weg ging brengen en  

ophalen.  Zonder in het bezit te 

zijn van een vrachtauto rijbewijs.

Animatie



Koopjes hoek
 

Magneetstrip 

is weer op voorraad 

 

voor auto’s en ander rijdend 

materiaal.   

Per strekende 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 die 

men onder de tafel plaatst 

7,50 euro voor niet leden 

1,00 euro voor leden 

 

Info: Jos Bazelmans 

 

Te koop een laser 

Snij formaat 60x90 cm 

Tube 100 watt 

 

Nieuw in de verpakking 

 

Besturing: RDworks 

 

2900,00 euro 

Af te halen in Barnerveld 

Info 0624570660

 

Facebook pagina

 

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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29 mei 2021 
 
Een mooie instap om zelf 
een bak te bouwen... 
 
En mee te rijden in 
het grote traject 
 
meer info:  

www.eindhovenmodelbouw.nl 

of pagina 7 in dit nummer
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In het volgende nummer oa:

Hulpstukken   
uitlijnen spiegels (lasercutter)

Spoorbrug Veghel

Melkdorp Einhoven
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De EMV, de thuiswerkers...


