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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 halen wij u
dan op bij de pakeerplaats.
Ook mindervaliden mensen zijn van
harte welkom
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
Eindhovense Modelbouwvereniging
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Van de redactie
Voor u ligt het tweede nummer van het
EMV Modelmagazine. In dit nummer
weer een aantal leuke artikelen voor
ieder wat wils. Ons magazine is
bedoeld om te leren van elkaar. Elkaar
laten zien wat men doet en maakt.
Misschien helpt het jou, misschien
brengt het je op ideeën, of brengt het
een discussie op gang. Praten over
onze hobby is immers een belangrijk
deel van het plezier.
Helaas heeft het eerste nummer een
moeilijke start gekend. Niettemin
hebben we ontzettend veel leuke
reacties gekregen. Waar nog aan
gewerkt wordt is, dat iedereen straks
ons mooie blad kan lezen. E-mail is
een mooi hulpmiddel om berichten te
verzenden, toch blijken er wat kinken
in de kabel te zitten, die er voor zorgen
dat de post niet altijd op het juiste Emailadres aan komt.
We gaan er van uit dat deze problemen
binnenkort opgelost zijn. Er wordt
immers gewerkt aan een up-to-date
ledenlijst.
Wat is er nog meer gebeurd?
Tijdens de algemene jaarvergadering
zijn drie mensen gewaardeerd voor het
vele werk dat ze tijdens een decennia
lange periode voor de club hebben
verricht. De betrokkenen, Frans,
Richard en Martien, hebben hiervoor
een persoonlijk aandenken ontvangen.
De open dag was dit jaar was wederom
een groot succes. Vele bezoekers
hebben genoten van de rondleidingen
die door onze clubgenoten werden
gegeven. Voor de topbaan, het ‘Station
Kwartier’, hét paradepaartje van de
EMV, was veel belangstelling . De
treinen reden af en aan.
De dag voor de open dag, werd
traditioneel onze grote najaars BBQ
gehouden. Een groot deel van de leden
nam hier aan deel, helaas verliep het
niet geheel zonder kleerscheuren. In
het ziekenhuis heeft men de vinger van
Thieu weer prachtig gehecht en de tijd
zal het leren dat deze heelt. Thieu zal
voorlopig geen groot mes meer
aanraken.
Mocht je jouw hobby-activiteiten of
ideeën willen delen met andere lezers,
neem dan contact op met de redactie.
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Voorpagina, gemaakt door Marcel Verbruggen: VSM stoomlok 23 071 tijdens Den
Bosch Onder Stoom 2019. Vlak voor de line-up van drie van deze loks.
Het volgende nummer komt in januari uit. Heeft u een leuk artikel dat u met anderen wilt
delen? Wij zien uw kopij graag tegemoet. Uiterste inleverdatum is 15 december 2019.
Eindhovense Modelbouwvereniging

pagina 4

Een gat in Limburg
Tekst: Michiel Zuidgeest
Foto’s: Ruud Kreuzen
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De Eindhovense Modelbouw Vereniging bouwt voor het
Museum Bevrijdende Vleugels een historische spoorbaan.
Een verhaal om U als bezoeker/lezer rond te leiden over onze “bouwwerf”.
Ooit ben ik bij Spoor op Vleugels
begonnen als bezoeker. Nog
steeds verrast de veranderende
aanblik op de 500 vierkante meter
modelspoorbaan. Bouwdeel
“Limburg 1930” ondergaat als
thema de meest dramatische
verandering. Bij dit baandeel ben
ik betrokken op het gebied van
landschapsbouw.
De onderbouw van dit baandeel
bestaat er een lattenwerk in een
stramienmaat van 60 cm. Dat
lattenwerk is geschroefd en
gelijmd . De constructie maakt het
mogelijk om – indien nodig – een
mangat te maken. Zie afbeelding
1-1 “Situatie”.

door, aan de onderzijde wel. De
overgang bestaat uit afgeschuinde
triplex. De klosjes in de kruising
kregen elk twee zaagsneden.
Wanneer je het zo ziet, kan het
geestesoog neerdalen in de vier
vakken aan deze kant van het
spoor. Een spannende helling
brengt het oog vlak boven het
doorgaande spoor LIMBURGMILL (van links naar rechts).
Achter het spoor komen volgens
plan, twee stortkegels en een
overkluisd retourspoor.
De tegenstelling HOOG – LAAG
wordt in het achtervlak
noodzakelijk. In het voorvlak,
“het gat”, zetten we het
hoogteverschil extra aan. Bedenk
de paradox van een wandelLimburg met heuvels, zoals je op
spoorbanen wilt zien, tegenover
het industrie-Limburg dat
waterpas gemaakt is …

fig. 1-1

De oplossing voor het man gat in
het baandeel “Limburg” vergde
samenwerking en informatie van
alle betrokken disciplines
(gespecialiseerde teams) en daarna
een zaag. Het lattenwerk aan de
bovenzijde loopt nu niet meer

Om straks onderhoud te plegen
aan de schakelingen rond het
spoor (wissels, sensoren, voeding)
verschijnt een mangat binnen het
verlaagde gedeelte. Zie afbeelding
1-2 “Mangat”. Uit drie van de vier
verzaagde klosjes, plus wat
multiplex, plus een vuren houten
regel bestaat het mangat deksel.
De geometrie (afmetingen en
ruimtelijke opbouw) van het
verlaagde lattenwerk en het
invullende mangat deksel is
samen te vatten in afbeelding 1-3
“Helling”.

fig. 1-3

Jammer dat dit geraamte straks
volgebouwd raakt. Gelukkig blijft
het verhaal (en de plaatjes) in
herinnering bestaan. En kan
tijdens rondleidingen verteld
worden.

fig. 1-2

Eindhovense Modelbouwvereniging
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Maker Faire
Eindhoven 2019
Tekst: Hans van de Burgt

Op 28 en 29
september nam
de EMV
voor de vierde
keer deel aan de
Maker Faire
Eindhoven.

Eindhovense Modelbouwvereniging
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We hebben diverse aspecten
kunnen laten zien waar de EMV
zich de laatste jaren mee bezig
houdt. De nadruk lag daarbij op de
methoden & technieken die we
daarbij gebruiken. Ook werden er

Thieu gaf uitgebreid toelichting
op zijn rijtje vooroorlogse
arbeidershuisjes. En uiteraard
werd er uitvoerig stilgestaan bij de
gevarieerde tuintjes. Vooral het
tuintje van St. Anna genoot veel

belangstelling. Zeker toen daarbij
een vergrootglas werd ingezet.
Peter Koppelman was onverstoord
modellen aan het weatheren.
Bezoekende kinderen kropen
zowat om hem heen, om maar
niets te missen.
Jos Bazelmans en Ferre van der
Avoord legden uit hoe ingenieus
de EMV wisselaandrijvingen
werken, en hoe deze gemaakt
worden. Ferre bleek als een
magneet te werken. Een opvallend
groot aantal bezoekers bleek
namelijk Vlaams te spreken. :)
Een glansrol was weggelegd voor
Wanda Devlaeminck. Zij toonde
met verve haar kunsten
betreffende het maken van
modelbomen, en bewees dat de
modelbouw hobby genderneutraal is. Haar bomen werden
ook tentoongesteld op de BMBbak “Wateringbury” die Hans van
de Burgt had meegenomen. De
laatste liet ter plekke zien op
welke manier met behulp van een
CAD programma huisjes
ontworpen kunnen worden.

verschillende demonstraties
geven. Zo was Mike Schats in de
weer met 3D ontwerpen en 3D
printen. Er stonden diverse demo
objecten zoals het oude station
Eindhoven, de werkende
draaischijf en locloods van Boxtel,
en de bewegende overweg. Ook
was er een werkende 3D printer
aanwezig.
Ad Biemans, Geert Koelink en
Dirk Gillissen legden de
bezoekers uit welke techniek en
elektronica zoal gebruikt werd. En
daarvoor was veel belangstelling.
Op sommige momenten was het
zelfs erg druk

Eindhovense Modelbouwvereniging
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Van Brits naar Brabants
Tekst: Hans van de Burgt

Een modulenbaan, aanpassen
van Brits naar Brabants is een fluitje van een cent!

In dit artikel geven we een
beschrijving van een nieuw EMV
project, waarbij we de suggesties
van Iain Rice zullen toepassen op
een dubbele module. Deze zal
zowel kunnen deelnemen aan de
BMB ModuleBaan, als aan een
van de andere modulebanen. Ook
kan deze gebruikt worden als
losse tentoonstellingsbaan al of
niet gekoppeld aan het
Stationskwartier Eindhoven
1930-1950 en/of Buiten
Oisterwijk (Marcel).
De basis voor dit project werd
gelegd bij de BMB Module
Wateringbury.

Alle gebouwen etc. op deze
modulehoed zijn afneembaar. Bij
transport levert dat immers minder
schade op, en bovendien kunnen
ze ook op de thuisbaan gebruikt
worden. Wat over blijft is een
groen landschap: stukje weg, gras,
bomen en water. Niet
noodzakelijk Brits dus. Met
andere scenery kan het immers

prima doorgaan voor een
Nederlands thema.
Dit wetende zijn we aan de slag
gegaan, met een tweede hoed.
Deze hadden we nog staan, om
t.z.t. uit te werken als EMV
tentoonstellingsobject. Als je
beide hoeden aan elkaar koppelt,
krijg je dit:

Eindhovense Modelbouwvereniging
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Het linkerdeel bevat een klein rangeerterrein, met een functionele Inglenook Sidings railpuzzel.
Er kan gerangeerd worden, zonder dat men het railverkeer op de doorgaande hoofdbaan verstoort. Een
beschrijving van zo’n Inglenook Sidings vind je hier:
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Inglenook_Sidings

Beide hoeden kunnen ook los van elkaar gebruikt worden in een volledig zelfstandige modulekast.

Beide moduledelen bevatten plekken waar wisselende scenery elementen geplaatst kunnen worden, naar Brits
of naar Brabants voorbeeld.
Hieronder wordt e.e.a. verder uitgewerkt

Wateringbury Railway Station – Kent UK 1955
1. Oast-House (Werd gebruikt om hop te drogen)
2. Phoenix Brewery (reliëf op achterwand)
3. Oogsten hop - hopfields
4. Loskraan
5. Goods Shed Wateringbury
6. Wateringbury Railway Station
7. Bow bridge over Medway River
8. Signal Post Wateringbury
9. Thames Barge, met stagen en zeilen
10. Shelter

Station Nuenen –Tongelre 1955
1. De Merkthoeve – Oude Urkhovense weg
2. Collse watermolen (reliëf op achterwand)
3. Oogst roggeveld, annex aardappelveld
4. ?
5. Oude Brabantse landbouwschuur
6. Station Nuenen-Tongelre 1955
7. Brug over Eindhovens kanaal
8. Baanwachterswoning Nuenen
9. Aak zonder zeilen en zwaarden.
10. ?
Eindhovense Modelbouwvereniging
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Wateringbury
Railway Station
– Kent UK 1955

Station Nuenen
– Tongelre 1955

1. Oast-House
(Werd gebruikt om hop
te drogen)

1. De Merkthoeve
– Oude
Urkhovense weg

2. Phoenix Brewery
(reliëf op achterwand)

2. Collse watermolen
(reliëf op achterwand)

3. Oogsten
hop - hopfields

3. Oogst roggeveld,
annex aardappelveld

4. Loskraan

4. volgt

5. Goods Shed
Wateringbury

5. Oude Brabantse
landbouwschuur

6. Wateringbury
Railway Station

6. Station NuenenTongelre 1955
Eindhovense Modelbouwvereniging
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Wateringbury
Railway Station
– Kent UK 1955

Station Nuenen
– Tongelre 1955

7. Bow bridge over
Medway River

7. Brug over
Eindhovens kanaal

8. Signal Post
Wateringbury

8. Baanwachterswoning
Nuenen

9. Thames Barge,
met stagen en zeilen

9. Aak zonder zeilen en
zwaarden
eventueel met kauit.

10. Shelter

10. volgt

Diverse items

Diverse items

Zie ook:
https://medwayvalleyline.wordpre
ss.com/prototype/
Zie ook:
https://www.localhistory.nl/data/d
ocumenten/165/document.pdf
Eindhovense Modelbouwvereniging
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Waardering
Tekst: Ruud Kreuzen
Foto’s: Ruud Kreuzen

Het is altijd leuk als je mensen een complimentje geeft. Of het nu om
kleine of grote dingen gaat. Meestal gebeurt dit onderling naar elkaar
toe, “Hé fijn, dat je dat voor mij heb kunnen maken…’, en dat doet een
mens goed, en laten we eerlijk zijn, dit is toch de voedingsbron waar je
op voort kunt borduren.
Vele leden van de EMV zetten zich
al velen jaren in voor de club, dag
in maand uit. Iedere week zijn ze
weer paraat. Bouwen aan “Spoor
op Vleugels” of helpen andere aan
hun projecten. Of het nu om
bomen en struiken gaat of het
leggen van bedding en
spoorwegemplacement.
Tijdens de recent gehouden
algemene ledenvergadering nam
de voorzitter, Leo, het woord en
verleende de drie leden, te weten
Frans, Richard en Martien, de
waardering voor hun decennia
lange inzet voor de EMV.
Natuurlijk, een bloemetje geven is
een fluitje van een cent, maar iets
persoonlijks is toch wat mensen
meer aanspreekt. Hierop
voortbordurend, was er een kistje
gemaakt, met items erop

Frans

uitgebeeld waar de EMV voor
staat: Samen leuke dingen maken.
Of dat nu een vrachtauto is, of
bomen en struiken voor naast het
spoor, de EMV is zeer divers in het
verwezenlijken en moduleren van
modellen. In het kistje zat een
vrijkaart verpakt voor ‘Mini World
Rotterdam’ en een versnapering
voor onderweg.
Martien
We kijken graag uit naar een
volgend nummer met mooie foto’s
die zij daar gemaakt hebben.

Richard
De heren waren verrast en stonden
perplex dat zij zo in het zonnetje
werden gezet. De drie heren
straalden, en de aandacht voor de
vergadering was een beetje naar de
achtergrond verschoven, maar dat
mocht de pret niet drukken. Zij
zijn super blij met het cadeau.
De gelauwerden gaan binnen kort
samen naar, “Mini World
Rotterdam”.

Mini World Rotterdam is de
grootste modelspoorbaan,
overdekte miniatuurwereld, van
Nederland met een voorlopige
oppervlakte van 600 m2 in schaal
1:87 (H0).
Mini World Rotterdam kent een
eigen tijd. Een dag duurt daar veel
korter dan in de rest van de wereld,
namelijk maar 24 minuten. Daarin
wordt het nacht en fonkelen
duizenden lampjes in het donker.
De hal wordt vlak voor de nacht
rood verlicht. Dit is een simulatie
van de zonsondergang en 4
minuten later de zonsopgang. Dan
ontwaakt men daar, waarna alles
weer in beweging komt.

Eindhovense Modelbouwvereniging
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Beurskalender
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De Treinen rijden weer?!
Testen, testen, testen... Aanpassen en weer testen.
Tekst: Marcel verbruggen

Eindhoven al gelegd. Tevens
worden er al seinen geplaatst in
Boxtel. Ook de seinbrug voor de
Eindhovense kant van het station
is in voorbereiding. Marcel zal
deze gaan maken van
bovenleiding profielen.
Voor Limburg zijn de plannen
tevens al wat verder gevorderd.
Voor het deel aan de kop zijn de
plannen voor 100% bekend. De
bodemplaat kan worden gezaagd,
waarna de gebouwen hiervoor

Spoor op Vleugels
Na de open dag in april zijn er op
het deel van Boxtel de nodige
testen uitgevoerd. Zowel qua
routing als om de hardware te
testen die onder de baan zit.
Uit het testen van de routes
kwamen nog enkele knelpunten
naar boven. Gedurende de zomer
zijn deze knelpunten aangepast.
Dit betrof met name de
wisselsectie “Tilburg”. Het
uitrijden van de opstel- en
zaksporen zou een dusdanige
blokkade van de doorgaande
sporen geven dat deze volledig
geblokkeerd worden. (Een
zakspoor is een spoor dat IN een
perron is gelegd, en aan beide
zijden wordt omsloten door dit
perron). Door Frans en Martien is
een aanpassing van de wisselstraat
bedacht waarmee dit nu verleden

tijd zal zijn. De rails en aansturing
is aangepast, de software,
TrainController en de
wisseldecoders, zijn de komende
weken aan de beurt. Hierna zullen
deze routes wederom getest
worden.
Naast het werk aan de rails in
Boxtel is er ook meer
gerealiseerd. Tijdens de testen in
Boxtel is alle foam bedding voor

getekend en gemaakt kunnen gaan
worden.
Al jaren staat de treinlift werkloos
achter Gennep. Een aantal
maanden geleden is aan Tino
gevraagd of hij eens naar de lift
wilde kijken. Na een paar keer
kijken, is Tino voortvarend aan
het tekenen geslagen. Inmiddels
staat de basis van de lift reeds
onder de baan in Limburg. De
komende maanden zullen gebruikt
gaan worden voor het aanbrengen
en uitdenken van de beveiliging.
Na het aanbrengen van de
sensoren zal daarvoor zelf een
printplaat ontworpen moeten
worden.
Eindhovense Modelbouwvereniging
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Stationskwartier

DAF Autobaan

Aan stationskwartier is op het
zicht heel weinig gebeurt. Qua
testen echter des te meer. Na de
open dag is de centrale retour
fabrikant gegaan ter reparatie. Na
ontvangst van de gerepareerde

opgeblazen, gelukkig bleek dit na
een test van een losse Arduino niet
het geval. Toch zullen de
Arduino’s met Mardec software
worden vervangen door de
DCCNext decoder van dezelfde

centrale bleek deze nog altijd
hetzelfde issue te hebben. Nog
altijd konden er geen wissels
worden geschakeld als er
meerdere treinen reden.
Het besturen van de treinen bleef
dan geen enkel probleem, de
wissels deden niets. Na meerdere
weken zoeken en testen bleek dat
dit ook met één loc gebeurde,
wanneer deze verder van de
centrale was verwijderd. Hierop
zijn de aansluitingen van de
achterbaan naar de bak ervoor
gehaald. (Hierdoor hoeft de
ringleiding niet geheel rond.
Bezetmelding kwam toch al van
de bak ervoor af.)
Toch bleek ook dit geen soelaas te
bieden, uiteindelijk is het opgelost
door een extra condensator te
plaatsen bij de optocoupler. Zoals
dat eerder ook al bij anderen is
gedaan.

leverancier. Door het gebruik van
schroefterminals zal de
betrouwbaarheid en robuustheid
bij en na transport beter worden
dan met de huidige dupont
kabeltjes.

Vlak voor de open dag was echter
het signaal van alle bezetmelders
weg en werkten de wissels
wederom geheel niet. Vermoeden
was dat alle Arduino’s waren

Qua scenery lijkt er op de bakken
niet veel te veranderen. Schijn
bedriegt hier echter. Het wordt
namelijk niet op de bak zelf, maar
op een losse plaat reeds gebouwd.
Deze plaat kan daarna zo in een
keer op de module worden gezet.
Op deze plaat staat reeds het
Annahof, met voor de oplettende
kijker wat speciale details. Het
Koetshuis en de villa van
Kerssemakers zien er zeer goed
uit. Aan de aankleding en
verlichting van deze objecten
wordt nu gewerkt. Ook zijn de
technieken voor de overweg al in
een vergevorderd stadium. Zo ver
dat tijdens de Maker Faire deze
reeds aan het publiek zijn getoond
op een aparte “module”. (Over
deze “modules” zullen we in
volgende uitgaven nog veel gaan
lezen.)

De afgelopen maanden zijn Ad en
Rien druk bezig geweest met de
upgrade van de baan zelf. Er zijn
een paar extra paden aangelegd
om te rijden. De daarvoor extra
benodigde wissels zijn aangelegd.
Om de wissels te kunnen bedienen
is door Tino de software gemaakt
voor de nieuwe schakelkast, welke
door Rien is gebouwd.

Nu volgt echter dan de grootste
uitdaging. Na het inbouwen van
de stopsecties in de baan dienen
de auto’s dit wel te kunnen zien.
Deze zullen dus nog moeten
worden omgebouwd naar het
gewenste DC-Car systeem.

Privé projecten
Buiten Oisterwijk (Marcel)
Het project vordert minder dan
gehoopt. De mais is intussen
allemaal geplant. Een deel wordt
al gerooid door de hakselaar,
onderdelen om dit te bouwen
staan in bestelling. Tevens zijn de
onderdelen besteld om de 2e bak
een groot deel af te maken. Hierop
zullen voorop een vijver en
weiland komen met
modelbouwers daarin. Niet alles
zal even goed zijn gegaan bij deze
bouwers.
Eindhovense Modelbouwvereniging
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Daarnaast komen de laatste
onderdelen binnen om de
bovenleidingsportalen gereed te
maken op deze twee modules.
Planning is om deze modules, op
de bovenleiding zelf na, in
Rijswijk gereed aan het publiek te
kunnen tonen.
Module 3 en 4 zullen dan nog wel
redelijk kaal ogen. Bedoeling is al
wel dat ook hier dan de auto al
wel overheen kan gaan rijden.
Auto’s die nog een project op zich
zijn en nog de nodige tijd vragen.
Voor de 2e rijdende auto zijn de
laatste onderdeeltjes intussen ook
onderweg. Hoop is dat dit ook
voor Rijswijk gereed zal zijn.

BMB/EMV (Hans)
Hans is druk bezig geweest om
op basis van zijn vorige artikel
zijn module bakken in te delen.
Plannen heeft hij hiervoor genoeg
gemaakt, zoals u elders in deze
uitgave ook kunt lezen. Voor een
deel blijft dit echter ook bij
plannen. Het maken van de
scenery gaat hem wel af.
Hans is echter meer op zoek naar
beweging op zijn bakken, al dan

niet door knoppen aan de
voorkant, of door sensoren
waardoor de trein een beweging in
gang zet. Graag zou Hans hier de
komende maanden hulp bij
krijgen. Met ideeën hoe een en
ander aan te sturen. Maar zeker
ook met het maken van deze
bewegingen.
Eindhovense Modelbouwvereniging

pagina 16

Treinvakantie
Tekst: Marcel Verbruggen

Eindhovense Modelbouwvereniging
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Marcel is begin september samen
met een oud clublid een aantal
dagen naar de Rijn geweest. Om

zowel nieuwe als oude treinen te
gaan bekijken.
Samen zijn ze naar de musea in
Bochum Dahlhausen en Koblenz
Lutzel geweest. Aldaar zijn de
nodige locs en treinen op de
gevoelige geheugenkaart vast
gelegd. Als voorbeeld een BR 66
in Bochum en de VT11.5 TEE
trein met zowel de Br 601 als de
602 motorwagens in Koblenz. In
beide musea was daarnaast ook
een BR 01 te zien, waarbij in

veel verschillend materieel te zien.
Naast de onvermijdelijke FLIRT
van de Lokalbahn en Vectrons
voor het goederenverkeer waren
ook de oudere loks Br 151 en zelfs
de oude Duitse Krokodil te zien

op deze lijn. Bij licht werden
daarnaast vele ideeën opgedaan
voor het verweren van de
goederen wagons. Van vrij schoon
tot ranzig zwart kwam langs op de
lijn.
De vakantie is afgesloten met een
bezoek aan Hunerbein in Aken.
Een “rotwinkel” die dusdanig veel
heeft dat men bijna niet kan
kiezen wat men mee wil nemen.

Bochum zelfs heel goed in het
machinistenhuis en vuurkist
gekeken kon worden.
Er was in Rudesheim am Rhein
een hotel gereserveerd. Dit hotel
stond pal naast de spoorlijn met
overgang. Tevens had het hotel
aan de zijde van de spoorlijn een
terras waar het nuttige (kijken
naar treinen) en het aangename
(bar) werd gecombineerd.
Wanneer de overgang dichtging
dan kwam er na een minuut een
trein voorbij.
Langs de Rijn was in Rudesheim

Vrijwel alle merken modelspoor
zijn daar vertegenwoordigd, net
als vele merken auto’s in meerdere
schalen. De winkel is ongeveer 5
keer zo groot als de oude winkel
van Willies.
Na de winkel deels leeggekocht te

hebben zijn we als laatste naar de
Zuid Limburgse
StoomtreinMaatschappij (ZLSM)
geweest. Na een omzwerving over
het terrein en een rondleiding over
ditzelfde terrein zijn ze met de
stoomtrein van Simpelveld naar
Schin op Geul en terug. Het
uitzicht op het heuvelachtige
Limburgse landschap is
ongelofelijk mooi.
Bij het omlopen in Schin op Geul,
en eerder binnenlopen van station
Simpelveld, zijn de nodige foto’s
gemaakt. Zowel

van de trein, als van de daar los
staande wagons. Ook hier weer in
meerdere stadia van verwering,
net als langs de lijn in Rudesheim,
als in de musea in Duitsland.

Eindhovense Modelbouwvereniging
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Den Bosch onder Stoom
(DBOS) 2019
Tekst: Marcel Verbruggen

Eenentwintig september bestond
Het ModeltreinCentrum Den Bosch tien jaar.
In dat kader hebben ze net als vorig jaar stoomtreinen laten
rijden. Niet zoals vorig jaar naar Eindhoven, maar naar Tilburg.
De modelbeurs “Modelspoor Tilburg” werd georganiseerd in de
Wagenwerkplaats op het vroegere Nedtrain terrein.
Enkele (oud)leden zijn al dan niet vroeg uit de veren gegaan om
de treinen en de beurs te bezoeken.

Eindhovense Modelbouwvereniging
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Rond 08:47 uur kwam de trein
vanuit Rotterdam naar Den Bosch
voor de eerste keer langs Tilburg.
Op de brug over het
Wilhelminakanaal heeft Marcel
toen de eerste foto van de dag
gemaakt van deze vroegere
mastodonten van het Duitse
spoorwegbedrijf. Er werd
namelijk gereden met 3x een BR
23, een van de StoomStiching
Nederland (SSN) en twee van de
Veluwse StoomtreinMaatschappij
(VSM), en een 2200 serie van NS
als vervanging van de defect
geraakte BR 01 van de SSN. Deze
2200 wordt door de Stichting
Museum Materieel Raillion
(SMMR) gered van de sloop, en in
de originele bruine staat terug
gebracht. Zij hebben bij de SSN
hun depot kunnen maken.

twintig de trein vanuit Den Bosch
reeds op te wachten.
In Den Bosch is eerst koers gezet
naar de jubilerende winkel, men
moest toch nog wat tijd
overbruggen alvorens de drie locs
naast elkaar op de vroegere sporen
van de autotrein werden geplaatst.
Bij terugkomst op het station,
ruim twintig minuten alvorens dit

zou gebeuren stonden er al de
nodige mensen gereed met
camera’s en telelenzen om dit vast
te leggen. De laatste trein uit
Tilburg moest toen zelfs nog
binnen lopen op het station. Toen
de locs eenmaal stonden zijn er
honderden zo niet duizenden
foto’s gemaakt. Zowel SSN,
VSM, SMMR, Modelspoor
Tilburg als ModeltreinCentrum
Den Bosch kunnen terug kijken of
een drukke maar zeker geslaagde
dag.
Er werd in de middag bekend dat
de aankomst van Sinterklaas in
Nederland dit jaar niet per boot,
maar per trein zal plaatsvinden.
Hiervoor zal een BR23 van de
VSM worden gebruikt die tijdens
dit evenement heeft gereden.

Gedurende de dag zijn er
meerdere slagen (ritten) geweest
met de treinen van en naar Den
Bosch. Alles tussen het reguliere
verkeer door. Na de beurs bezocht
te hebben in Tilburg, en daar de
nodige praatjes en aankopen
gemaakt te hebben, is gekozen om
met de normale NS trein naar Den
Bosch af te reizen. Langs de
spoorbaan stonden vele mensen
bij overwegen en op
keukentrappen in het veld om
maar de zo ideaal mogelijke foto
te kunnen maken. Op de brug
waar Marcel ’s ochtends alleen
stond stonden nu ook een man of
Eindhovense Modelbouwvereniging
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Open dag(en)
14 & 15 september 2019
Tekst en foto’s: Marcel Verbruggen

Houte autootjes, rolbaan wedstrijd

Eindhovense Modelbouwvereniging
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Zoals u in het redactionele stuk al
gelezen heeft is onze open dag in
het najaar ook alweer geweest. Op
de zaterdag waren we speciaal
geopend voor een andere oude
vereniging uit Den Haag. De
Haagse Modelbouw Club is
opgericht in 1938 en maakt
regelmatig uitstapjes naar andere
clubs, of interessante locaties die
zij interessant vinden. Na bij het
DAF museum wat tijd door te
hebben gebracht zijn zij een ruime

BBQ

stations sporen.
Op Spoor op Vleugels werden met
een 8 tal treinen de routes gereden
door Ruud.

Modullenbaan Station Kwartier

drie uur bij ons in de hal geweest.
Waarbij ook buiten door een lid
van zowel onze vereniging als
StoomGroep Zuid, samen met
enkele StoomGroep leden, een
dubbel ovaal was gelegd voor
Live Steam locs.

stempel verdienen op hun
“soldatenkaart”.
Op Stationskwartier werden door
Marcel vijf treinen in bedrijf
gehouden, tevens stonden er nog
eens vijf als decoratie op de door
de wisselstoring niet te gebruiken

Zelf hebben we deze dag
afgesloten met een voortreffelijke
BBQ welke door Marcel is
geregeld en bereid.
Op de zondag waren een 15 tal
leden aanwezig om alle bezoekers
ons kunnen te laten zien. Op het
gedeelte Boxtel van SoV na waren
alle banen in bedrijf. Buiten was
zelfs de mogelijkheid om met
houten autootjes een wedstrijd te
houden. Indien de kinderen dat
deden, of op de baan van Frans de
treinen bestuurden, konden zij een

Treinlift voor SOV

Eindhovense Modelbouwvereniging
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Eindelijk!
Tekst en foto’s: Ruud Kreuzen

Na maanden boven in een
kast te hebben gestaan
en na maanden van
discussiëren
is het eindelijk toch gelukt
om een tweede lasercutter
(K40) een plekje te geven.

Eindhovense Modelbouwvereniging
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De EMV heeft vorig jaar een
tweede lasercutter gesponsord
gekregen (een K40); gelijksoortig
aan de lasercutter die we al sinds
tijden gebruiken. Alleen de
software op de nieuwe is simpeler
dan die wij tot nu toe gebruikten.

hand aan te bieden. Tussen de
bedrijven door was er ook tijd om
een kopje koffie te nuttigen. En
mijn hond Jazz, als je de bal een
trap geeft, was die ook weer blij.
Er zullen nog enkele kleine
aanpassingen gedaan moeten
worden aan de nieuwe lasercutter.
Denk daarbij aan een beveiliging
bij het openen van de deksel, een
blaasinrichting op de laserkop, een
A4 handleiding, een hardware
update, een plaatsje voor een
laptop, en het uitrichten van de
tafelhoogte in de lasercutter (door
o.a.; Leo, Jos en Ruud). Deze
nieuwe aanpassing zullen in de
loop der tijd gedaan worden. We
hoeven dus niet op te wachten dat
dit allemaal gebeurd is, de laser is
nu al gebruiksklaar.
Als je de nieuwe lasercutter wilt
gaan gebruiken, lees dan stap voor
stap de gebruikshandleiding door
die bij de laser aanwezig is.

Begin oktober is het dan eindelijk
zo ver. Toch werd er weer ruim
een uur gediscussieerd hoe en wat,
doen we het heel moeilijk of
houden we het simpel? Welke
ventilator, deze is beter, maar deze
doet het ook en waar zullen we die
plaatsen? ….

Deze handleiding heeft ook in het
vorige nummer gestaan, mocht je
thuis al willen in verdiepen.
Wij wensen jullie allemaal heel
veel plezier met deze lasercutter

Jos heeft zich opgeofferd om een
kistje voor de afvoer vuile lucht te
maken. Terwijl Paul en Ruud zich
druk hebben gemaakt met de
installatie van de afvoerbuizen.
Ook is er nu al rekening gehouden
om er eventueel een derde laser
bij te plaatsen. Deze staat nu nog
ergens in het gebouw. Maar dat is
voorlopig nog toekomstmuziek.
Nadat we met een
boodschappenlijstje naar de
Hornbach zijn gefietst, konden we
aan de slag. Ook Jelle kwam even
binnen wippen, om een helpende
Eindhovense Modelbouwvereniging
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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:

ww w . e i n d hov e n m od e l b ouw. nl

Alleen voor leden van de EMV
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De EMV, de club waar je bij wilt zijn...

Frans, Richard en Martien,
de waardering voor hun
decennia lange inzet
voor de EMV.
“Kom vrijblijvend een kijkje
nemen wat jij en wij kunnen
maken...”
Foto’s: Ruud Kreuzen, EMV
Eindhovense Modelbouwvereniging

