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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,
Beste lezers, het derde nummer is
weer uit, vol nieuws en ideeën om u
een beetje op weg te helpen. We
hebben een aantal leuke artikelen
voor u in petto. Er zijn ook echter
ook mindere momenten geweest in
het afgelopen kwartaal. Zo moesten
we afscheid nemen van twee van
onze dierbare leden, Henk en
Ferdinand. Wij denken dankbaar
terug aan hetgeen zij voor de EMV
hebben betekend.

Inhoud
Nummer 3 - 2020

Het tweede nummer kreeg niets
anders dan lof. Wij hebben
ontzettend veel leuke en goede
reacties mogen ontvangen. Het doet
ons goed om hier op voort te
borduren. En dat zullen wij ook
zeker doen met dit nummer.

door Marcel Verbruggen /
Hans van de Burgt

Wat is er nog meer gebeurd?
Sint-Nicolaas is langs geweest, en
heeft ons een compleet nieuwe resin
printer cadeau gedaan. De eerste
resultaten mogen er zeker zijn.
Fietsen van amper 2 cm groot, met
alles erop en eraan. Hiervan hebben
we er straks enkele tientallen nodig
voor o.a. het stationskwartier. In een
volgend nummer zal over deze
printer een apart artikel verschijnen.

Vaste rubrieken:
Beurskalender
door Marcel Verbruggen

Voortgang projecten
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Rondom de overweg
door Hans van de Ven
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Wateringbury station
door Hans van de Burgt
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EMV op Beurzen
door Marcel Verbruggen

Onze jubilarissen zijn een dagje uit
geweest, en wel in naar MiniWorld
in Rotterdam. Zij hebben daar volop
genoten van al het moois wat daar te
zien is. Maar zeker is waar, zij
hebben daar ook veel geleerd ? Deze
heren kunnen je MiniWorld zeker
aan raden.

Jubilarissendag

We wijzen jullie graag op de
beurzen en evenementen die dit jaar
op het programma staan. Je leest het
allemaal in de beurskalender.

door Marcel en Hans

Mocht je jouw hobby-activiteiten of
ideeën willen delen met andere
lezers, neem dan contact op met de
redactie.
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door Marcel Verbruggen
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NL Doet
door Ruud Kreuzen
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Beursverslagen
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Voorpagina, gemaakt door Marcel Verbruggen:
Stoomlok 01 008, gemaakt in het museum Bochum Dahlhousen.
Het volgende nummer komt uit in april. Heeft u een leuk artikel dat u met anderen wilt
delen? Wij zien uw kopij graag tegemoet. Uiterste inleverdatum is 15 maart 2020.
Eindhovense Modelbouwvereniging
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In Memoriam

Ferdinand
van der Avoort
1955 - 2019
In mei 2018 konden we als club de
excentrieke zuiderling in ons midden
verwelkomen. Vrijwel direct heeft Ferre,
zoals hij liever genoemd wilde worden,
zijn wagentje bij meerdere disciplines
aangehaakt. Zowel binnen de club, als
via enkele van de leden ook daarbuiten
bij de Britse Module Baan van het
Beneluxspoor.net forum. Vooral bij dat

laatste lag Ferre’s interesse, getuige ook
zijn meerdere reizen / weekenden die in
de afgelopen periode door hem zijn
gemaakt naar beurzen en musea in het
Verenigd Koninkrijk. Helaas is Ferre
direct na terugkomst van zijn laatste
weekendje beurs opgenomen in het
ziekenhuis en daar niet meer bij leven
uitgekomen. Afgelopen 24e oktober is

Ferre’s wagon af gerangeerd om
opgenomen te worden in de eeuwige
trein…..
Ferdinand
Rust zacht.

Henk
François
1951 - 2019
Voor enkele leden een vertrouwd
gezicht aan de hoek van de koffietafel,
voor anderen een lid dat zij, toen in
1981, zelf bij de club hebben gebracht.
Helaas zal geen van allen dit vertrouwde
gezicht nog aan de koffietafel zien zitten.
Afgelopen week is Henk namelijk na
een val thuis overleden.
In al die jaren dat Henk lid geweest is
heeft hij zorg gedragen voor ons natje
op beurzen in binnen en buitenland.

Naast uiteraard het bedienen van de
banen die we daar toen lieten zien. Zo
was Henk ook sinds de komst van Peter
Knook veelvuldig bij Peter’s baan te
vinden. Hij kon nu op de club ook zijn
materieel gebruiken, en deed dit dan
ook veelvuldig en met veel plezier.
Zijn komst naar de club is nog het
meest merkwaardige, vanuit die tijd. Via
een buurtkrantje is hij in contact
gekomen met een andere sporende

buurtbewoner. Deze, Richard Kriele, was
toevallig ook bij ons lid en heeft Henk
toen bij ons geïntroduceerd.
Wij zullen komende week proosten op
Henk met een, helaas niet meer door
hém gezette, kop koffie.
Henk
Rust zacht.

Eindhovense Modelbouwvereniging
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Rondom Overweg
Tekst: Hans van de Ven
Foto’s: Bentink modelspoor

Workshop in
Arnhem
Waarbij het
resultaat gezien
mag worden...

Eindhovense Modelbouwvereniging
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bochtige watergangen dus troef
zijn. Dan ontstaan al de eerste
verschillen. Twee deelnemers
opteren voor dubbelspoor en daar
zijn de maten van hun kistje op
aangepast. Verder wordt door een
enkeling voor profirail gekozen,
anderen werken met flexrail.
Uit de oude doos komt nog een
verpakking Mössmer
chuimbedding met ballast
tevoorschijn.

Hoe ziet een doorsnee hobbyplek
er uit? Ik gok: een te kleine
knutseltafel met te veel spullen er
op. Natuurlijk, je hebt
perfectionisten en chaoten en alles
wat daar tussen zit. Dan zijn er
ook nog goede bedoelingen en
voornemens, maar ook tijdgebrek
en wat niet al.
Bij de workshop bij Bentink
Modelspoor in Apeldoorn rond het
overwegdiorama is het niet
anders. Zes deelnemers krijgen
een mdf-kistje van 40 bij 27 bij 6
cm hoog met een enigszins
verdiepte toplaag plus de
onderdelen voor een seinhuis,
overwegbomen, een armsein en
kabelgoten. Iedereen heeft
natuurlijkook wat eigen
gereedschap bij zich, maar krijgt
daarnaast het nodige gul
uitgedeeld door workshopleider
Hans Louvet. Denk aan potjes
lijm, breekmesjes, liniaal, zaagjes,
kwasten en penselen.

alleen nog maar. En dan moet de
dag nog beginnen.
Ken je de ‘workshops’ waar
gaandeweg blijkt dat je gewoon
naar een toespraak zit te luisteren?
Zo niet hier, want binnen vijf
minuten is iedereen aan het werk.
Architectenkarton op maat snijden
om het verdiepte werkvlak op te
vullen, de positie bepalen en
aftekenen van alle elementen,
slootjes graven. Bedenk dat we
hier nog ruim voor het rigoureuze
strakke herverkavelen zitten en

Het bleek binnen tien jaar volledig
te verteren en zit daarom niet meer
in het assortiment van Noch, maar
kan vandaag goede diensten
bewijzen. En dan is er nog een
deelnemer die bewust kiest voor het
weergeven van een secondaire lijn.
Daar zul je geen
hogesnelheidstrein of zware
goederentrein langs zien denderen
en dan werd er vaak voor gekozen
om de bielzen wat ruimer uit elkaar
te leggen. Dat betekent hier: de
verbindende stegjes tussen de
bielzen losmaken en verwijderen en
vervolgens de bielzen iets verder uit
elkaar schuiven. Met een dunne laag
grijze wash krijgen ze karakter.
Vóór het seinhuis verdwijnen de
trekkabels in de schijvenkelder en

Marcel van der Bent serveert als
volleerd ober flesje water en
koffie met een koekje. Kortom,
ook hier is het op tafel al direct
woekeren met de ruimte. Het
verhoogt de gezelligheid
Eindhovense Modelbouwvereniging
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daarvoor is een lichte opbouw
voorzien. Wij simuleren het met
een paar laagjes dun hout. Het
oppervlak wordt bekrast en het
geheel krijgt een grijs/zwart laagje
verf. Dan moeten de goten worden
aangelegd naar beide
overwegbomen en de seinpaal.
Meneer of mevrouw Auhagen
levert het materiaal, maar we doen
natuurlijk net alsof ze onder het
spoor en de weg doorlopen.
Modelbouwen is suggereren.
Gaandeweg roepen we de sfeer op
van (ruim genomen) de jaren ‘30
tot ‘70, tijdperk II - IV, maar we
kunnen natuurlijk evenzeer denken
aan een goed onderhouden
museumlijn anno nu. Ga eens in
Simpelveld kijken; daar functioneert
dit systeem nog volledig. Dat roept
bij de deelnemers allerlei lyrische
reacties op. Prachtig emplacement,
gedreven vrijwilligers, mooie
locs. Ook de spoorse elementen in
het gebied rond de Harz worden
genoemd en geroemd.
Pas op dat we niet gaan kwijlen op
ons groeiende diorama.
Het noodzakelijke roesteffect op
de zijkanten van de railstaven
kunnen we bereiken met een

Woodland Track Painter, kleur
Steel Rail. Een zo’n stift gaat de
groep door. Best een klus, al gaat
het hier maar om zo’n kort stukje.
De anderen gaan met gips aan de
slag om het talud van de sloot en
rond de overweg een meer
natuurlijker verloop te geven. Het
kunstgras op de hoeken van de
Auhagen spoorwegovergang
verdwijnt ook onder het gips; wij
kunnen dat zelf aan het eind van
de dag hopelijk veel mooier
aanleggen. Vriendelijk verzoek

van de baas om het restant van het
gips niet in de gootsteen te gieten,
want dat leidt onvermijdelijk tot
een verstopte sifon of erger. Gips
zal namelijk ook onder water
gewoon uitharden. Wegspoelen
met de kraan wijd open zal dus
maar beperkt helpen om het risico
te verkleinen. Zeker met de
leesbril op kun je goed zien
wanneer het gips dof wordt aan de
oppervlakte. Dat is het moment
om met een vochtige kwast met
grote streken de finishing touch te
creëren.
Veel gehoord, veel gezien (bij
elkaar), veel gepraat ook, maar
vooral heel hard gewerkt. Maar
we mogen tevreden zijn over
onszelf. Tijd voor de
middagpauze. Marina van der
Bent heeft al een paar keer extra
consumpties verzorgd, maar
trakteert ons nu op een rijkelijk
voorziene lunch. Het lukt ons in
de verste verte niet om die
schalen allemaal leeg te eten en
alle drankjes te consumeren. We
willen wél graag even van het
toilet gebruik maken en sowieso
de benen strekken. En al doet de
airco flink zijn best, een echte
frisse neus is ook plezierig.
Eindhovense Modelbouwvereniging
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Maar dan roept workshopleider
Hans ons weer bij de les. Subtiliteit
is het motto bij het verouderen van
het seinhuis. De verfkleurtjes
Ziegelrot, Hautfarbe en Granitgrau
worden vanaf een geïmproviseerd
palet gemengd opgebracht. De
uitdaging is om met een fijn
penseel at random stenen een eigen
kleurtint te geven zonder daarbij de
voegen te raken. Kunst is om de
diverse schakeringen in elkaars
spectrum te houden, we moeten
dus oppassen met extremen. Maar
denk ook vanuit de architect die
zijn eigen stempel op zo’n gebouw
wilde zetten met bijvoorbeeld een
sierlijn van donkerder of zelfs
glazuurgroene stenen. Goede
voorbeelden van de kleuren van
een dak vinden we door simpel
even naar buiten te kijken. Al
vervend krijgen we wijze lessen
van Hans over de Oude Holle,
sneldekkers, kruispannen en andere
types dakbedekking. Wie een
specifiek Nederlands pannendak
wil, krijgt de tip eens te orienteren
bij Piet Peetoom van Godfather
Models & Supply. We werken
allemaal met toewijding aan een
uniek, eigen gebouw en dat
resultaat wordt tot slot optimaal
beschermd met een vleugje matte

acryl vernis uit een spuitbusje. En
ook al is de acrylverf vrijwel direct
zo droog dat we het gebouwtje
zonder problemen kunnen
aanraken en vastpakken,
toch wordt ons geadviseerd om
minstens een dag te wachten
voordat met sterk verdunde verf de
voegen op kleur kunnen worden
gebracht. Er blijken zoveel
manieren te zijn om voegen mooi
uit te laten komen dat daar een
complete workshop aan gewijd kan
worden. Maar wij gaan door.

De overweg zelf ligt centraal in
het diorama en krijgt de aandacht
die het verdient. Een techneut
bedacht ooit een oplossing tegen
het doorhangen van de slagbomen.
Een stalen draad werd over een
steunpunt gevoerd en
strakgetrokken. Dat steunpunt
ontbreekt in ons bouwpakket,
maar een stukje nikkelzilverdraad, doorsnede 0,5 mm,
laat zich simpel in een v-vorm
buigen.
Beide benen ter lengte van een
centimeter worden met
secondelijm op hun plaats net
voorbij het draaipunt gefixeerd.
Een stukje brei-elastiek imiteert
de staalkabel.
Ook hier is weer de uitdaging om
alleen de bedoelde onderdelen
vast te maken en niet de vingers
langdurig te verbinden.
Het vergt veel van de concentratie,
want het is opvallend stil aan tafel,
op enkele verzuchtingen na, die
voorafgaan aan het uiteindelijk
bereiken van het gewenste
resultaat. Een streekje zwarte verf
geeft de kabels een realistisch
uiterlijk. De vangijzers voor de
slagbomen op de juiste plek
plaatsen is weer zo’n precisie-

Eindhovense Modelbouwvereniging
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idylle. Een tweede laagje, maar nu
met oker, een paar graspolletjes,
her en der wat groepjes bloemen.
Wie tevreden is zorgt met een
spuitbusje fixeer voor langdurige
bescherming van zijn landschap.
Een mooie boom maakt ons
diorama helemaal af. Wat een
gezellige en uiterst leerzame dag
was dit weer!
werkje. Het staat een beetje
slordig als de bomen er nét (of
flink) naast vallen. De rest van de
elementen laat zich simpel
monteren; de bouwtekening wijst
de weg. En over de weg
gesproken: van een velletje
Vollmer kinderkopjes worden
twee rijtjes stenen afgesneden die
de opsluitranden van de bestrating
gaan vormen. Zowel die stroken
als het daadwerkelijke wegdek
worden bij de aansluiting op de
spoorrails zo dun mogelijk
afgeschuurd. Uiteraard aan de
onderkant… De automobilisten
willen tenslotte een beetje
comfortabel de overweg passeren,
om van de fietsers maar te
zwijgen. Naadjes kunnen keurig
ingewassen worden met een beetje
zand. Dat was alles bij elkaar flink
wat werk. Pier Eringa van ProRail
was sneller klaar geweest: hij zou
er simpel een paar betonblokken
hebben laten plaatsen.
Met het oog op de verplichte
CO2-compensatie wordt de rest
van het diorama be-groend.
Daarvoor zijn tegenwoordig
prachtige apparaten beschikbaar,
die het gras elektrostatisch rechtop
plaatsen.
Ze zijn er in vele vormen en
sterktes. De eerste versie van de
Noch Grassmaster (10 kV) bewijst
hier nog goede diensten.
De opvolger 2.0 heeft de dubbele
capaciteit: 20 kV. De RTS Greenkeeper levert 25 kV, maar er is
ook een 35kV-versie van. Je kunt
er een prachtig natuurlijk tapijtje
mee leggen. Voor alle zekerheid

wordt de ondergrond eerst groen
geverfd. En dan verandert de
omgeving van het seinhuis in een
oogwenk in een parkachtige

Eindhovense Modelbouwvereniging
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Datum

Plaats

Evenement

Locatie

Dinsdag

Best

Bouwdag

Bevr. Vleugels Hal 10 Modelbouw

10.00 - 16.00 u

Woensdag

Best

Bouwdag

Bevr. Vleugels Hal 10 Modelbouw

10.00 - 16.00 u

7 maart

Houten

Modelspoorbeurs

Expohal Houten

Treinen

10.00 - 15.00 u

Modelspoor

10.00 - 17.00 u

13 / 14 /15 maart Utrecht

Wat

Openingstijden

22 maart

Waalre

On-Traxs!
Spoorwegmuseum
Internationale
Voorjaarsstoomdag Sporthal ‘t Hazzo

28 maart

Drachten

Noordspoor

18 april

Eindhoven

Autominiaturenbeurs Sporthal
Eindhoven
Genderbeemd

Modelbouw

23 / 24 /25 / 26
april 2020

Dortmund

InterModellbau

Messe Dortmund

Modelbouw

10.00 - 15.00 u
09.00 - 18.00 u
zondag
09.00 - 17.00 u

26 april

Best

Museumweekend

Open dag(en)

Modelbouw

10.00 - 17.00 u

20 april

Maarsen

ALV NVM

2 mei

Houten

Modelspoorbeurs

Expohal Houten

23 & 24 mei

Venlo

Rail & Road Event

Wagenwerkplaats Blerick Modelspoor

juni

Straelen

Internationale
Modellbahn Austtellung Sporthal Auwel - Holt Modelspoor

10.00 - 18.00 u

27 juni

Houten

Modelspoorbeurs

Expohal Houten

Treinen

10.00 - 15.00 u

29 augustus

Houten

Modelspoorbeurs

Expohal Houten

Treinen

10.00 - 15.00 u

20 september?

Best

Remember September Open dag(en)

Modelbouw

10.00 - 17.00 u

.. September

Best

ALV EMV

20.00 - 22.30 u

26 september

Tilburg

Modelspoor Tilburg

Bevr. Vleugels Hal 10 Vergadering
Wagenwerkplaats
Modelspoor
Tilburg

26 / 27 sept

Eindhoven

3 oktober

Drachten

Maker Faire
Modelbouwshow
Drachten

Klokgebouw
Fries
Congrescentrum

Modelbouw

10.00 - 16.00 u

10 oktober

Houten

Expohal Houten

Treinen

10.00 - 15.00 u

17 / 18 Oktober

Leuven

Brabanthal

Modelspoor

24 / 25 oktober

Edegem

Modelspoorbeurs
Internationale
Modelspoorbeurs
MTB Modelspoor
Tentoonstelling

Hangar 27

Modelspoor

Eurospoor

Jaarbeurs

Modelspoor

30/01 okt 01 nov Utrecht
2/3 November
21 / 22
November

Modelbouw

Fries Congrescentrum Modelspoor

10.00 - 16.00 u

Vergadering

Nieuw-Vennep Beneluxspoordagen Transportmusuem

Treinen

10.00 - 15.00 u

10.00 - 18.00 u

Modelbouw

Helmond

Oost-Brabantse
Modelspoordagen

Knippenberg
College

Modelspoor

7/8 november

Houten

Modelspoorbeurs

Expohal Houten

Treinen, Digitaal 10.00 - 16.00 u

28 / 29 Nov

Gangelt

ModellBau Tagen

Gesamtschule

Modelspoor

12-dec

Houten

Modelspoorbeurs

Expohal Houten

Modelbouw

10.00 - 16.00 u

09 / 10 jan 2021 Rijswijk

Modelspoordagen

Broodfabriek Rijswijk

Modelspoor

10.00 - 17.00 u

Oktober 2021

EuroModelBouw

Genk

11.00 - 17-00 u

Modelbouw

Wijzigingen
Voorbehouden
Eindhovense Modelbouwvereniging
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Wateringbury
Railway Station

auteur: Hans van de Burgt

De Medway Valley Line is een Britse spoorlijn tussen Strood,
de dorpen langs de Medway rivier, Paddock Wood, en verder
naar Tonbridge en London St Pancras International. Het deel
tussen Maidstone West en Tonbridge behoort tot de meest
pittoreske landschappen van de countryside in Kent.

Eindhovense Modelbouwvereniging
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1

De spoorlijn werd geopend in 1844
door de South Eastern Railway (1)
(SER). De spoorlijn werd vooral
gebruikt voor het vervoer van hop en
fruit.
De SER fuseerde in 1899 met de
London, Chatham & Dover Railway
(LCDR) en werd de South Eastern &
Chatham Railway (SECR). Na de
Eerste Wereldoorlog werden de
verschillende spoorbedrijven in de
UK gehergroepeerd, en werd de
SECR een onderdeel van de Southern
Railway.
Aan het mooiste deel van de spoorlijn
ligt het relatief kleine Wateringbury
Railway Station. Het lijkt of de tijd er
heeft stilgestaan. Bijna alle
oorspronkelijke stationsgebouwen uit
1844 staan er nog steeds. Al zijn van
het station in de loop der tijd enkele
delen afgebroken.
De stationsomgeving van
Wateringbury van net ná WOII is het

2

thema van mijn BMB Modulebak.
Omdat zo’n standaard module best
wel krap is (1200 x 560mm), was het
woekeren met de ruimte. Toch wilde
ik zoveel als mogelijk de sfeer
creëren van het grote voorbeeld.
Naast de goederenloods, het seinhuis,
de brug over de Medway, een schip
dat aanmeert om hop te brengen (In
Wateringbury lag een van de
belangrijkste bierbrouwerijen van
Engeland), moest het station dé eyecatcher van mijn bak worden.
Na veel research en het zoeken van
contacten in Engeland, had ik
voldoende informatie verzameld om
met het ontwerp van het station te
kunnen beginnen.
Het gebouw is opgetrokken in de
zogenaamde Tudorstijl met rood
bakstenen muren en veel ornamenten
en sierlijsten uit natuursteen. Op het
dak liggen oranje-kleurige “Tudor
roof tiles”, vierkante platte
dakpannen die als lei-stenen

bevestigd zijn. Een van de meest in
het oog springende delen van het
gebouw zijn de enorm grote en hoge
schoorstenen. “Hoe meer pijpen, hoe
meer haarden, dus hoe rijker de
bezitter”. De schoorstenen gaven dus
de mate van welstand aan.
Via de Chatham Railway Club kwam
ik in het bezit van enkele
gedetailleerde bouwtekeningen. Deze
Britse modelspoorvereniging had in
1985 het gehele emplacement van
Wateringbury gebouwd.
Het gebouw bestaat uit een aantal
aaneengeschakelde delen. Aan de
linkerzijde twee lage gebouwtjes met
wachtkamers, Het hoge hoofdgebouw
met vestibule, een iets lager
bagagegebouw, een verwarmde
ruimte met damestoiletten, een
ommuurde buitenplaats met
toiletruimte voor de heren, en tot slot
het kantoortje van de stationschef.
Ik wilde de maquette maken uit
gelaserd MDF, met 3D geprinte
details.
Het eerste wat ik daarvoor deed was
de Britse bouwtekeningen inlezen in
mijn CAD programma. Ik gebruik
daarvoor Onshape.com, een gratis
online programma waarmee ik zowel
2D snijbestanden in .DXF als 3D
printbestanden in .STL kan maken.

3
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4

5

Uit MDF plaat van 1mm en 2mm (4)
werden de verschillende muurdelen
gesneden. Door het gebruik van
pen/gat verbindingen konden deze als
een puzzel in elkaar geschoven
worden.

6
6

Een bijzondere uitdaging vormden de
glas-in-lood ramen. (5) Om deze te
maken, heb ik wat foto’s van het
grote voorbeeld verzameld. Met MSPaint heb ik kleine hapjes gekopieerd
uit deze foto’s en deze in een
wisselend kleurenpatronen aan elkaar
geregen. Het resultaat (6) werd
vervolgens door Jelle Polstra
afgedrukt op plastic sheet. Met een
schaar werd e.e.a. op maat geknipt.
Voor de bekleding van de wanden,
werd gebruik gemaakt van de door
Richard Kriele en Jack van Mil
bedachte surface-methode. Een
dunne laag acrylverf uit een mal,
versterkt met wat vitrage. (7-8)
Materiaal dat zich heel eenvoudig
laat snijden met een lasercutter. Het
kan makkelijk geweatherd worden
met met talkpoeder.
Om de complexe dakstructuur te
realiseren, maakte ik dankbaar
gebruik van de ontwikkelingen op het
gebied van 3D printen bij de EMV:
Een (9) print van een geheel dak,
waar je heel makkelijk de
dakbedekking op kan lijmen. In dit
geval geprint met in water oplosbare
8

steunlagen. De “rooftiles” werden
met de laser in stroken gesneden uit
wat dikker tekenpapier. Deze werden
met acrylverf op kleur gemaakt.
Zoals eerder opgemerkt, zijn de forse
monumentale schoorstenen een nogal
in het oog springend detail van dit
stationsgebouw. (10-11) Ze werden
geprint met een door Willy van As
zelfgebouwde FDM printer.

7

9

10

11
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12

Uiteindelijk resulteert dat
dan in een maquette van
een compleet station in de
schaal 1:76 met een lengte
van ongeveer 50cm.
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EMV?
Op beurzen...
Als vereniging hebben we niet heel
veel beurzen meer waar we naartoe
gaan. De afgelopen jaren zijn we op
de Voorjaars Stoomdag van de
NVM/StoomGroep Zuid geweest, en
via Hans met een aantal leden op de
Maker Faire.
Dat wil echter niet zeggen dat we niet
te zien zijn geweest op andere
beurzen of locaties.
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pagina 16

BNLS Modelbouw Weekend
Marcel is het eerste weekend van
november met zijn bakken op het
Modelbouw Weekend van het

Beneluxspoor.net forum geweest.
Dit werd in het Nederlands
Transport Museum georganiseerd,
dit museum is in Nieuw-Vennep
gevestigd.

Tezamen hebben ze treinen over
de modules laten rijden. Tevens is
er nog wat gepoogd te bouwen aan
de modules die nog niet af waren.
Waar dit bij de te testen keerlus

dagen niet heel veel van gekomen.
De treinen reden daar toch net wat
te veel voor in de weg. Tijdens dit
weekend is derhalve toch aan de
circa 800 bezoekers getoond dat
de hobby ook goed te beleven is
als individu, en daarbij toch bij
een groter geheel kan worden
aangesloten.

van het forum op vrijdag zeer
goed lukte, is het er de andere

Marcel heeft hier gestaan samen
met een deelnemer van
Modulebaan.nl en de BNLS
Module baan. Tijdens deze beurs,
waar een deel ook niets met
treinen te maken had, hebben ze
samen een baan opgezet die aan
dezelfde module normen voldoet.
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Nederlandse Modelspoor Dagen
Rijswijk
Afgelopen maand, op de 11e en 12
januari waren de Nederlandse
Modelspoor Dagen in De

Uiteraard waren we daarin niet
alleen als EMV’ers. Zo waren er
meerdere demo’s aan de stand
waarin we deelnamen, zoals het
bouwen van messing/wit-metalen

bouwpaketten. De populairste
demo was er echter eentje van de
“nieuwste” techniek. Het gebruik
van de 3d printer in de hobby. Zo
stonden er een aantal NS treinen
in de schalen 1:440 tot 1:45 welke
allen met de printer waren
gebouwd. Het live printen, onder
andere met onze resin printer, trok
zeker nog meer bekijks. Vooral de
resultaten die daarmee werden
behaald, hebben meerdere
bezoekers versteld doen staan.
Zowel bij ons aan tafel, als aan de
overkant. Alwaar ons oud-lid
Gerrit stond met de NVM, met
eenzelfde set printers.

Broodfabriek Rijswijk. Dit is qua
beurzen de gezelligste beurs
binnen de branche. Zowel voor de
deelnemers als voor de bezoekers.
Als vereniging hebben we hier
niet gestaan, echter als
“Hofleverancier” van de
forumbanen horen we hier wel
thuis. Zowel bij de Britse
ModuleBaan als de
Beneluxspoor.net Forumbaan
hebben enkele leden een leuk
maar vooral druk weekend gehad.
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Terug naar onze huidige leden;
Marcel heeft op de stand uitleg
gegeven over het printen, en
tussendoor ook nog iets aan zijn
eigen bakken proberen te doen.
Dat laatst is hem zeer goed gelukt,
ahem. Zoals meerder demogevers
bleef het meer bij het geven van
uitleg dan van het daadwerkelijk
wat doen. Paul en Jelle stonden in
de BMB ModuleBaan met hun
dubbele module Cysgod-yFedwen. Alwaar tijdens de beurs
helaas de nodige schade is
ontstaan aan de zo mooie fijne
mechaniek van de dwergseinen.
Ook ons hernieuwde lid Werner
stond er, met Ollerbrook Booth, en
Hans was aanwezig met
Wateringbury Station. Meer over
deze modules in een volgende
uitgave van ons Magazine.
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Voortgang
Projecten
auteur: Marcel Verbruggen
fotografie: Marcel Verbruggen
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Spoor Op vleugels
Qua zichtbare voortgang aan
Spoor Op Vleugels is er niet al te
veel te zien geweest de afgelopen
maanden. Enkel de draaischijf in
Boxtel is aangesloten en wat van

andere motor en aansturing zou
dat ook tot het verleden moeten
gaan behoren. Hoe de treinen
uiteindelijk zullen gaan bewegen
rondom de draaischijf is in

is in dit filmpje
(https://youtu.be/WrxYBYLTU_Q )
al deels te zien.
Naast de draaischijf zijn er de
nodige seinen geplaatst om het
beeld wat leuker te maken. En
tevens te laten zien welke trein
waarheen zal vertrekken.

kleur voorzien.
Dat aansluiten en vooral het
testen van een en ander, heeft
echter dusdanig veel tijd gekost
dat men daar effectief nog altijd
mee bezig is. Men is echter wel nu
op een punt gekomen dat alles
naar wens werkt met de huidige
techniek. Helaas men nog niet
voor 100% tevreden, daar in één
stand nog wel eens ontsporingen
willen optreden bij het afrijden
van de draaischijfbrug. Met een

Zoals op de foto’s is te zien bouwt
Tino nog altijd vrolijk verder aan
de treinlift. Intussen is alle
bedrading en sensoren
aangebracht op de lift. Volgende
fase is het gaan bedenken van de
printen die dit alles gaan aansturen
en monitoren. Als het geheel af is
laten we uiteraard de bouwer aan
het woord in een uitgebreider
artikel.
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Nu het gedeelte Boxtel
spoortechnisch gezien naar ons zin
draait (letterlijk ook de draaischijf),
kunnen we ons gaan focusseren op
de scenery en de wegen.
Echter, Limburg moet ook nodig
een stapje verder worden
gebracht, en daarvoor worden de
huizen aan de Nieuwstraat
getekend, geprint en voorzien van
kleur. Mike en Thieu hebben daar
hun tanden in gezet. Het
weatheren (met name het
kolenstof van de mijnbouw) komt
later. Zie foto hieronder...
Het zijn huizen voor
hooggeplaatste personeelsleden
geweest. De huizen hebben zo te
zien dezelfde voorgevel, alleen het
dakprofiel verschilt. Sommigen
hebben een dak zonder erker. We

werken vanaf een foto van de
situatie destijds, want het
mijnterrein is inmiddels veranderd
in een woonwijk. Gelukkig is er
wel het een en ander aan
informatie te vinden op diverse
websites over de Limburgse
mijnbouwindustrie. Kijk
bijvoorbeeld maar eens op
https://www.gluckauf.nl
Foto’s van de huisjes zijn van:
Jelle Polstra

Stationskwartier
Ook hier aan de modules zelf
weinig voortgang te zien. Op de
stationsmodule zelfs zijn de weg
en tramsporen aangelegd.
Waarmee de tram nu over bijna
alle modules kan rijden. Alleen op
de eerste module moet nog de
verdere infrastructuur worden
aangelegd.
Is er dan niets anders gedaan aan
dit project zal de lezer zich dan
afvragen. Natuurlijk wel, echter
niet direct zichtbaar óp de
modules. Ook de afgelopen
maanden zijn weer de nodige
gebouwen gereed gekomen. Deze
worden in ons atelier gebouwd,
geschilderd en gereed gemaakt
voor plaatsing op de modules. Een

Hier is een aangezicht van een van de huizen:
Eindhovense Modelbouwvereniging
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voorbeeld is dan het station zelf
wat we hebben geplaatst als proef.
Waarbij dan ook de tunnel onder
het station is beproefd, zie
daarvoor de volgende foto. Een
echte blikvanger waar straks 99
van de 100 kijkers alleen maar
met de buik naar zullen kijken.
Een enkeling zal het gat opmerken
er de tunnel zelf daadwerkelijk
zien.
Om die dan te kunnen zien is er
onder de modules dan ook hard
gewerkt de afgelopen maanden.
Alle modules zijn wederom
aangepakt qua bedrading. Voor de
wisselsturing zijn de losse
arduino’s met shields nu
vervangen door een DccNext,
welke het zelfde kan, echter wat
robuuster is qua opbouw en
aansluiten. Tevens is onder iedere
module nu ook de aansluiting
gemaakt voor de 12V en 5V
gelijkspanning waarop alle
scenery kan worden aangesloten,
en kan worden in- dan wel
uitgeschakeld.
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Jubilarissendag
Rotterdam
auteur: Marcel Verbruggen
fotografie: Marcel Verbruggen

Tijdens de ALV hebben onze leden die het
langste lid zijn van onze vereniging een leuke
attentie ontvangen.
Dit heeft u ook in het vorige magazine kunnen lezen.
Eindhovense Modelbouwvereniging
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nodige bergen en krijtrotsen te zien
waar de rails en wegen tussendoor
gedrapeerd zijn. Een paar treinen en
auto’s zochten daar hun weg reeds
overheen. Tevens waren er al de
nodige knoppen actief die een andere
beweging, sommige met geluid, in
werking stelden.

Op 08 december zijn Frans en
Martien afgereisd naar Rotterdam
voor hun bezoek aan Miniworld,
Richard kon helaas daarbij niet
aanwezig zijn. Rond half een zijn de
heren naar binnen gelopen bij
Miniworld.
Als eerste is, na de benodigde pitstop,
direct de kelder bezocht. Daarin is
Groot-Britannië nog steeds in
aanbouw. De linkerkant van de ruimte
is al flink ver aangekleed. Hier zijn de

Na de kelder bekeken te hebben is de
grote ruimte betreedt. Hierin is
Rotterdam en de kust naar vrij inzicht
in nagebouwd. Alhier is de nodige
inspiratie opgedaan voor thuis. Ook is
er op meerdere punten een scheef
gezicht getrokken. Op die punten
waar men dan iets heeft willen
weergeven, maar het net niet heeft
gered. Of dat een trein geduwd een
helling niet kon slechten, en daar met
het redelijke lawaai en trillend alsnog
boven kwam. Getrokken rijdt de trein
dan wel normaal de helling op…

Na een dikke vier uur hadden de
heren de hele baan bekeken en is de
normale trein weer opgezocht voor de
reis naar huis.
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NL DOET
Dit jaar doen wij voor het eerst mee met NL-Doet.
Het oranje-fonds organiseert ieder jaar klusdagen voor allerlei activiteiten om vrijwilligers bij organisatie mee
te laten helpen.

Bij de EMV hebben wij als thema:
Stationskwartier Eindhoven.

Door samen te werken, is er veel mogelijk en kunnen
we mooie dingen maken.

kunt zich hier in schrijven, ook als u al lid bent van
de EMV:
https://www.nldoet.nl/klus/stationskwartier-eindhoven
Stationskwartier Eindhoven

Resultaat

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?
Met behulp van computer programma’s leert u o.a.
tekenen (neem uw laptop mee). Wilt u in een CAD
programma werken, dan dient u dit op uw laptop te
hebben staan.
Wij leveren geen software!!!
Een andere groep leert laseren of 3D-printen, waarna
het model in elkaar wordt gezet.
Ook bomen en andere zaken kunnen aan de orde
komen.

Aan het eind van de dag heeft u de basis gelegd om
te tekenen, laseren en 3D-printen.
En staan er enkele mooie gebouwen die gebruikt
kunnen worden binnen het Stationskwartier
Eindhoven of op een van de andere projecten die de
EMV rijk is. Ook is het mogelijk uw resultaat tegen
materiaalkosten mee te nemen.
Wij bieden u, als de klus niet af is, de mogelijkheid
om het op een later moment af te maken.
Bijzonderheden
Zet uw auto op de parkeerplaats voor het hek en loop
vervolgens door het hek langs het Brouwhuis (links
aanhouden) naar achteren, ca 300 meter. Tot dat u
niet verder kunt. Hier zitten wij aan de linker kant,
hal L.10.
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Beursverslagen
auteur: Marcel Verbruggen
fotografie: Marcel Verbruggen

Hoewel we zelf vele beurzen niet
present zijn als exposant,
bezoeken we natuurlijk wel vele
beurzen in binnen en buitenland.
Daarvan zijn een aantal beurzen
bij eenieder bekend, ander zijn
wat kleinschaliger en ook
onbekender bij het merendeel
van de leden.
Gaat u als lezer naar zo’n beurs
die bij vele onbekend is? Maak er
dan de nodige beelden en een
kort verslagje van.
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Modellbau Tagen Gangelt
Zo’n beetje de laatste mogelijkheid
van het jaar om een beurs te
bezoeken. In december zijn er niet
heel veel beurzen namelijk. Deze
beurs is traditiegetrouw op de 1e
Advent, en dus 4 weken voor kerst te
bezoeken.
Naast handelaren die overal te zien
zijn zoals Hunerbein zijn er ook de
nodige kleine handelaren uit de regio,
die nu vaak net dat bij zich hebben
wat je elders niet vindt. Maar toch

modelbouw waar we veel van kunnen
leren. Zij maken van het verweren en
vervuilen van modellen echte
kunstwerken. Om van de figuren dan
nog maar te zwijgen. Zoals de buste,
die uit vele kleuren is opgebouwd.
Met als basis voor iedere kleur
dezelfde blauwe kleur. De piraat uit
Pirates of the Caribbean is dan weer
opgebouwd met als basis oranje. We
hebben de nodige tijd op de handen
van deze kunstenaar staan kijken, net
zoals we het model zelf bewonderd
hebben.

Hoewel een kleine beurs zeker de
moeite waard om te bezoeken. Voor
volgens jaar zie alvast de
beurskalender. Eind november 2020
is het weer zover.

wel verdomd handig is om te
gebruiken als gereedschap of
onderdelen van het volgende project.
Daarbij is het ook een modelbouw
beurs, en zijn er dus niet alleen
treinen te vinden.
Als modelspoorders zien we altijd
weer zaken bij vooral de militaire

In een ander ruimte waren dan weer
de nodige modellen uit karton te zien.
Tot het volledige International Space
Station aan toe. Zelfs in die kleine
schaal al een heel bouwwerk. Waarbij
vooraf goed moet worden nagedacht
over waar versteviging toe te voegen
aan de binnenkant van het bouwwerk.
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Open dagen MSV De Wissel
Een aantal jaar geleden is MSV
De Wissel bij ons op bezoek
geweest voor hun 40 jarig
jubileum. Datzelfde jaar zijn een
aantal leden bij hen in De
Lievekamp op bezoek geweest

voor hun open dagen. Helaas zijn
ze daar vorig jaar moeten
vertrekken. In november kon
daarom de club ook niet worden
bezocht, jammer maar helaas.
Dat heeft er echter niet in
geresulteerd dat ze niet alsnog een
open dag hebben georganiseerd, in
januari dit keer. Eenmalig maar
niet minder gezellig. In hun
tijdelijke ruimte boven de
Foodloods in Oss hebben ze laten

zien wat ze zelf nog kunnen.
Gezien de ruimte en banen die ze
vroeger hadden staan een
behoorlijke aderlating. Waar ze
zelf voor hebben gekozen
overigens. Geen vaste baan meer
met heel veel sporen waar
jaaaaaaaren overheen gaan

alvorens die is aangekleed en
werkt. Men gaat nu werken met
modules die men op de eigen laser
snijmachine kan produceren.
Hoewel de ruimte pas in
november is betrokken stonden er
toch al de nodige modules die wat
voortgang lieten zien. Van
Nederlands landschap, tot aan
flinke rotswanden. Met de
modules en Oss 1970 als parade
paardjes van de vereniging

kunnen ze daar nog wel even
vooruit. De ruimte liet echter ook
plaats over voor andere banen. Zo
stond PoHe er met een deel van hun
N-spoor baan en was Maas en Waal
present met een van hun
Modelebaan.nl modules en twee
mooie diorama’s. Pronkstuk was de
kermis attractie van Aschwin.

Met vele lichtmodi, geluid en
beweging. In november zullen ze
weer op hun oude stekkie gaan
zitten qua datum. De uitnodiging
om te komen hebben we al binnen.
Als bezoeker, maar ook als
deelnemer voor die open dag.
Eindhovense Modelbouwvereniging

pagina 32

Longfield Model Railway
Exhibition
Britse modeltreinen een museum waar
zij met een tentoonstelling hun 100e
bestaansjaar vieren. Hier waren niet
alleen kleine treinen, maar ook kleine
auto’s van de merken Corgi en
Scalectrix te zien. Zo werd even
spontaan een fanatieke race gereden
met die kleine wagentjes.

Met vier EMV-leden die ook lid zijn
van de BMB ModuleBaan, ligt het
voor de hand dat vroeg of laat een
bezoek gebracht wordt aan Groot
Brittannië. Het bezoeken van (kleine)
modelspoorwinkeltjes en modelspoor
beurzen is daarbij favoriet. Maar ook
het maken van een tripje over de
tientallen museum spoorlijnen en lijntjes.

Op 25 en 26 januari jl. zijn Werner en
Hans op stap geweest naar Kent. Zij
werden daarbij vergezeld door John
Clayton, voorzitter van de
modelspoorgroep Drechtsteden uit
Dordrecht. Op zaterdag werd na een
overtocht met de Shuttle vanaf Calais
een bezoek gebracht aan het Hornby
Visitors Centre in Margate. Naast een
grote winkel heeft deze fabrikant van

Het middagprogramma was het
bezoeken van een van de kleinste
modelbouw winkeltjes die Werner
kent. In deze Minnis Bay Hidden
Treasures kon je je bijna niet bewegen,
zonder elkaar of de vele uitstallingen
aan te raken. Maar er werd
uiteindelijke wel wat gekocht.
De nacht werd doorgebracht in het
Travelodge in Gravesend, vlak bij
Londen. Een eenvoudige, goedkope
maar vooral prima locatie. Waarbij de
dag werd afgesloten in een sfeervolle
pub.
Op zondag togen we naar de
modelspoorbeurs in Longfield. Deze
vond plaats in het vrij grote pand van
een middelbare school. In de gangen
en vele zalen stonden prachtige Britse
modelbanen uitgestald in de schalen N,
OO en O. We keken onze ogen uit. En
ook hier werd gezocht naar
interessante koopjes. Waarbij
verschillende keren de credit-kaart
automaten van de handelaren het niet
deden, omdat deze door een systeem in
deze school gestoord werden. Betalen
moest dan veelal buiten gebeuren ivm
het bereik.
Na de beurs werd een bezoek gebracht
aan het prachtige middeleeuwse
plaatsje Faversham. Na een bezoek aan
een modelspoorwinkel en een pub,
wisten we na een tocht door de zeer
dikke mist de Shuttle te vinden in
Folkestone. Moe en voldaan zijn we
die nacht thuis gekomen.
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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...

“Kom vrijblijvend een kijkje
nemen wat jij en wij kunnen
maken...”
Foto’s: Marcel Verbruggen
Eindhovense Modelbouwvereniging

