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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.
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
Kerst 2020, december en het jaar
zelf bijna voorbij. En wat een jaar.
Een jaar dat begon met nieuws uit
China. Waar wij nog normaal naar
beurzen en familie konden gaan
was daar het leven tot stilstand
gekomen. Toen nog ver van ons
bed. Tot dat hetzelfde nieuws ook
uit Italië, Oostenrijk en tenslotte
ons eigen Brabant kwam....
Ook hier ging veel op slot. In de
loop van de zomer kregen we een
sprankje hoop door verkoop
beurzen in Houten en toch wat
“evenementen” in kleine kring.

Inhoud
Nummer 6 - 2020
Vaste rubrieken:
Koopjes hoek
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Verder:
Minimensjes met MakeHuman & Blender
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door John Tiggelman
Helaas.... Wederom waren de
vakanties een oorzaak dat weer
vrijwel alles dicht ging. Weg
beurzen en evenementen waar we
allemaal zo graag naartoe zouden
willen gaan. Om te laten zien wat
we gebouwd hebben, inspiratie op
te doen of simpel te keuvelen met
andere hobbyisten.
Gelukkig is er intussen een vaccin,
vanaf januari gaat dat gebruikt
worden. “Ons” seizoen zal
daardoor echter niet leuker op
worden. Alle evenementen zijn al
lang verschoven. Wat dat betreft
gaan we een drukke zomer
tegemoet. Als alles dan tenminste
wel door kan gaan.

Bouwen van een resin model
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door Marcel Verbruggen

BMB Rijdag te Stroe
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door Leen Verkaik

DAF Oplegger Koppeling 1932
door Rien Gerrits

Bomen van natuurlijk materiaal
Tot die tijd moeten we onszelf dan
maar zien te vermaken. Dit doen
we deels door via fora en
whatsapp natuurlijk nog steeds te
keuvelen en te tonen wat we aan
het bouwen zijn.
Hopelijk biedt deze uitgave dan
wat inspiratie om des te meer te
gaan bouwen.
Wij wensen u als lezer in ieder
geval een voorspoedig, hopelijk
coronavrij, en bouwvol 2021!
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door Hans van de Burgt

FABLAB Midden Limburg (Editorial)
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Een loods van hout
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door Hans van de Burgt

Voorpagina, fotomateriaal Daf Museum, Eindhoven:
Een Daf 600 uit de jaren 60 kruist het pad van de 1100 trein in Eindhoven.
Het volgende nummer komt uit in maart 2021.
Heeft u een leuk artikel dat u met anderen wilt delen? Wij zien uw kopij graag tegemoet. ...
Eindhovense Modelbouwvereniging

pagina 4

Eindhovense Modelbouwvereniging

pagina 5

Makehuman & Blender
voor het maken van
minimensjes

Door: John Tiggelman

Eindhovense Modelbouwvereniging
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Via onze Facebookpagina,
“Groep Modelspoor & 3d printen
- Rapid Manufacturing” werd ik
geatendeerd op genoemde
programma’s , na wat gestoeid te
hebben met deze programma’s
heb ik besloten het volgende
erover te schrijven mogelijk zijn
anderen hiermee geholpen.
We gaan een poppetje maken in
schaal 1:87.

Let op mogelijk moet je eerst een
useraccount aanmaken op de
website van Makehuman om deze
functie te kunnen gebruiken.
Als je wilt kun je later in jou
project gebruikmaken van
onderdelen in deze database
buiten de al standaard aanwezigen
onderdelen. We keren terug naar
het standaardscherm, menukeuze
modelleren. Links bovenaan
tweede van links.

Wat heb je nodig?
Het programma Makehuman,
gratis op het internet te vinden.
Verder heb je nodig Blender 3D
ook gratis op het internet te
verkrijgen.
En de Assetdownload plugin voor
Makehuman om extra objecten te
downloaden, deze zit al in het
installatiebestand voor Windows.
Mogelijk is er wel een nieuwere
versie van de plugin uit als u
intussen wilt beginnen.
Verder je gebruikelijke software
om het stl bestand voor de
3D-printer geschikt te maken.
In deze handleiding beperk ik mij tot
het maken van een figuurtje voor de
modelbaan. Ik ga verder niet diep in
op andere mogelijkheden van
genoemde programma’s. Hiervoor
verwijs ik weer naar het internet.
Start het programma Makehuman.
Klik op de menukeuze community,
klik rechts onderin op synchronize,
laat het vakje Get screenshots open
anders wordt er erg veel data op je
computer gezet. Na enige tijd is er
een database gedownload met daarin
een overzicht van beschikbare
onderdelen voor Makehuman.
Onderdelen gemaakt door gebruikers en vaak vrij te gebruiken online
gezet. Onderdelen zoals lichaamsdelen, kleding hoeden schoenen etc.
Deze onderdelen kun je downloaden
na het installeren van de plugin!

Je ziet een standaard figuur wat
met het opstarten wordt geladen.
Links van het figuur zie je een lijst
met keuzes die voor zich spreken.
Geslacht, leeftijd spiermassa enz.
Onder in beeld links onderin zie je
de waardes die het figuur op het
moment heeft. Leeftijd gewicht
e.d. met het verschuiven van de
schuifjes in de lijst verander je
deze waardes. Klik je met de
rechtermuisknop in het midden
van een schuifje dan zet je de
standaard instelling terug. Als je
tevreden bent kun je het rijtje met
mogelijkheden afgaan, zoals
geslacht, gezicht,romp e.d. bij
deze menukeuzes kun je per
genoemd onderdeel specifieke
instellingen maken zoals
bijvoorbeeld een boller gezicht of
slankere heupen kortom heel veel
mogelijkheden om een goed
gelijkend figuur te maken.

niet te zien zullen zijn in je geprint
model. Wimpers e.d zijn niets
anders dan plaatjes die op het
figuur worden geplakt en niet in
3D aanwezig zijn.
Overigens, als je bijvoorbeeld de
menutab kledij actief hebt zie je
rechts de keuzes en links de
categorieën. Het maakt het
overzichtelijk als je een categorie
aanzet om zo een bepaald
overzicht te krijgen. Zo zal de
keuze male alleen mannelijke
kledij weergeven. Deze
mogelijkheid heb je in elke
menutab.

Bij de menukeuze materiaal kun je
wat kleuren bepalen voor het
figuur. Ook hier geld, links de
categorie en rechts de objecten.
Ook dit vooral op het scherm.
Printen in kleur is namelijk zeer
duur.

Bij poseren selecteren wij een
skelet, rechts in de keuzelijst kies
je voor game engine. Dit skelet
hebben wij later nodig om de
houding van het figuur te kunnen
aanpassen in Blender.

Een volgende stap is de geometrie
van het figuur. Hier selecteer je
kledij, ogen haar tanden enz. Je
selecteert rechts in de lijst op het
onderdeel wat je wilt gebruiken,
dit wordt direct toegepast op het
figuur. Bedenk hierbij wel dat
wimpers, tanden, wenkbrauwen
Eindhovense Modelbouwvereniging
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Met het tabblad pose kunnen wij
vast een houding voor het figuur
uitzoeken welke in de buurt komt
van onze wens.

Met expressions bepaal je de
gezichtsuitdrukking.

Renderen doen wij in dit geval
niets mee. Als er nu bij de diverse
keuzes niets voor je bij zit kun je
in het tabblad community kijken
of daar iets voor je bij zit om je
figuur te complementeren. Klik
daar eerst op waar je naar op zoek
bent bijvoorbeeld pose. Als niets
in beeld hebt klik je links
onderaan op update list. Er
verschijnt een overvloed aan
poses. Klik op een geschikt

bestand en vervolgens
rechtsboven op download. Om het
bestand te kunnen gebruiken ga je
in Makehuman terug naar het
menu poses waar je het zojuist
gedownloade bestand terug kan
vinden en gebruiken door er op te
klikken.
Als je tevreden bent kun je het
(Plaat hieronder op de pagina)
model exporteren om later in
Blender verder te bewerken. Maar
als je tevreden bent kun je het
model ook direct naar een STL
bestand exporteren. Om te
exporteren klik je op bestand links
boven in Makehuman. Dan
daaronder kies je exporteren,
neem voor Blende het formaat
flimbox (fbx). Hiermee wordt ook
het skelet geëxporteerd met de
andere formaten niet. Het skelet
heb je nodig om het figuur in
Blender een andere houding te
geven. Geef het bestand een naam
midden in het scherm bovenaan
achter file name: aan het eind van
die regel kun je op de drie puntjes
klikken om de bewaarmap op je
computer op te zoeken. De keuzes
die je rechts ziet, voeten op de
grond e.d. kun je laten zoals ze
staan ingesteld. Bewaar het figuur
ook als Makehuman bestand
handig voor later als je nog wat
wilt veranderen.

De volgende stap is het model in
Blender te importeren. Dit is
alleen nodig als je de stand van
het figuur nog wilt aanpassen. Je
moet het figuur dan als (fbx)
bestand hebben geëxporteerd.
Start Blender. In het startscherm
kies je general. Hiermee begin je
met een scherm met daarin alleen
een kubus. Deze kubus is
standaard geselecteerd, dit herken
je aan de oranje gekleurde randen.
Deze kubus mag je wissen met de
delete knop op je toetsenbord.

Om het figuur te laden wat wij net
in Makehuman hebben gemaakt
kiezen wij file, import. Dan de
extensie fbx. Vervolgens zoek je
het figuur op op je pc waarna het
wordt geladen.
Standaard is het figuur
geselecteerd, klik in een vrije
ruimte in het scherm om deze
selectie ongedaan te maken. Met
de scrolkop ingedrukt kun je je
model roteren, door de scroltoets
te draaien zoom je in en uit. Met

Eindhovense Modelbouwvereniging
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Om de houding van het figuur te
kunnen aanpassen moet het skelet
zichtbaar worden. Hiervoor klik je
rechts in de rij plaatjes welke
onder elkaar staan voor het
poppetje. Vervolgens rechts van
dat poppetje viewport display. Er
opent zich een keuzemenu.
Activeer onderaan in front. Het
skelet is nu zichtbaar

Je ziet in het model allerlei
driehoekvormen. Dit is het skelet
waarmee je de houding van het
figuur kunt veranderen. Om dit te
kunnen moet je links boven in op
het pijltje naar object mode
klikken en vervolgens pose mode.
Nu kun je een element van het
skelet aanklikken waarmee het
geselecteerd is. Met de knopen
draaien en verplaatsen bewerk je
het lichaamsdeel waarvan het
skelet onderdeel is. Als je de
shiftknop ingedrukt houd kun je
meerdere skelet onderdelen

tegelijkertijd selecteren.
Als je tevreden bent kies je in het
menu file voor exporteren en
selecteer je de stl extensie. Het
figuur zal zeker te groot zijn
omdat de programma,s
Makehuman en Blender in 1:1
maatvoering werken. Maar in je
slicer programma kun je dit
makkelijk aanpassen.

Ik gebruik Ideamaker als slicer
software. Met de scaleknop stel ik
de hoogte van het figuur in op 21
mm dit komt overeen met een
lengte van 1,83 m in 1:87.

Succes gewenst en heb je vragen
stel ze gerust er zijn op deze
website of op ons forum
voldoende mensen die je kunnen
en willen helpen.

QR-Code

de shiftknop ingedrukt en de
scrolknop ingedrukt verplaats je
het beeld. Meer hier over vind je
n online handleidingen.

Voor uitvergroting en film materiaal verwijzen wij u graag naar
de volgende site of scan de hierboven staande QR-Code:
http://modelspoor-3d-printen.nl/portal/makehuman-blender-voorhet-maken-vanminimensjes/?fbclid=IwAR3gdQ4m7wVh03QK4mPyXEgCqgHgt
a0C2P0ZX6iANi2x4n1-Fh6L-k1s4x8
Eindhovense Modelbouwvereniging

Het bouwen van een
Resin model
Op basis van een resin bouwpakket

Tekst en foto’s, tenzij anders
vermeld; Marcel Verbruggen
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In nummer vier van ons magazine
heeft u kunnen lezen over het
printen van een resin model, al
dan niet zelf getekend. Een
dergelijk model moet natuurlijk
wel worden afgewerkt. Hoe dit
gebeurt laten we u zien aan de
hand van een resin bouwpakket.
Er worden steeds meer
bouwpakketten uitgegeven die
gemaakt zijn met een resinprinter.
De vloeistof die gebruikt wordt
met deze printer laat zich namelijk
eenvoudig gieten in een simpelere
mal. Dat gieten is natuurlijk
binnen de EMV al langer bekend.
Het bouwen, bewerken en
afwerken van dit soort modellen
bij enkele leden ook. Voorbeelden
van gegoten resin zijn "De
schepen in de haven van Gennep"
op de modelbaan "De Spoor op
Vleugels" is bijvoorbeeld ook van
gegoten resin.
Het origineel
In dit artikel wordt een unieke NS
diesellocomotief afgebouwd, de
NS 2801. Deze loc was een
prototype in opdracht van de
Europese (staats)spoorwegen.
Gezamenlijk hebben die na WO 2
tijdens de wederopbouw gezocht
naar een verdere samenwerking op
het gebied van rijdend materieel.
Dit ging van de koppeling an sich,
via motoren naar complete locs.
Door het samenwerkingsorgaan de
ORE, opgericht in 1950, zijn al de
eisen waaraan iets moest voldoen
in bestekken uiteengezet. In dit
geval gaat het om een dieselloc,
waarvoor acht mogelijke
typeringen zijn opgesteld. Lichte
en zware rangeerlocs (NS100
500/600), rangeerlocs die ook op
de vrije baan mogen komen
(NS200/300), lichte vrije baan

locs (NS2400 / 2200) en zware
vrije baan locs (NS 6400 en DB
BR230 of Class66/77). Die laatste
twee categorieën zijn nog uiteen te
zetten in een verschil in vermogen.
Die serienummers waren toen
natuurlijk nog niet allemaal op de
baan te vinden maar laten wel een
voorbeeld uit de latere tijd zien.
Uiteindelijk is de 2801 de enige
loc die is voortgekomen uit deze
samenwerking.
Het hoe en waarom dit de enige
loc was, is te herleiden uit de
historie van de NS2801 zelf. In
1962 is deze loc geleverd aan de
NS, waarna deze in Eindhoven in
depot is gekomen. Eindhoven was
namelijk een depot van waaruit
vele proefritten werden gemaakt
tot laat in de jaren ‘90. Helmond –
Sevenum v.v. was daar een
uitermate geschikt traject voor.
Juist omdat daar harder gereden
mocht worden (160 km/u i.p.v.
140km/u) dan op de rest van de
trajecten. Daarnaast was de
hoofdwerkplaats Tilburg natuurlijk
om de hoek, met toen een
lijnwerkplaats nog op het depot
zelf. Dit laatste bleek voor deze
loc nogal van belang. Na slechts

zes! dagen in dienst te zijn
geweest werd de loc namelijk al
buiten dienst gesteld i.v.m. een
waterlekkage. Na nog eens 17
dagen in dienst, waarbij ook nog
een extra inspectie van de koeler
werd gedaan, was de loc wederom
buiten dienst. Nu i.v.m. een
defecte tractiemotor.
In de verdere historie van de loc
zijn nog vele van dit soort buitendienst stellingen gevolgd. Februari
’63 was de eerste serieuze buitendienst stelling. Oorzaak was niet
een tractiemotor maar de
dieselmotor zelf (die defect ging).
En dit na slechts 89 dagen en
42.000 km dienst!! Alle zuigers
van de motor zijn toen vervangen
en ook is er meteen een
aanpassing gedaan aan de
schoorsteen. Het origineel, een
lage variant op de lange huif
ontnam het zicht van de machinist
namelijk veel te veel door de
uitgestoten warmte.
Uiteindelijk is de loc in januari ’68
buiten dienst gesteld en in ’70
afgevoerd. Nadat bruikbare
onderdelen eruit zijn gehaald, is de
loc in ’72 nog in gebruik genomen
als stroomleverancier voor

NS 2801 te Tilburg 1970 S.C.de Jong, Collectie SDC Hoorn
Vorige Pagina: Kopaanzicht 2801 te Eindhoven, J. Bonthuis, Collectie NVBS Railverzamelingen

Eindhovense Modelbouwvereniging

pagina 11

hijswerkzaamheden in de
Dordrechtse haven. Erg lang heeft
de loc het echter ook hier niet
uitgehouden. In ’74 liep de motor
alweer onherstelbare schade op
aan de motor. In ’83 is na vele
jaren van steeds verdere
incidentele sloop het uiteindelijke
restant van de loc afgevoerd naar
de sloper.
Was de loc dan zo slecht? Als de
loc geen defecten had en in dienst
was, werd door de dienstdoende
Eindhovense machinisten de loc
wel degelijk gewaardeerd. De loc
reed rustiger en was sterker dan de
toen sterkste dieselloc 2200.
Soepel reed de loc niet helemaal,
vooral door wissels was er het
nodige gewring, en ook de 2400
en 1300 hadden daar veel last van.
Wat de machinisten wel bij is
gebleven is dat er altijd extra
koelwater werd meegenomen. Na
een dienst vanuit Eindhoven naar
Watergraafsmeer of Susteren was
het altijd vaste prik dat er
koelwater nodig was. Uit voorzorg
stonder er zelfs volle emmers met
water in de cabine. Alles om maar
weer thuis in Eindhoven te kunnen
komen. Hieruit komt ook de enige
“officiële” bijnaam van de loc,
Nautilus. Deze naam was een
verwijzing naar de onderzeeër van
kapitein Nemo. De veel meer
gehoorde bijnaam “Kreupele
Marie(tje)” is gekomen vanuit de
hoofdwerkplaats Tilburg. Dit
verwijst waarschijnlijk naar de
tweede levenspartner van de
toenmalige President-Directeur
"Den Hollander" van de NS. Deze
loc was een lievelingetje van deze
directeur. Hij vond het tenslotte
dat deze samenwerking
noodzakelijk was.

oc 2801 voor trein 4.4016 Eindhoven - Watergraafsmeer bij doorkomt in Diemen 30-03-1965. J.C. De Jongh,
Collectie SDC Hoorn

In de eerste alinea over het
origineel staat dat dit de enige loc
was die is voortgekomen uit de
samenwerking tussen fabrikanten.
Dit komt deels door de
samenwerking die
verantwoordelijk was voor de
bouw en ontwikkeling van deze loc
an sich, de MTDE, waarin
Werkspoor, Hemaf en nog 3 andere
Franse fabrikanten verenigd waren.
Met de nadruk ook op de markten
waaruit de fabrikanten kwamen.
Gewerkt werd hierdoor dan ook
vanuit Utrecht en Parijs. De eerste
scheur was hierin echter al snel een
feit, het chauvinisme vanuit Franse
zijde. Er zou natuurlijk nooit een
loc in Nederland besteld worden
als dit in Frankrijk ook kon.
Hoewel de loc in eerste instantie
wel in Frankrijk gebouwd is voor
ons. De daadwerkelijke klap was
echter dat het juist de bedoeling
was dat NS, hoewel vrij snel
eigenaar van de loc, niets in te
brengen had over de details
waaraan de loc te voldoen had. Dit
werd voor het grootste deel door de
gezamenlijke fabrikanten
opgesteld. Dit bleek door de
versnippering van de landen,
maatschappijen en fabrikanten en

door de vele buiten-dienst
stellingen een brug te ver. De loc
werd snel afgevoerd.
Het model
Het model is, zoals eerder al
aangehaald, gegoten in resin. Het
grootste deel van de onderdelen is
van dit materiaal. Daarnaast zitten
er nylon geprinte motorhuizen en
details van geëtst nieuw-zilver bij
die direct in de draaistellen vallen.
In het geval van een rijdend model
zitten er tevens wat zaken aan
elektronica bij om de loc te laten
rijden en verlichting te laten
voeren. In het verdere vervolg van
de bouw wordt daar verder geen
aandacht aan besteedt.
Wilt u nu ook een dergelijke loc
gaan bouwen? Het bouwpakket is
bestelbaar bij "MK
Modelbouwstudio’s". Houd daarbij
wel rekeing met lange levertijden.
Op de volgende pagina’s gaan we
daadwerkelijk aan de gang.

Informatie over de originele loc
gebaseerd op publicaties in het boek;
Diesel-Electrische locomotieven NS-serie
2600 en NS-loc 2801 van Paul Henken

Eindhovense Modelbouwvereniging

pagina 12

Om een bouwpakket in elkaar
te zetten is natuurlijk gereedschap nodig.
- Zijkniptang
- Tangetje
- (scherpe) Mesjes
- Grotere en kleine vijltjes
- Pin-vice
- Assortiment kleine boortjes
- Extra 0,5 mm boortjes
- Schuifmaatje
Niet op de foto staan dan:
- Korrel 400 schuurpapier
- Secondelijm
- Pincetten
- Multitool met slijpschijfje
- (seconden)lijm
Dan is het zaak om benodigde
gaten volledig uit te boren.
De bovenste foto laat de bufferbalk zien zoals deze uit de
gietmal komt. De gaten zitten
op ongeveer de helft dicht.

Alle gaten op de bufferbalk zijn
met een 0.5 mm boortje uitgeboord.
Die extra boortjes zijn daarbij
hard nodig, menigeen breekt er
door midden.

Hoewel het geen onderdeel is
van de bewerking van een
resin gietstuk, of de detailering
daarvan, hoort dit wel degelijk
bij deze kit.
Twee van deze motordraaistellen hiervan zijn al in een eerder
stadium gemaakt. De motor
valt volledig binnen de nylon
print. Assen zijn daarvoor aangepast en met een tandwiel op
de as geperst.

Eindhovense Modelbouwvereniging
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Ook hier op de koppen extra
gaatjes om uit te boren. De
meeste wederom met 0.5mm.
Om de gaten voor de lampen
te maken, hebben we een
2mm boor nodig.
Onder de kop ziet u een deel
van de gietboom die met een
vijl voor 95% verwijderd kan
worden.
Het laatste deel vlak op tafel
over het korrel 400 schuurpapier.

Na het tevens verwijderen van
de gietvliesjes in de ramen,
ziet het er als de linkse foto
laat zien uit. Om de ramen
eruit te snijden, is een scherp
mesje uitermate geschikt.
Mocht het vlies toch net wat
dikker zijn, neem dan alsnog
een sleutelvijltje ter hand.
De kap kan dan nu op het onderstel worden gepast...
Staat deze geheel vlak of zit er
toch nog ergens een gietnokje
in de weg? Dan is dit het moment om alles te controleren
en waar nodig aan te passen.

Voor het lossen van de kwetsbare draaistelzijkanten biedt
een slijpschijfje uitkomst.
De gietnokken zijn te dik om er
met een mesje doorheen te
komen, daarbij zou dit de details op het draaistel flink beschadigen.
De draaistelzijkanten kunnen
op de draaistellen gelijmd worden.
Daarvoor zijn kleine gaatjes
voorzien, die mogelijk nog iets
geruimd moeten worden met
een klein boortje.
Eindhovense Modelbouwvereniging
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Voor de verdere detailering van
het frame moet men er zeker
van zijn dat de draaistellen de
ruimte hebben om te kunnen
draaien.
Een loc die alleen rechtuit kan
is toch vrij saai....
Het gat boven het mesje is
voor de latere modelspoor koppeling. Daar kan de bijgeleverde Symoba in worden
gelijmd. NA het spuiten!
Begint al aardig op een loc te
lijken zo....

In de huif zitten echter wel
weer flink wat extra gaatjes
van 0.5 mm.
Nog eens wat extra boortjes
die in het KoMo archief opgeslagen kunnen worden.
Zeker omdat enkele gaatjes in
en op de hoeken van de cabine zeer moeilijk bereikbaar
zijn.

Dan begint de detailering. Hier
het aanbrengen van de handrails in de zojuist geboorde
gaatjes. Ook krijgen meerdere
deuren hun eigen klink. Dit
alles met een weinig lijm aangebracht op de puntjes van de
handrails. Ook de schoorsteen
kan er nu op.
Het gaas voorin past er in zonder te lijmen. Dit zit klemvast in
de nokjes

Eindhovense Modelbouwvereniging
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Alle handrails, trapjes en
klinken zijn nu geplaatst op het
model. Al die kleine onderdelen
komen vaak uit een ets-plaat.
Dit kan messing zijn, of in dit
geval nieuw-zilver. In beide
gevallen is het loshalen van de
onderdelen uit de ets een
“vervelend” werkje. Het
gebeurt vaak dat er net iets
krom geduwd wordt door net
wat te hardhandig te werken.
Dit komt vooral door het
gebruik van verkeerd
gereedschap. Een zijkniptang
is voor het losmaken uit de
plaat veel te grof. Daarvoor
kan beter, bij voldoende ruimte,
een speciaal schaartje worden
gebruikt. Nog beter, met een
vlijmscherp mesje vlak op de

snijplaat zijn de beste
resultaten te behalen. Met het
schaartje of mesje zijn daarna
de kleine aanhechtingen van
de ets te verwijderen.
Alle trapjes dienen zelf uit een
vlak onderdeeltje “gezet” te
worden zoals dat heet.

beter voor de vingers.

Met een ongeribbeld tangetje
is dit goed te doen. Neem
daarbij altijd wel een deel vast
dat breed genoeg is. Nu zijn dit
soort onderdelen op zichzelf
goed met een fijne soldeerbout
in elkaar te zetten. Hier heb ik
er voor gekozen om ook deze
delen onderling te verlijmen.
Het zit daarmee net zo vast en
gezien de maat van de
onderdelen is dit vaak ook

Hoe dit in zijn werk gaat leest u
in aflevering 3 van deze serie.

Op wat laatste onderdelen na
die later geplaatst en gereed
gemaakt kunnen worden, is de
loc (na het plaatsen van het
interieur) klaar voor een
laklaag.

In de volgende aflevering gaan
we aan de gang met een
volledig messing model. Een
15 tons goederenwagen van
de StaatsSpoorwegen en een
NS 6200 stoomloc zullen dan
uit de vlakke plaat tevoorschijn
komen.
Aangezien materieel nooit
schoon blijft, zullen we in
aflevering 4 het nodige vuil op
de dan van een verse laag lak
voorziene modellen zetten.

Eindhovense Modelbouwvereniging
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BMB rijdag te Stroe.

Tekst en beelden: Leen Verkaik
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Voor de zachte lock-down heeft
Marcel samen met Werner
deelgenomen aan een rijdag van
de Britse Modelu Baan. Nu
zouden we daar een mooi verslag
van kunnen maken. De meester
van de BMB kan dat vaak beter
dan wie dan ook. Wat let ons dan
om niet zijn verslag ook hier te
plaatsen. Leen, steek van wal.
Na ons laatste rijweekend in
januari bij de Nederlandse
Modelspoor Dagen in Rijswijk
hadden we voor 2020 alweer een
behoorlijk gevulde agenda en leek
het een prachtig BMB-jaar te
zullen worden met optredens in de
Jaarbeurs, bij Dordt in Stoom, in
Vredepeel, Leuven en meer.
Maar iedereen weet vast wel, dat
het in een groep wel eens kan
gisten en borrelen, zo ook bij ons.
De aanloop naar de
Verzamelaarsbeurs van april ging
vanwege het zwaar tegenvallende
aantal aanmeldingen gepaard met
wat irritaties en niet lang daarna
werd met een klap ook nog onze
Evenementencommissie
opgeheven. Het was zelfs nog
even de vraag of we wel door
wilden gaan met de BMB. De
kartrekkers, waaronder ik,
vroegen zich af waarvoor en voor
wie we het eigenlijk allemaal
deden. Werner en ik hebben toen
samen besloten hoe we ermee
door zouden gaan, waarbij er geen
soort van bestuur meer zou zijn,
maar gewoon alleen een groep
deelnemers, zoals voorheen. Dat
voelde vertrouwd. De
Evenementencommissie zou per
rijdag gevormd worden door twee
personen, voor elke rijdag twee
andere. Hiermee schakelden we
als.het.ware. terug naar de

essentie: de BMB is niet anders
dan een verbond van ongebonden
individuele modelspoorders die
samen een aantal keer per jaar een
rijdag c.q. rijweekend organiseren
en met elkaar afspraken gemaakt
hebben om e.e.a. goed te laten
verlopen. We spraken samen toen
ook af dat we voorlopig eerst eens
zouden kijken wat er voor
initiatieven uit de BMB-groep
zouden komen
Toen kwam tot overmaat van
ramp de corona-ellende over ons
heen. Het ene na het andere
evenement ging ineens in rook op
en onze zo mooi gevulde BMBagenda liep letterlijk leeg. We
hebben weliswaar een paar minirijdagjes kunnen houden en - heel
leuk - een keer met drie BMB-ers
bij de Forumbaan mee kunnen
doen, maar alle BMB-deelnames
werden een voor een gecancelled.
Het is niet onmogelijk dat deze
situatie tot volgend jaar of nòg
langer voort zal duren, wie het
weet mag het zeggen. ??? Maar
als je als BMB hééél lang
hééélemaal niets doet gaan
mensen andere dingen doen en
dan is het de vraag of het BMBgebeuren na zo'n lange periode
van leegte nog wel leeft.
Henk had eerder al eens
opgemerkt dat de sporthal in Stroe
wel eens een leuke rijlocatie zou
kunnen zijn en een week of drie

geleden sprak ik de eigenaar
daarover aan. Hij bleek direct
bereid eraan mee te werken en we
spraken af dat we vanwege
corona met max. 15 man zouden
komen en ook dat het vóór 1
september zou plaatsvinden,
omdat de sporthal daarna een
andere bestemming zou krijgen.
De afgelopen weken heb ik e.e.a.
snel met iedereen afgestemd en
voorbereid (ook met de BNLSForumbaan, maar die konden niet
komen) en ja hoor,
zaterdagmorgen was het zover: na
ruim 7 maanden hadden we
eindelijk weer eens een BMBrijweekendje!
Het opbouwen van de baan. Ja,
we hebben op het laatst het
baanplan nog aangepast aan de
ingang van de sporthal, waar
eventueel publiek vandaan zou
komen, en omdat ik vanuit onze
groep het verzoek kreeg om de
opstelling met het oog op corona
meer "open" te maken, zodat de
1,5 meter afstand onder alle
omstandigheden gemakkelijker te
realiseren zou zijn.

Dit is het geworden:
Op zaterdag hadden we een
baanlengte van 28 meter meter en
op zondag van 32 meter. Dat is
een rijlengte over het hoofdspoor
van ca. 57 resp. 65 meter.
Aangezien we met veel
deelnemers waren was het nogal
druk en had de baan best nog wel
wat langer mogen zijn.
Eindhovense Modelbouwvereniging
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Hierbij de verdere foto's:
De spullen in de auto:

Voor velen van jullie een onvoorstelbaar beeld. Zo stonden er
negen tot elf auto’s. Alle tot de
nok toe gevuld.

Zowel deze oude Mallard als een
nieuwere Eurostar voelen zich
daar thuis.

De zondagcrew: v.l.n.r.: Werner,
Leen, Bjorn, Thijs, Cor, Bas,
Cees, John en Marcel

Hmmm, even niet correct gefocust
We blijven toch kleine kinderen...

Waar we het ook ook alweer voor
deden?
Dit weekend werd dat eens temeer
duidelijk. We hebben met een stel
heel fijne deelnemers weer een
heel fijn BMB-rijweekend achter
de rug. Ondanks de vakantieperiode hadden we op de zaterdag
maar liefst 11 en op de zondag 9
deelnemers. De sfeer was op beide
dagen als vanouds gemoedelijk en
voortreffelijk. De thuisblijvers
hebben echt wat gemist. ;) Het is
daarnaast hartverwarmend om te
zien wat mensen als Marcel en
Bas ervoor over hadden om bij
ons als gast aanwezig te kunnen
zijn. Ook BMB-ers Rob en Michel, die zich zich deze keer niet
hadden aangemeld, kwamen toch
nog een paar uurtjes met ons meedoen, terwijl ze bepaald niet in de
buurt wonen. Dat is natuurlijk helemaal top en daar doen we het
voor!

Spullen in de sporthal:

Het schiet al aardig op:

De "Rocket" op Whitmore Yard

De bak van Bjorn: "Mind The
Gap" met als thema de London
"Underground" wordt een waar
kunstwerk:

De fiddle yard:
Mijn dank gaat ook uit naar de
mensen van camping Jacobus
Hoeve, die ons gedurende het
weekend heel goed en plezierig
ondersteund hebben.
Leen.

Eindhovense Modelbouwvereniging

pagina 19

DAF
Oplegger koppeling 1932
Tekst : Rien Gerrits
foto’s : Rien Gerrits
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Lang geleden is er bij het DAFmuseum een verzameling oud ijzer
aangeboden omdat men
veronderstelde dat het
waarschijnlijk wel iets met DAF
te maken zou hebben.

Nader onderzoek bracht aan het
licht dat het hier ging om het
eerste octrooi van Hub van
Doorne nr. 35603 dagtekening 16
mei 1935. Na deze ontdekking
rees het idee om de koppeling te
restaureren en tentoon te stellen
samen met de oplegger. Door
middel van deze koppeling kan de
chauffeur zonder uit te stappen de
oplegger aan- en afkoppelen en de
remmen van de oplegger worden
gedeblokkeerd. Tijdens het rijden
zorgt het mechanische in de
koppeling ervoor dat de oplegger
gaat remmen indien nodig.

Omdat het best om een heel
complex werkend model ging,
was het heel erg lastig om de
werking te begrijpen en dat te
vertalen in bruikbare tekeningen.
Als constructeur heeft Sjaak van
Mil hier diverse tekeningen voor
gemaakt.
Na vele jaren van kijken, denken
en bouwen staat er in het museum
een -bijna- werkende

opleggerkoppeling en oplegger.
Door het museum is de wens
uitgesproken om dit patent ook
echt werkend te maken zodat de
bezoekers inzicht krijgen in de
vernuftige werking. Gezien het
gewicht en de compacte bouw is
het niet mogelijk om dat met het
origineel te doen.
Er is al eens een model in hout
gemaakt wat echter niet echt het

Dankzij de tomeloze inzet van
Wim Thijssen (vrijwilliger DAFmuseum) heeft hij -samen met
andere vrijwilligers- gezocht naar
de nog ontbrekende onderdelen.
Vooral de ontdekking van het
patent en de bijbehorende
documentatie in het
museumarchief, heeft ertoe geleid
dat er nu ook onderdelen gemaakt
konden worden die nog ontbraken.
Helaas waren de bijbehorende
tekeningen niet echt duidelijk en
er was geen maatvoering. Dat was
dus veel puzzelen en proberen.
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kan worden wat er transparant
uitgevoerd gaat worden en welke
onderdelen niet. Voor de
techneuten onder ons.
De proefonderdelen worden nu
geprint in de fast modus van de
printer en hiervoor gebruik ik
PLA. Zodra alles naar wens is,
worden de onderdelen met ABS of
PETG geprint in high modus.
Voor de transparante onderdelen
gebruik ik acryl plaat. Deze
worden met een lasersnijder
gemaakt.

beoogde effect had.
Tijdens de koffiepauzes is het idee
geboren om d.m.v. een model de
werking te tonen aan de
bezoekers. Gedeeltelijk
transparant uitgevoerd.

gepast. Maar inmiddels zijn
diverse onderdelen aangepast en
in 3D geprint zodat er nu bekeken

Voor de aandrijving van het model
ten aanzien van het aankoppelen,
remmen en afkoppelen is nog
geen keuze gemaakt. Dit is sterk
afhankelijk van wat de wensen
gaan worden. Bijvoorbeeld of men
het model d.m.v. knoppen wil
laten bewegen of dat er ook audio
of beeld bij gaat komen. Hier zijn
op dit moment alleen nog maar
ideeën over.

Door het enthousiasme van Wim
en Sjaak aangestoken, heb ik de
uitdaging aangenomen om dit
model te gaan bouwen. De vraag
was in welke schaal er gebouwd
moest worden. Na wat
proefprinten is besloten om in
schaal 1:3 te gaan werken. In deze
schaal wordt het model niet te
groot en kan toch nog duidelijk de
werking van de koppeling te zien
zijn. Door middel van knoppen zal
het voor de bezoekers mogelijk
zijn de werking te zien van zowel
het aan- en afkoppelen als de
werking van de oplooprem.
Na het maken van -voor mijbruikbare tekeningen bleek al snel
dat er in de loop der jaren
aanpassingen waren gedaan die
niet op de tekeningen zijn aan
Eindhovense Modelbouwvereniging
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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.
Prijslijst

Prijslijst

Leden van de EMV
Er worden geen opstart kosten bereken

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

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

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 5,00 euro

Voorbeeld
45 min werk op 2 mm MDF en
35 min werk op 4 mm MDF
is totaal 1.20 uur is 30,00 euro

Exclusief materiaal,
dit dient u zelf voor te zorgen...

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

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.
Eindhovense Modelbouwvereniging
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Bomen
van natuurlijke
Materialen
Hans van de Burgt
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Een van de interessantste aspecten
van spoorweg modelbouw is het
zelf maken van modelbomen. Bij
gebruik van natuurlijke materialen
krijg je niet alleen een mooi
resultaat, maar ze zijn bovendien
snel en goedkoop te maken.

Om de takken snel en stevig aan
elkaar te lijmen, maak ik gebruik
van een superglue van het merk
Mitre Fast, met een activator in
een spuitbus.

Een modelboom heeft in schaal
H0 ofwel 1:87 zoals we bij de
EMV bouwen al snel een fors
formaat. Je moet dan denken aan
20 tot 25cm hoog. Dat staat goed
op een museale
tentoonstellingsbaan, maar op een
relatief kleine module van
1200x600mm past een boom van
15 tot 20cm beter.
Isatis Tinctoria werd vroeger
gebruikt om de blauwe kleurstof te
maken voor de denim-stof. In
gedroogde vorm is dit loof o.a. te
koop bij GminiatureS.

Voor het boomskelet gebruik ik
echte takken zoals gagel en heide.
Beide zijn makkelijk te vinden in
de natuurgebieden rondom mijn
woonplaats.
De takjes doop ik in een druppel
superglue, houd het takje met een
pincet op de gewenste positie, en
spuit de activator heel even over
het lijmpunt. De zaak zit
onmiddellijk vast... écht vast.

Voor zover nodig verwijder ik alle
blaadjes, en verzamel takjes die ik
kan gebruiken om een boomskelet
te maken van de boomsoort die ik
voor ogen heb. Een brede boom
met dikke stam of juist een smalle
hoge boom met ranke stam.

Op dezelfde manier plak ik de
natuurlijke materialen op de takjes
die ik gebruik als loof:
Isatis Tinctoria
Zeeschuim

Het Zeeschuim ofwel Teloxys
Aristata Ecume de Mer, is veel
meer bekend. Ook dit is te koop
o.a. via DioDump. De laatste is
een leverancier voor Military
Scale Modelling. Dergelijke sites
blijken een uitstekende bron te
zijn voor scenery materiaal.
Eindhovense Modelbouwvereniging
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Zowel Isatis Tinctoria als
zeeschuim zijn overigens ook te
koop als zaden via Vreeken’s
Zaden uit Dordrecht.
Naast deze natuurlijke materialen
gebruik ik verder ook nog diverse
strooimaterialen zoals grasvezels
en gekleurd zaagsel.
Hierop deze pagina enkele
resultaten van mijn bomen:
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FABLAB
MiddenLimburg.

Fablab
Magnesiumstraat 21 A2
6031RV Nederweert
0495-785379
info@fablabmiddenlimburg.nl
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Wie zijn wij?
Wij als werkplaats, ondersteunen
het Fablab principe en zijn lid van
FABLABBENELUX.nl
Het moto waar we samen naar
streven:
Door en met elkaar, voor elkaar, in
het vinden van een oplossing voor
jouw idee.

met de machines komen werken,
maar betalen het uur tarief niet
leden.
In de Modelbouwer werden wij
door de hoofdredacteur Gerrit
Volgers een bijzonder Fablab
genoemd. Wij willen dat ook waar
maken door de veelvoud aan

Emco 140 klaar voor revisie
Je vind ons hemelsbreed 800 mtr
van de A2, afslag Nederweert op
het industrieterrein Pannenweg II.
Normaal gesproken zijn we elke
dag van 8:00 tot 16:30 geopend ,
de zaterdag vaak ook maar maak
voor de zekerheid liever een
afspraak. Op afspraak is vrijwel
alles mogelijk.
Het uitwisselen van technieken
staat centraal en niet de huur van
de machines.
Wij willen graag open gaan op 1
februari maar nemen alle covid
regels in acht.

kennis en aan diversiteit van
machines. Wij hebben zowel de
conventionele machines als ook
de cnc machines.

Graag zouden we willen samen
werken met de leden van de EMV
in Best.
Wij hebben een lidmaatschap per
jaar en daarvoor kunnen de leden
zelf onder begeleiding met de
machines werken tegen een
aantrekkelijke prijs voor leden.
Ook nietleden kunnen na een
training en/of onder begeleiding

Wij zoeken vrijwilligers.
Vrijwilligers ondersteunen andere
leden en niet leden, in het
bedienen van de machines en/ of
helpen het Fablab, bij het
reviseren en het weer in gebruik
stellen van de machines .
Wij zoeken dan ook hiervoor
mensen die een steentje bij willen
dragen.

Emco 120

Mechanisch, elektrisch en
elektronica ondersteuning is hard
nodig om de grote werkplaats te
onderhouden en te laten draaien
volgens de veiligheidsregels.
Ook op ICT gebied kunnen we nog
een paar handjes gebruiken met
name ook om de website aan te
passen.
Workshops en cursussen.
In februari willen we, als dat weer
mogelijk is, starten we met
verschillende workshops, o.a. een
workshop opbouwen cnc
freesbankje. Deze workshop die
mede ondersteund wordt door
Het vakblad De Modelbouwer,
gaat over het in elkaar zetten van
ons bouwpakket kleine CNC frees,
bespreking besturing en veiligheid.
Deze zal op een aantal zaterdagen
gepland worden en start na
carnaval
Verder zal er een cursus laseren,
Sublimatie en CAD tekenen gestart
worden in de komende maanden.
Daarnaast wil onze ict’er graag het
programmeren en toepassen van
de arduino onder de aandacht
brengen.
Onder andere is er in de
werkplaats een tablet te zien dat
dient als dashboard (het bedienen
en laten zien welke apparatuur in
werking is) Tevens houden we zo
de energie in de gaten die de
apparatuur opneemt per dag.
Ook hiervoor zoeken we
vrijwilligers die dit zouden willen
begeleiden!
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BRM Laser 100060

Filament extruder

Frees bank en
2 draaiautomaten

Glasmes op een
BZT freesbank gemaakt
voor tifany

Machines die nu inzetbaar zijn:
Ultimaker extended 2+
Creality standaard
UV belichtingsbak (fotogevoelig materiaal te belichten
printjes aluminium etc. )
Grote laser BRM ( doorvoer laser CO2 100 W) bewerkings
oppervl. 1000 x 1600 mm RD works software.
HP full Colour Designjet T520 – 36 inch 340 printer, A0
formaat met ook een A3 en/of A4 magazijn.
Mokkenpers en transferpers voor het bedrukken van
materialen zoals glazen klok, broodplank en T shirts.
UV printer om aluminium, glas, kunststof ,hout ,textiel en/of
andere materialen full colour te bedrukken.
Freesbank Fadal VMC15 met gereedschap wisselaar
bewerkings gebied 510 x 410 x 300 mm
Draaibank Harrisson 280 CNC met tool wisselaar
Draaibank Harrisson 280 CNC ook manueel te gebruiken
Grote Boorkolom MC 3 Spil opname
Slijpband machine
Hero freesbank
Vlakslijpmachine
Trowal polijst machine
Schroefcompressor met condionering van de lucht
Co2 las apparaat
Mig mag lasapparaat

In aanbouw:
Bridgeport freesbank (machine is gereviseerd, besturing
moet nog ingebouwd worden)
Emcoturn 140 CNC Machine mechanisch gedeeltelijk
gereviseerd, Elektrisch
moet deze nog afgewerkt worden.
Emcoturn 120 CNC Machine plaatwerk moet nog aangepast
worden en opnieuw geverfd. Besturing moet nog afgewerkt
worden.
Freesmachine CHIN met gereedschap wisselaar moet nog
gereviseerd worden en de besturing moet afgemaakt
worden.
Snijplotter moet nog een andere besturing krijgen met
software.
Kleine 40 Watt Laser koeling en besturing wordt veranderd.
Kleine ﬁlament extruder, met kleurdosering en wikkelaar,
moet afgebouwd worden om zelf ﬁlament te maken en te
wikkelen.
Afkortzaag met automatische lengte instelling
.
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De leden die regelmatig gaan
meehelpen met reviseren en weer
in het bedrijfstellen van de
machines, betalen geen uurtarief
wanneer zij zelf wat willen maken
op een van de andere machines.

Onze werkplaats is een byzondere
werkplaats voor mensen die iets
met stoom willen doen.

mensen tegelijk toe om de afstand
tot elkaar te kunnen waarborgen.
Daarom vragen wij u dringend een
afspraak te maken

Bezoeken staat vrij, maar i.v.m.
Corona laten wij nu minder

Gitaarstandaard

Meerspillige
kop

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....
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Een loods van hout
Hans van de Burgt
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Sinds de Corona crisis worden in
tegenstelling tot in Nederland veel
virtuele modelspoorbeurzen
georganiseerd in het Verenigd
Koninkrijk. Klaarblijkelijk kunnen
de Britten er geen genoeg van
krijgen. Uit alles blijkt dat de
modelspoorwereld aan de andere
kant van de Noordzee een
geweldige groei doormaakt.
Hornby, een van de fabrikanten
daar, meldt zelfs een
omzetstijging van meer dan 33%.
Hoewel het verleidelijk is iedere
keer een beurs te beschrijven in
ons magazine, doe ik het deze keer
anders. Ik focus mij op één
onderdeel dat er voor mij erg uit
sprong: Een loods van hout.
Hoewel de laatste maanden de
modelgebouwen van de EMV
bijna uitsluitend gemaakt worden
met behulp van onze 3D printers,
zouden we bijna vergeten dat we
binnen de EMV ook een aantal
lasersnijders hebben. De in dit
artikel beschreven houten loods is
bij uitstek een object dat zich leent
om met zo’n lasersnijder te
maken. De beschreven technieken
kunnen prima ingezet worden voor
vergelijkbare loodsen of schuren
in een Nederlandse context.

fig. 1

De loods in kwestie werd
gebouwd door Andy Banks en
Andy York met ondersteuning van
Geoff Taylor als onderdeel van de
tentoonstellingsbaan Tackeroo met
de eerste wereldoorlog als thema.
Het stelt een wapen- en
munitieopslagplaats voor. York en
Taylor gelden als meest bekende
en beste Britse
modelspoorbouwers. De schaal
waarin deze loods gebouwd is, is
1/76. (Zie Afbeelding 1.)
fig. 2

Alle onderdelen van de loods
werden ontworpen in Adobe
illustrator, en vervolgens
gesneden/gegraveerd met een
lasersnijmachine. Met
indrukwekkende aantallen. Er zijn
385 onderdelen gebruikt. Hoewel
zeer ervaren modelbouwers,
maken zij gewag van het maken
van leerzame fouten. Bij het
ontwerpen van een dergel complex
gebouw moet je voortdurend
rekening houden met de dikte van
de te gebruiken materialen. En de
dikte van de MDF snijplaten is
helaas niet altijd constant. 2mm of
3mm plaat kunnen dus net iets
dikker of net iets dunner zijn dan
gedacht. Ook moest men
genoegen nemen met zeer
schaarse en onvolledige bronnen.
De makers kozen voor een
buitenlaag van 1mm dik MDF met
daarin de structuur van planken
gegraveerd, een binnenlaag van
330gr/m2 papier ook met
gegraveerde planken en een
balkenskelet uit 1mm MDF. Deze
drie delen werden op elkaar
gelijmd tot een sterke en stabiele
wand. (Zie Afbeelding 2.)
Eenmaal gelijmd werd dit
muurdeel geverfd met een
mengsel van eenvoudige bruine en
grijze acrylverf. Daarbij werd er
op gelet, dat alle planken net een
iets andere kleur kregen. In totaal
werden 6130 plankjes geschilderd
op deze manier. (Zie Afbeelding 3.
en 4.)
Voor de gebruikte kleuren, kan
men kiezen voor Rembrandt
Acrylverf van Talens in tubes van
120ml: nr. 140 (Zinkwit), nr. 408
(Raw Umber) en nr. 718 (Warm
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1mm. (Zie Afbeelding 7.)
Voor de ramen werd gebruik
gemaakt van twee lagen overhead
sheet op maat gemaakt.
Voor de spanten en de ondersteuning
van de veranda werd gebruik
gemaakt van 1mm MDF plaat. (Zie
afbeelding 8.)
fig. 3
fig. 4

fig. 6
principe toegepast als voor de
wanden. Deze deuren werden
opgehangen aan een plastic strip van

Voor het dak werd gebruik gemaakt
van Slaters golfplaat. Deze werden
licht geschilderd met grijze verf en
later een klein beetje verweerd.
(Zie Afbeelding 9.)

Grijs) o.a. verkrijgbaar bij Van Beek
Art Supplies in Eindhoven.
Uit het bronnenmateriaal bleek dat
de vloer bestond uit diagonaal
gelegde planken. De door de laser
gegraveerde planken bleken echter
iets te uniform te worden. Besloten
werd de zogenaamde spijkergaten
niet met de laser aan te brengen,
maar met de hand. Er zijn maar liefst
4612 gaatjes geprikt op deze manier.
(Zie Afbeelding 5. en 6.)

fig. 7

Voor de deuren werd het zelfde

fig. 8

fig. 5

fig. 9
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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

Koopjes hoek
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.

Magneetstrip
is weer op voorraad

Wisselaansturing
is weer op voorraad

voor auto’s en ander rijden
materiaal.
Per strijkende meter
2,75 euro
Niet leden 4,50

Voor het aansturen van
wissels hebben wij een
eenvoudige tool gemaakt de
men onder de tafel plaats
7,50 euro voor niet leden
1,00 euro voor leden

Info: Ruud Kreuzen
Penningmeester

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

Info: Jos Bazelmans
bestuurslid

Te koop een laser
Snij formaat 50x70 cm
Tube 60 watt
Besturing: lasercat
nieuwprijs 2600 euro
Nu 1250,00 euro
Af te halen in Waalwijk
Info 0624570660
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De EMV, de club waar je bij wilt zijn...
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