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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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Ons laatste magazine was een
jaar geleden. Niet dat er in dat
jaar niets gedaan is. De tijd om
het magazine uit te geven heeft
ons als redactie helaas
ontbroken.
Te druk met zaken buiten de
vereniging, maar zeker ook met
andere zaken binnen de
vereniging. De redactie is vooral
bezig geweest met het
aanpassen, vergaren en het
maken van tekeningen voor de
projecten. Hierover kun je
uiteraard lezen in dit magazine.
Natuurlijk is er aan de hand van
deze tekeningen ook een en
ander gebouwd, zoals je in
hetzelfde artikel kunt zien.
Uiteraard hebben we ook het
een en ander buiten de deur
gedaan, voor zover dat kon in
de afgelopen periode. Ook
hiervan kun je een verslag
lezen.
Graag hebben we het ook over
de komende uitgaven, onze
mooie vereniging bestaat
namelijk slechts 85 jaar
komende september! Uiteraard
gaan we in de komende
uitgaven hierop terug komen.
Met een deel over historie en
heden. Maar zeker ook over de
toekomst. Samen met onze
lezers en leden gaan wij als
redactie natuurlijk de komende
15 jaar er alles aan doen om in
ieder geval de 100 jaar te
behalen als vereniging.
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door Marcel Verbruggen

Grote projecten

Ruud kreuzen

Voorpagina, foto: M. Verbruggen
Locomotief 23 076, tijdens de rijdagen op VSM beekbergen
Het volgende nummer komt uit in augusus / september 2022.
Heeft u een leuk artikel dat u met anderen wilt delen? Wij zien uw kopij graag tegemoet. ...
Eindhovense Modelbouwvereniging
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EMV  VACATURES
Ons ‘paradepaardje’ “Spoor op
Vleugels” krijgt én verdient alle
aandacht in opbouw en uitvoering.
En ook al is het nog lang niet zover
dat alles volledig operationeel is, er
kunnen toch al treinen rijden.
En om de treinen te kunnen laten
rijden dienen er extra inspanningen
geleverd te worden. Enerzijds om
spoortrajecten te controleren, maar
anderzijds en niet onbelangrijk, het
demonstreren aan bezoekers. En dat
laatste begint steeds meer op gang
te komen.
Hierdoor zijn er momenteel twee
actuele vacatures en wordt er
uitgekeken naar:

Vrijwilligers voor onderhoud
rollend materieel
Vrijwilligers als treinbestuurder
Voor het optimaal uitvoeren van de functie
wordt voorzien in een opleiding met de nodige
aandacht en begeleiding. Deze vrijwillige
werkzaamheden worden uitgevoerd in een
ongedwongen en prettige sfeer en binnen een
team van zeer gemotiveerde collega’s.
Ben je een aantal uurtjes per week beschikbaar
dan kan in overleg je inzet geregeld worden. En
met jouw inzet en kwaliteiten kun je hier
wekelijks veel plezier aan beleven. Samen met
enthousiaste gelijkgestemden kun je zo
jarenlang aan je hobby een extra dimensie
geven.
Belangstellenden kunnen zich melden bij het
bestuur van de EMV

Eindhovense Modelbouwvereniging
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Terug
naar Toen?
Fotografie en tekst: Marcel Verbruggen
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Veluwse
Stoomtrein Maatschappij
Jaarlijks wordt door de Veluwse
Stoomtrein Maatschappij een
evenement georganiseerd in het
eerste weekend van september.
Zo zou ook afgelopen jaar dit
evenement worden georganiseerd,
echter door Corona is niet
aangedurfd het ook grootschalig
aan te pakken. Plannen om het
evenement te bezoeken zijn echter
lang van te voren gemaakt en ook
niet gewijzigd.
Waar het plan was om twee dagen
op en om het terrein van de VSM
te gaan kijken is dat door het niet
doorgaan van het event niet
helemaal gelukt. Op de zaterdag
zijn de nodige modelbouwzaken
in de omgeving met een bezoekje
vereerd. Buiten dat het leuk is om
ook eens elders te winkelen zijn
onbekende winkels mogelijk nog
wel eens pareltjes wat betreft
assortiment. Waardoor je nét kunt
vinden wat je al zo lang zoekt.
Op de zondag hebben we dan toch
het depot van de VSM bezocht en
een rit gemaakt met de stoomtrein.
In het depot en tijdens de rit het
nodige aan materieel zien staan
wat op de gevoelige plaat is
vastgelegd ter inspiratie. Zowel
wat betreft weathering als qua
dekkende kleuren voor
bijvoorbeeld de NS 2530, en NS
2019 die aldaar staan te pronken.
advertentie

Oirschotseweg 14, 5684 NJ Best
https://www.speelgoedentechniek.nl
Eindhovense Modelbouwvereniging
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Grote projecten
in vogelvlucht...
Eindhovense Modelbouwvereniging
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Verzamelen, tekenen en bouwen...
Het is al een tijd geleden dat we melding gemaakt hebben van
wat we aan de projecten gedaan hebben.
Bijna twee jaar geleden zelfs!
Tijd voor een update...
Hebben we in die tijd dan niets
gedaan? Zoals eenieder weet
hebben we sindsdien het nodige
aan maatregelen gehad omtrent
Corona. Stil gezeten hebben we
echter allerminst. In eerste
instantie zijn de leden thuis verder
gegaan met het maken van
tekeningen en modellen om “nu”
te maken. Een deel daarvan is ook
toen al gemaakt door de modellen
steeds maar weer door te geven
naar een volgende bouwer/expert.
Iets dat we voorheen, en nu nog,
op de locatie ook doen. Er is niet
één gebouwd model dat van begin
tot eind door dezelfde persoon is
gebouwd. Van tekenaar tot eindoplevering zijn er tot wel zeven of
acht leden die er mee bezig.
SOV
Voor Spoor op Vleugels zijn
tijdens de coronamaatregelen
helaas weinig zaken gedaan.
Thuis zijn voorbereidingen
gemaakt om de baan van
Eindhoven te kunnen gaan
aanleggen. De eerder gemaakte
tekening is grondig nagelopen en
wat uitgebreid qua
rijmogelijkheden en het
railmateriaal met hindernissen
besteld en uitgeleverd. Ook dat
was vaker niet dan wel leverbaar
vanuit de fabrikanten. Met de
deelleveringen is afgelopen
januari 2022 wel voortvarend
begonnen om de hoofdsporen
van Station Eindhoven te leggen.
Begin mei kon op deze manier de
eerste trein op accu’s een groot

deel van het station berijden.
Inmiddels zijn alle hoofdsporen
rondom gelegd en worden deze
aangesloten op de ringleiding om
ook treinen zonder accu te
kunnen laten rijden. De legploeg
gaat binnenkort dan ook verder
met de aanleg van de rangeer- en
goederensporen. Als laatste
wordt dan de rondloods
geplaatst.

Aan de andere kant van de baan
lag de rails al een tijd klaar om
aangekleed te worden. Limburg
was naast de rails op een eigen
plank nog vrijwel geheel leeg. Het
enige wat daar te zien was waren
de huizen op de Nieuwstraat uit
Kerkrade. Tot sinds kort in ieder
geval. Sinds begin april zijn er
enkele schouders onder dit deel
gezet. Met de week zijn sindsdien
Eindhovense Modelbouwvereniging
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de vorderingen te zien. Basis is
nog altijd de tekening die een 5tal jaren geleden gemaakt is met
de Dominiale Mijn Kerkrade in
het hoofd. Tijdens een bezoek aan
het Regionaal Historisch
Centrum Limburg zijn de hiaten
in onze tekening zoveel als maar
mogelijk is aangevuld met
bouwtekeningen van de
gebouwen. Dit heeft de nodige
blauwdrukken opgeleverd, die
lastig leesbaar waren. Direct zijn
deze door een van de leden
aangepakt om leesbaar en
werkbaar te maken. Nog
diezelfde week werd al de eerste

3d tekening van een van de
gebouwen geteased. In de 8
weken die zijn verlopen sinds het
bezoek aan het RHCL is het
terrein op de baan al behoorlijk
veranderd. Om de week komt er
sindsdien een volgend gebouw uit
de lasersnijder. Wat voor een
groot deel diezelfde week al in de
steigers staat. Plannen om het
nodige aan beweging in de
gebouwen in te gaan bouwen zijn
er ook al legio. Zowel in als
tussen de gebouwen door. Laat je
verrassen tijdens je volgende
bezoek door de vorderingen in dit
deel.

Last but zeker not least wordt er
achter de schermen van het oudere
deel aan meerdere zaken gewerkt.
Zo wordt Gennep al een tijdje
gewerkt aan een 8-sporige treinenlift.
Hier nadert deze de voltooiing. De
lift staat al wel een tijdje op de goede
plaats. Deze ook gebruiken is
vervolgens een ander werk. Tijdens
het uitgeven van deze editie worden
de laatste draden tussen de lift en de
bestaande baan getrokken. Waarna
het testen van de sporen en hardware
in combinatie met de
besturingssoftware kun beginnen.
Tussen Veghel en Boxtel wordt nog
altijd gewerkt aan het plaatsen van de

Eindhovense Modelbouwvereniging
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winkels alles te koop wat de
Eindhovenaar maar nodig had. In
de wijk rijdt ook de bakker nog
rond met het van toen heel bekende
brood Tarvo. Ook een product dat
toen speciaal voor de medewerkers
is ontwikkeld en geproduceerd in
de eigen bakkerij. Kijk ook vooral
goed naar de etalage van deze Etos.

Stationskwartier
Op onze modules wordt hard
doorgewerkt om het stationsgebied
verder vol te zetten met de
gebouwen die hier qua tijd ook
behoren te staan. En met het
stationsgebied wordt dan het
gebied bedoeld van Insulindelaan
tot aan de Glaslaan. Vanaf de
Glaslaan zijn de modules nu
gevuld tot aan het station zelf.

hefbrug nabij Veghel in het Duits
Lijntje. Van deze brug heeft u in de
vorige uitgave al foto’s kunnen zien.
Het is nu nog zaak om de Zuid-Willemsvaart dusdanig naar de zin te
maken dat de brug ook daadwerkelijk
geplaatst kan worden. Ook hier wordt
nog de nodige techniek ingebouwd
om meer beweging te laten zien. In
een volgend nummer meer over deze
brug en omgeving.

We komen dan als eerste het
Philipsdorp tegen. Een wijk
gebouwd voor de medewerkers van
de Philips fabrieken die door de
stad waren verspreid. Een wijk die
als een Vinexwijk is opgebouwd,
identieke woningen die snel en
goedkoop gebouwd konden
worden. Met natuurlijk ook de
voorzieningen direct in de wijk
opgenomen. Zoals de “supermarkt”
van Philips met de naam Eendracht,
Toewijding, Overleg en
Samenwerking, nu bekend als
alleen nog drogist onder de
afkorting Etos. Toen was in deze

Naast de wijk staat bij ons de
Grijze (Witte) Dame de
gloeilampen fabriek van Philips.
Voorzien van interieurs in meerder
kantoren en werkplekken. En
uiteraard de testopstelling voor de
lampen in de toren met het logo er
bovenop. Vóór de Grijze Dame het
Café Tramhalte en de Woenselse
overweg met loopbrug. Tegenover
de Grijze Dame de hoeden fabriek
van Wed. C.Spoorenberg En de
eerste Philips fabriek, waar je
tegenwoordig het Philips Museum
kunt vinden.
Waarna we in het dwaalgebied
komen tussen Demer en station
zelf. Hier zijn meerdere statige
panden te vinden van hotels en
restaurants die er toen ter tijd te
vinden waren. Hier is ook het
iconische seinhuis over een kort
locspoor te zien. Ook hier zou u
eigenlijk eens binnen moeten
gluren.
De sporen zijn roestkleurig
gemaakt en daarna minutieus
voorzien van ballast.

Eindhovense Modelbouwvereniging
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Modelbouwers
en Beurzen

Eindhovense Modelbouwvereniging
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Wat was er te zien
Na bijna anderhalf jaar is het weer mogelijk geworden om evenementen te organiseren. Eerst in
het Autotron, waar de normaal in Goes Modelbouwbeurs in augustus is gehouden. Hoewel deze
locatie in eerste instantie was gekozen vanwege het niet beschikbaar zijn van de normale
Zeelandhallen (prik en testlocatie) gaat deze beurs komend jaar op herhaling. Naast de normale
beurs in de Zeelandhallen. Gedurende de zomer hebben we er dus een uitstapje bij gekregen om
naar uit te kijken.

Rijswijk

Duitsland. Wel waren daar de nodige
primeurs te zien qua banen. Banen
waar vooral niet gekeken is naar het
rijden van de treinen, maar waar de
treinen het excuus zijn om op een
treinenshow te mogen staan.
Grootste voorbeeld daarvan was de
nieuwe baan van Paul de Groot, Le
Petit Ceinture. Werkelijk overal waar
maar gedetailleerd kon worden is dat
door hem ook gedaan. Navraag
leerde dat Paul letterlijk zijn zaligheid in deze baan heeft gelegd.
In een andere hal was een voor ons
zeer bekend trammetje te zien, op de
baan Station Hoogvliet van de
Voornse Modelspoor vereniging. Wie
de tram niet herkent, mag op zoek
rondom station Gennep op onze
eigen baan. Op deze baan is het verdere leven van de tram uit Gennep
goed uitgebeeld. Het verzorgen van
het vervoer tussen de Zeeuwse eilanden en Rotterdam. Grootste herriemaker op de beurs was deze keer niet de

Etten-leur en Roosendaal
Oktober 2021 was vervolgens een
drukke maand. Met zowel kleine als
grote beurzen in het land. Te beginnen heeft de redactie in het eerste
weekend een kleine beurs bezocht in
Etten-Leur. Niet alleen om te kijken
naar wat men daar presenteert. Het
grootste voordeel van een kleinere
beurs is de extra tijd die men kan
nemen om toch alles te zien en ook
met alle deelnemers ervaringen uit te
wisselen. Zo leert men van elkaar en
ziet men nieuwe technieken. Op deze
locatie waren onder meer het oude

Etten-Leur en Roosendaal

Rijswijk
Eind september 2021 was het seizoen
voor de winter 2021 / 2022 al vroeg
los gebarsten. De nodige organisatoren hebben in het toch al volle najaar
nog een plekje gevonden voor hun
verschoven beurs vanuit het voorjaar.
Om precies te zijn stonden op vrijdag
24 september 2021 een uur voor opening de eerste bezoekers al te wachten om de beursvloer van de
Nationale Modelspoordagen in Rijswijk te bestormen. En het bestormen
vergelijkbaar met koeien zoals die in
het voorjaar de wei weer in mogen.
In Rijswijk qua handel nog steeds
niet de bekende handelaren vanuit

jullie bekende redacteur met zijn materieel, maar een baan met deels een
spookthema. Met zowel de licht- als
geluidseffecten kwam deze baan des
te meer tot leven. Waarbij de details
juist in de nacht des te mooier tot uiting kwamen door de uitstekende belichting. Het geluid ging op den duur
wel een beetje vervelen. Ieder kwartier regen en donder is niet bevorderlijk voor de gemoedsrust van
sommigen.

Rijswijk

Qua beleving was deze eerste beurs
in lange tijd natuurlijk leuk. Wat betreft getoonde modellen was er veel
eerder getoond materiaal. Wat niet
weg nam dat er veel gekeuveld werd.
Menigeen had elkaar een tijd niet gezien.

station van Etten-Leur en Roosendaal
te zien. Aan beide banen zal de komende jaren nog veel worden gewerkt. Daarbij zullen naast de
detaillering ook steeds meer auto’s
over de banen gaan rijden. De routes
Eindhovense Modelbouwvereniging

Etten-Leur en Roosendaal

zullen daarbij complexer gaan worden dan de routes voor de treinen.
Iets dat juist nu in de opbouwfase
heel mooi te zien was.
0 & 1 Treffen
De laatste twee weekenden van oktober 2021 waren er een zogenaamd
“Treffen” en Eurospoor. Het Treffen
in Maarn was als eerste en specifiek
voor de grotere schalen “0”en “1”.
Voor velen een onbekende schaalgrootte. Echter juist een schaal voor
de detailfetishisten. De grootte maakt
het namelijk eenvoudiger om details
aan te brengen, mede doordat ook
veel meer detail te zien is dan in de
bekendere schalen H0 en N. Waar een
gemiddelde persoon in H0 2 cm
“lang” is is dat bij ”1” een kleine 6
cm. Ook klinknagels en alle appendages van bijvoorbeeld een stoomloc
zijn dus goed te zien en ook van een
juiste kleur voorzien. De meeste
bouwers in deze schalen gaan dus ook
helemaal los op de details. Wat de
oplettende bezoeker dan ook altijd
wel waardeert. De mede-exposanten
in ieder geval sowieso.|
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Eurospoor
Als laatste dan Eurospoor. Goed om
daar weer wat meer fabrikanten en
demonstraties te zien. Men gaat toch
ook voor een deel naar een beurs om
wat nieuws te zien en/of te leren. Met
daartussenin dan natuurlijk de bekende clubbanen die men bij iedere
Eurospoor weer ziet. Daarbij ook enkele bekendere parels zoals Oosterbeek Hoog / Rhenen van Team
Mitropa en Station Hasselt 2002 van
Ivo Schraepen. Beide banen staan
daarbij vooral bekend om de uitstekende weergaven van de omgeving.
Zowel in uitstraling als in afbakening
van het tijdperk.
Waar Mitropa dan niet al te veel rails
heeft liggen vanwege het vroegere
tijdperk en kleinere station, is Hasselt
voorzien van de nodige meters rails,
achter én naast elkaar (met 18 sporen
binnen het station). Beide bouwers
maken echter optimaal gebruik van
de aanwezige rails met de treinen die
men daarop laat rijden. Mitropa
maakt daarbij dan optimaal gebruik
van de bouwkunde van enkele andere
leden binnen het collectief. Locs en
getrokken materieel is veelal eigenbouw, of op zijn minst toch verbouwd
naar een echte Nederlandse variant.

Eindhovense Modelbouwvereniging

pagina 16

Ook op Hasselt rijden de treinen volgens een kloppende samenstelling,
wat zorgt voor een afwisseling in
lengte en uitstraling.
Naast deze voor de redactie bekende
parels zijn er ook wat “nieuwe” parels gezien. Waarbij enkele van deze
banen al wat ouder waren. Zoals de
Strassenbahnanlage van Holger Ott.
Door ondergetekende nog nooit gezien. De details in vooral het railplan
zijn talrijk, wat in een dicht tramnet
ook hoort. Helaas werd niet van al
deze mogelijkheden gebruik gemaakt. Een aantal wissels was zo ingesteld dat de nodige trams een
rondje konden rijden op een eigen gesloten lus. MEC 01 Münchberger Ei-

Eindhovense Modelbouwvereniging
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senbahnfreunde is al weer vaker in
Utrecht geweest met mooie banen
en/of aparte besturing daarvoor. Dit
jaar hadden ze een baan meegenomen
die uitblonk in hoogte. Hoogte die
vooral getoond werd door de twee
bruggen over evenzovele kloven, met
daartussen een wat minder geaccentueerd stuk.
Zoals de eerdere lezer bekend is ben
ik, redacteur van dit magazine, vooral
fan van langere kloppende treinen op
een baan. Je zult dus begrijpen dat
naast Hasselt 2002 ook de Paradebaan 2.0 van de club MSKK uit België een van de favorieten was. De
baan zelf was er echter eentje die
men sneller voorbij loopt. Een polderlandschap met daartussen 2 doorgaande sporen nodigt vaak niet uit tot
langer kijken. De passerende samenstellingen van de treinen deden dat
voor mij wel. Naast de langere binnenlandse treinen werden vooral de
internationale dag- en nachttreinen
vertoond. Lekker bont met rijtuigen
naar meerdere bestemmingen van tevens meerdere maatschappijen.

Eindhovense Modelbouwvereniging
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Evenementenkalender 22/23
Datum

Plaats

Evenement

Locatie

Wat

Openingstijden

27 aug

Houte

Modelspoorbeurs

Expohal Houten

Treinen

10.00 - 15.00 u

20 sept?

Best

Remember September

Open dag(en)

Modelbouw

10.00 - 17.00 u

.. sept

Best

ALV EMV

Bevr. Vleugels
Hal 10

Vergadering

20.00 - 22.30 u

24 / 25 sept

Eindhoven

Maker Faire

Klokgebouw

3 okt

Leek

Modelbouwshow
Leek (vh Drachten)

Sportcentrum
Leek

Modelbouw

10.00 - 16.00 u

08 okt

Houten

Modelspoorbeurs

Expohal Houten

Treinen

10.00 - 15.00 u

8/9 okt

Nieuw-Vennep

Beneluxspoordagen

Transportmusuem Modelbouw

22 / 23 okt

Edegem (B)

MTB Modelspoor

Hangar 27
Tentoonstelling

Modelspoor

10.00 - 18.00 u

05 /06 nov

Helmond

Oost-Brabantse
Modelspoordagen

Knippenberg

College
Modelspoor

11.00 - 17-00 u

12 nov

Houten

Modelspoorbeurs

Expohal Houten

Treinen, Digitaal 10.00 - 16.00 u

26 / 27 nov

Gangelt (D)

ModellBau Tagen

Gesamtschule

Modelspoor

10 dec

Houten

Modelspoorbeurs

Expohal Houten

Modelbouw

10.00 - 16.00 u

Rijswijk

Modelspoordagen

Broodfabriek

Modelspoor

10.00 - 17.00 u

2022

2023
14 /15 jan

Rijswijk
okt

Genk (B)

Euro Modelbouw

Modelbouw

* Wijzingen voor behouden
* Bauw: vindt plaats op de EMV/SOV

PS, hou altijd de corona regels in de gaten, voelde gij niet fijn blijf dan thuis!!!

Eindhovense Modelbouwvereniging
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Directie woning
Fotografie en tekst: Ruud Kreuzen

Als je de mogelijkheid hebt
om gebruik te maken van een
C02 laser, kun je leuke dingen maken
en niet alleen voor modelbouw.
Voorbeelden daarvan zijn onder andere:
ladenblokken, klokken, dino’s of vele
andere leuke hebbedingen.

Eindhovense Modelbouwvereniging
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In dit artikel laten we u zien hoe een directiewoning op schaal, voor een
project van Spoor op Vleugels in Best, dat door medewerkers van de
Eindhovense Modelbouw vereniging (EMV) wordt gebouwd.
We nemen je mee op reis met de bouw van dit opject zoals dit
wordt gerealiseerd.
Verzamelen, berekenen, tekenen, laseren, bouwen, wederen, verlichting
etc. alles komt aan bod...

Van blauwdruk
naar werktekeing

groot aantal losse tekeningen
zodat een overzicht werd
verkregen qua aanzicht en tijd
waarin het werd gerealiseerd. Met
dat beetje info zijn we we aan de
slag gegaan.

Tekening
De blauwdrukken die destijd
werden gemaakt worden digitaal
omgezet naar zwart-wit beelden,
om beter de info te kunnen
aflezen. Wij bouwen in schaal
1:87, wat inhoudt dat alle maten in
die schaal worden aan gepast. En
daarbij is Excel een
handig hulpmiddel
om alle maten op rij
te berekenen naar
het desgewenste
formaat. En soms
ook formaten een
beetje aanpassen
omdat het anders te

excel

Verzameling.
Het is niet zomaar een project wat
de EMV bouwt... Wij bouwen de
Domaniale kolenmijn na uit de
periode tussen 1900 en 1965. We
geven een beeld van wat de
kolenmijn in die tijd omvatte. Tal
van foto’s en tekening werden her
en der verzameld met een reis
naar Maastricht waar beelden en
tekeningen zijn op geslagen in een
historisch archief. Deze gegevens
werden ‘uitgeplozen’ en digitaal
vastgelegd. Zo ook een
veelomvattend aangezicht van een
directiewoning die bestond uit een

klein wordt om nog een goed zicht
te krijgen van het object.
Programmatuur.
Er zijn veel programma’s op de
markt waarmee eenvoudig 3D
modellen te maken zijn. Denk
hierbij als voorbeeld aan gratis
online programma’s zoals
Onshape of SketchUp.

Of als je er geld aan uit wilt geven
is er een groot aantal cadachtige
software te vinden met voor ieder
wat wils. Ook 2D programmatuur
is voorhanden én wat zeker niet
mag ontbreken, is Inktcape een
gratis 2D pakket waar je
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ontzettend veel mee kunt doen. Of
als je geld uit wilt geven zijn
Coreldraw of Illustrator mooie
alternatieven. Dit zijn
vectorprogramma’s die nodig zijn
om andere apperatuur straks mee
aan te sturen.

Ieder stuk wordt getekend en
gegroepeerd, om later eenvoudig
‘uit elkaar te trekken’. Er wordt
ook al over nagedacht hoe de
verlichting er in aangebracht gaat
worden en hoe het voor de
bouwers het meest gemakkelijk is
om het in elkaar te monteren, want

Met kleur makeringen sturen we de laser aan

Tekenwerk
Voor het model waarmee wij je
mee op reis nemen gebruiken we
SketchUp en Inktscape. Nadat we
alle maten die nodig zijn hebben
omgezet begint het tekenwerk. Op
een kladje zetten we de maten
globaal uit, zodat niet iedere keer
van programma gewisseld behoeft
te worden.

wordt zorgvuldig in kaart
gebracht. Met ruim 500 stukjes
worden deze geïmporteerd in
inktscape, waar de verfijning
plaats gaat vinden. Kleuren
worden aan lijnen toegevoegd, om
later de juiste codering mee te
geven voor de laser. Oneffenheden
wordt er uit gehaald en de nesting
kan beginnen. De plaat waaruit
gesneden wordt is ca. 50x30 cm
groot en alle stukjes worden
zorgvuldig geplaatst om zo weinig
mogelijk materiaal te verliezen.
Om vervolgens weer te exporteren
naar dxf of AI bestand, waar RDWorks mee werkt. Het programma
wat de laser aanstuurt.

En dan krijgt het gebouw al snel
vorm. (voor wie dat wil kunnen op
de EMV gaan workshops
georganiseerd worden om met dit
programma te werken).

SketchUp

elk stukje moet goed passen. Het is
bekend hoe dik het materiaal is
waarmee wordt gebouwd en dus
kan die maatvoering in de tekening
aangebracht worden. Op tekening
ziet het er mooi uit, maar let
op, alles moet nog wel
passen. De ramen en
kozijnen worden uit karton
gemaakt, terwijl de muren uit 1 en
2 mm MDF worden gesneden. Er
moet ook rekening mee gehouden
worden met de diverse materialen
die hier samenkomen.
Een mooi plaatje van
diverse
aanzichten wordt
gemaakt en dan
wordt het tijd om de boel
uit elkaar te trekken en er een dxf
formaat van te maken. Ieder vlak

laser
Wij hebben de beschikking over
een 80 watt laser, formaat 50x70
waar veel materiaal op gelazerd
wordt, of gegrafeerd.

(Soms geven wij demo’s aan
mensen die graag zelf een laser
willen hebben, een afspraak is zo
gemaakt).
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en het koelsysteem draait voluit
dan kan de laser het werk doen.
Soms is de laser wel een uur bezig
om alles uit te snijden of te
graveren. Tijd genoeg om een kop
koffie te pakken.
Natuurlijk gaat er ook wel eens
wat fout. Dan beginnen we
gewoon weer opnieuw.
Na het snijden, doen we alle
stukjes in bakjes voor de
bouwers..
Hierover lees je in het volgende
nummer het vervolg.

RD-Works

Heb je zelf wat te laseren, laat het
ons weten en vraag naar de
mogelijkheden.

volgorder is van belang. Denk
bijvoorbeeld aan ramen, als je
eerst de buitenkant snijdt wordt
het lastig om de binnenkant te
snijden als het kozijn weg wordt
geblazen. Is alles goed ingesteld
zoals de hoogte van het brandpunt

Na het werk op de laser wordt alles gesorteerd

Wij werken met het progrmma
RD-Works, die de laser aanstuurt.
De bestanden worden hierin
geïmporteerd en de lijnen krijgen
een besturing mee. De ene lijn
moet worden gegraveerd en de
andere weer gesneden. Ook de
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Voor iedereen een fijne
vakantie toe gewenst
ook voor de thuis blijvers
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