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Clubblad verschijnt 11 maal per jaar (via email bij leden, collega clubs en
geïnteresseerden). Een gedrukt exemplaar kan afgehaald worden op clubavonden.
Copy aanleveren bij de redactie, aan de bar of via email.
Plaatsing vindt in overleg plaats. Eindverantwoordelijkheid ligt
bij het bestuur.
Gebruik van artikelen uit ons clubblad is slechts toegestaan met
bronvermelding.
Verenigingsavonden op woensdagavond vanaf 19.30 uur.
Contributie gaat per kalenderjaar en is voor seniorleden € 50,- per jaar. Voor 18 en na 65
jaar is de contributie € 40,-. Eénmalig inschrijfgeld € 15,-. Verzenden clubblad € 15,- per jaar.

3D printen zonder tekenen
Langzamerhand erkennen ook ervaren modelbouwers dat 3D printen een techniek is die niet
meer als minderwaardig beschouwd moet worden. Maar gelijktijdig dringt dan door dat, om
een hoogwaardig geprint onderdeel, er meer komt kijken dan eenvoudig de op dracht “print”.
Het begint al met het probleem van het ontwerp dat nodig is om een print te kunnen maken.
Hiervoor is een .stl file nodig en de vraag is: hoe kom je daaraan? In veel gevallen beschikt
men wel over de vaardigheid om met klassieke gereedschappen en machines wat te maken,
maar niet over de kennis om met ontwerp programma’s om te gaan. Nog afgezien van de
prijs daarvan…
Gelukkig zijn er mogelijkheden om dit probleem te omzeilen. In dit artikel zullen er een paar
worden belicht.
Het gebruiken van 3D print modellen
De snelle opkomst van het 3D printen en de relatief lage drempel heeft geleid tot een groot
aantal ontwerpers die hun product hebben geprint en dat publiceren op internet. Zo kun je bij
Shapeways (reeds vaker genoemd in dit blad voor het printen van modellen) als ontwerper
een eigen webshop openen en daar je producten aanbieden. Zo heeft Ad Antonis, die
regelmatig met mij artikelen heeft verzorgd voor dit nummer, een eigen webshop op
Shapeways waar zijn modelleen gekocht kunnen worden. Ga hiervoor naar
https://www.shapeways.com/shops/ssmcollection. De modellen lopen uiteen van een 1:87
tuk-tuk tot een 1:8 Kenworth cabine.

Veel ontwerpen zijn van Amerikaanse truck cabines, maar ook de DAF cabine uit de jaren
’50 staan in zijn programma in de schalen 1:24 en 1:14.

Ook op het gebied van treinen is er veel te vinden, zoals de locomotief hieronder.

Om te weten wat je direct via Shapeways zou kunnen laten printen ga je naar de website
https://www.shapeways.com en kies boven aan de site: “Shop”. Daar kies je het onderwerp
(bijvoorbeeld “miniatures” en dan “trains”, eventueel materiaal, bijvoorbeeld “frosted detail”
en er verschijnt een overzicht van ca 10.000 (!) ontwerpen.(waarvan 250 in H0).

Dat is een eerste, snelle, mogelijkheid om zonder ontwerpen een 3D print model in bezit te
krijgen.
Beperking van deze werkwijze is dat je gebonden bent aan de schaal van de ontwerper.
Soms levert die in meerdere uitvoeringen. Voordeel is dat je zeker bent dat het geprint kan
worden.

Gebruik van GrabCAD of TurboSquid
Alternatief voor deze methode is het gebruik van 3D ontwerpen die op internet zijn
gepubliceerd en, al dan niet tegen betaling, gedownload kunnen worden. GrabCAD en
TurboSquid zijn twee organisaties die zich hiermee bezig houden. Om te zien wat hiermee
mogelijk is gaan we eerst naar GrabCAD. Ga op de website https://grabcad.com/ naar
‘GrabCAD Community’ en klik op ‘Browse free CAD library’. Je komt in een bibliotheek van
1,5 mio CAD files!

Om toegang te kunnen krijgen tot deze files moet je een account aanmaken en dan inloggen.
In totaal zijn er in deze categorie 1.000 CAD ontwerpen, vele zijn niet erg nuttig om te printen
(bijvoorbeeld houtschroeven.) Veel files zijn zogenaamde renderings, mooie plaatjes, maar
niet geschikt voor 3D printen. Omdat we direct willen printen gaat we naar ‘software’ en
kiezen ‘.stl’ . Vervolgens kunnen we onder ‘category’ een keuze maken van het gebied
waarop we zoeken, bijvoorbeeld ‘tools’.
Afb. hieronder laat zien wat er op pagina 1 staat. We kiezen ‘Grillete/Shackle ‘ en selecteren
‘Grillete.stl’ om te downloaden. Open de .stl file , bijvoorbeeld met Netfabb en we zien het
beeld van de afbeelding.

Deze file kunnen we uploaden bij Shapeways om te laten printen. Door het commando
“scale” kunnen we de maat aanpassen aan het gewenste doel. In dit geval is de maat
4x1mm. Levert bij sommige materialen problemen op: FUD gaat, WSF gaat niet. Bij een
sluithaak van 6mm gaat dit wel.Daarmee hebben we een methode gevonden om zonder
ontwerpen (bepaalde) onderdelen op maat te laten printen.
Turbo Squid
Een soortgelijke database is die van TurboSquid.
Deze is primair bedoeld voor professionals, de
bestanden zijn vrijwel uitsluitend te koop. Maar
dan krijg je ook wat…..Ga naar de site
http://www.turbosquid.com/ en verbaas je over
de hoeveelheid en kwaliteit van de modellen.
Aan de hand van een object zullen we het traject
doorlopen van het maken van een model
Mijn zoon had een nieuwe auto gekocht, inclusief
bijbehorend model schaal 1:50. Als fervent
moutainbiker moesten twee fietsrekken op, elk
met 2 mountain bikes. In TurboSquid gezocht op
‘Bicycles’. 100 per pagina, 8 pagina’s!
Geselecteerd werd op laagste prijs (we zijn
uiteindelijk modelbouwer…). Het model dat het
dichtst in de buurt kwam was dat van Foka Studio
Voor $5.- kon de file worden geleverd in het format van 3DStudio of Blender. Er was de
beschikking over 3DStudio, dus werd het bestand gekocht. Na openen van de file bleek dat
het model vooral een grafisch (goed) model was: veel uitgewerkte details. Maar daarmee
minder/niet geschikt voor 3D printen: de velgen “hingen los”, de zadelpen te dun etc.
Bovendien moesten er dragers aan. Met het programma 3DS werden de nodige wijzigingen
aangebracht en gelijktijdig 4 exemplaren naast elkaar gezet , verbonden door een stangetje.
Daarmee werd het één model, waardoor de prijs van het drukken wordt verlaagd. Het
aangepaste bestand werd opgeslagen als ‘.stl file’ en geopend in Netfabb. (Afb. links onder).
We kunnen dit programma eenvoudig installeren. Ga naar Netfabb
(https://www.netfabb.com/). Klik op ‘try or ‘buy’ en daarna op ‘free trial’ .Maak de account
aan en installeer het programma. Dit programma biedt de mogelijkheid model te controleren
op fouten die het printen bemoeilijken. In dit geval viel bij de reparatie telkens de stuurpen
weg. Met het commando ‘meten’ werd vastgesteld dat het model maar 3mm lang was….. Via
het commando ‘scale’ werd de maat aangepast en bleek het model na ‘reparatie’ geen
fouten te hebben. Vervolgens werd het ge -upload naar Shapeways. Om te kijken wat er uit
zou komen werd SFW geselecteerd, de foutmeldingen werden omzeild door ‘print anyway’ .
(Afb. rechts onder)

Het resultaat lag enkele dagen later in de bus. De fietsen waren goed herkenbaar, de sturen
werden los bijgeleverd…….. Na schilderen en zag het model er op het dak uit als te zien op
de afbeelding hieronder.

Met deze ervaring werd het model in 3DS weer onderhanden genomen en nu geprint in
FUD.
Het resultaat daarvan is te zien op de afbeelding hieronder.
Ervaringen en mogelijkheden
Figuren is een gewild object voor modelbouwers en deze zijn er in TurboSquid in alle
varianten in de categorie “man”. Deze zijn verkrijgbaar in veel varianten, maar meestal in
3DStudio. Ook dit is een duur programma. Het kan omzeild worden door het programma
‘Blender’ te installeren.

Groet
Gerrit Volgers.

Modelshow Europe 2022
In maart 2019 was de laatste
Modelshow Europa
georganiseerd. In 2020 en
2021 is het allemaal niet
doorgegaan vanwege corona.
Gelukkig konden we op 19
maart 2022 weer deelnemer
zijn van deze prachtige beurs
waarop erg veel te zien en te
beleven is.
Voor degene die het niet
weten, dit is een beurs
uitsluitend voor
zwaartransport, grondverzet
en kranen. Schaal of materialen zijn niet belangrijk maar wel het onderwerp zoals eerder
genoemd.
Het liefst hebben ze daar dat de modellen op tafels te zien zijn en/of worden gedemonstreerd
zodat iedereen het goed kan zien en er ook over gesproken kan worden met de
bouwers/eigenaren.
Uiteraard worden er ook modellen gedemonstreerd op de grond en wij als MBVP zijn de
enige met een groot parcours. We draaien deze beurs jaarlijks mee en dat deden we al in
Ochten in 1998. Daarna is de locatie nog een paar keer gewijzigd en dat waren o.a. Bemmel
en Geldermalsen. Vanaf 2011 zitten ze al in Plantion in Ede. Een prachtige grote ruimte,
goed bereikbaar en redelijk centraal in Nederland met volop binnenruimte en gelukkig ook
voldoende parkeerruimte buiten. Meestal staan wij met onze Mercedes bijna klem langs de
ingangsdeur en binnen staan we ook vlak bij de toegangsdeur. Een kwestie van 15 tot 20
meter van de vrachtwagen naar onze stand.
Na een welles / nietes verhaal over corona, verlichtingen van de maatregelen, verlagen van
de toegangsregels en daarna zelfs bijna wegvallen van de toegangsregels kwam het groene
licht voor een nieuwe Modelshow Europe.
Alle deelnemers waren al geronseld en ook de parcours layout was al gemaakt dus zaterdag
19 maart in alle vroegte op naar Ede.
De leden waren verzocht om 07.30 uur aanwezig te zijn. Zelf parkeerde ik de vrachtwagen al
om 06.50 bij de hal. Bewust zo vroeg om mijn parkeerplekje te hebben bij de toegangsdeur
en dat is ook dit jaar weer gelukt.
Dacht ik vroeg te zijn, maar wat denk je…. er liepen al 2 leden die ook vroeg waren.
Even bijkletsen dus en gelijk begonnen de toegangsbandjes te verdelen. Aangezien bijna
alle deelnemers aan de vroege kant waren verliep dit vlot
en kon iedereen naar binnen om de opbouw te starten.
Ook dit liep weer erg soepel onder leiding van Carl en
Gerard. We krijgen er allemaal ervaring in en dat is
duidelijk merkbaar gezien de snelheid waarmee alle gaat.
Toen de opbouw van het parcours gereed was
is Huig begonnen met koffie zetten. Dit was
snel geregeld, hoewel….
probleempje…koffiebekers op. Even rondgelopen en toen
kwam in Jan Minnaard van de vaargroep Devel tegen en
die haalde direct een grote string bekers uit hun bus en was onze dag betreft de koffie ook
weer gered. Zo zie je maar weer, niet verkeerd om bevriende figuren op zo’n evenement te
hebben welke altijd klaar staan voor elkaar..
Rond 9 uur stond bijna iedereen al aan de koffie en vanaf 10 uur was het startsein van de
beurs.

Vanaf dat moment heeft het niet meer stil gestaan op ons parcours en de hele dag is er
gereden, gekraand en geshoveld.
Bekijks hadden we genoeg want de hele dag stonden er volop bezoekers langs onze stand.
Zoals gebruikelijk hebben we de hele dag weer volop vragen beantwoord van bezoekers en
ook van de leden onderling. Doordat we leden uit
heel Nederland hebben zien veel leden elkaar
alleen op een demo en niet op clubavonden. Van
deze gelegenheid wordt dan ook altijd volop de
gebruik gemaakt om bij te kletsen, al dan niet
over de hobby.
Ook dit komt de onderlinge verstandhoudingen
en de gezelligheid ten goede.
Uiteraard zijn er ook nog heel wat leden die een
rondje over de beurs hebben gemaakt en weer
volop moois hebben gezien en wie weet, wel
ideeën opgedaan. We gaan dat later allemaal meemaken.
Na een drukke en leuke dag is het zo weer 16 uur en einde beurs.
Iedereen begint dan met afbreken en opruimen en als je kijkt wat we allemaal hebben staan
snap je niet dat alles met 5 kwartier is
opgeruimd en dat je dan niet meer kan zien
waar we hebben gestaan.
Super als je ziet hoe iedereen bezig is en
daarna ook elkaar helpen met inpakken en
sjouwen richting hun eigen auto’s en of de
vrachtwagen.
Mooi stukje samenwerking.
Ik loop zelf nog altijd even een rondje na het
opruimen om te kijken of er niets vergeten is
(zou niet de 1e keer zijn) en om even gedag te
zeggen tegen de organisatie.
Je moet tenslotte met iedereen goede
vrienden blijven wil je deelname in de
toekomst gegarandeerd zijn.
Alle deelnemers weer bedankt voor jullie inzet deze dag na een lange periode van geen
demonstraties en hopelijk snel tot de volgende demo.
Dordt in Stoom en Rosmalen worden sowieso de volgende demo’s.
Hou de activiteiten kalender goed in de gaten.
Arie
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Mercedes Benz Actros Gigaspace
Word geleverd zoals op de foto
(zonder rc)

Oude station
Kerkbuurt 28
3361 BJ Sliedrecht
Tel: 0184-422022
www.oude-station.com
info@oude-station.nl

10% Korting
Bij besteding van € 25,-

De hieronder genoemde demo’s zijn allemaal demo’s van tijdens de
corona tijd welke zijn doorgeschoven naar een nieuwe datum.
Hopelijk kunnen we op genoemde data weer demo’s houden.
Reserveer ze maar in je agenda. Stel je voor dat je het vergeet en een demo
gaat missen ☺
21 & 22 mei

Dordt in Stoom.
Hier zijn wij aanwezig met ons parcours en een deel statische tentoonstelling

18 & 19 juni

Zomereditie Modelbouwshow Rosmalen in het Autotron

OPGAVEN VOOR DEZE EVENMENTEN Z.S.M. BIJ ARIE OF OP DE
DEELNEMERSLIJSTEN IN HET CLUBGEBOUW.
ZODRA ER ZICH WIJZIGINGEN VOORDOEN HOREN JULLIE DAT IN ÉÉN VAN DE
VOLGENDE CLUBBLADEN EN/OF VIA HET FORUM / WEBSITE.
DEELNEMERS AAN EVENEMENTEN KRIJGEN ONGEVEER 1 WEEK VOOR HET
EVENEMENT INFORMATIE OVER TIJDEN, PLAATS ENZ. VIA EMAIL.

Voor de meest actuele info zie onze website : WWW.MBVP.NL

NOTEER DEZE DATA ALVAST IN JE AGENDA ZODAT JE LATER
NOOIT KAN ZEGGEN .... “SORRY IK WIST HET NIET”

FF Lache
Knellende schoenen
Verkoopster: “De eerste dagen zullen de schoenen wel een beetje knellen.”
Klant: “Geeft niet, ik doe ze toch pas over een week aan!”

Kind in café?
Nou ja zeg… die vrouw vond dat ik niet zo dronken tegen haar kind moest
lallen…
Nou… ten eerste… dan moet je je kind maar niet meenemen naar een café…
En… ten tweede… als ik bier drink op een bankje in een speeltuin…
… dan noem ik dat een café!

Samen naar de kapper
Een man en een kleine jongen kwamen samen een kapperszaak binnen. Nadat de man de
volledige behandeling had ondergaan: scheren, wassen, manicuren, knippen enzovoort,
zette hij de jongen in de stoel. “Ik ga nu even een groene stropdas kopen. Ik ben zo terug.”
Toen het haar van de jongen was geknipt en de man nog steeds niet terug was, zei de
kapper: “Het lijkt erop dat je vader je vergeten is.” “Dat was mijn vader niet”, zei de jongen,
“Die man liep gewoon met me mee, nam mijn hand en zei: ‘Kom op jongen, vandaag gaan
we gratis naar de kapper!’”

Drinken en slapen
Een baby kan een fles leegdrinken en daarna in slaap vallen, dan vinden mensen
dat lief…
Maar als ik dat doe, is het gelijk van: “Hé wakker worden, zuipschuit!”

