
 

 

 

Al eind 2013 verschenen in Het Zijspoor de eerste 
tips over 3D-printen.  
In de rubriek 'Als een spin in het web' stond de link 
https://www.shapeways.com/shops/spoorobjecten.  
Ik zie NS seinen, prullenbakken, lantaarnpalen, rub-
berboten, wisselhandels, SRV wagen, NS wacht-
huisje, CTA bakken en heel veel treinkappen. Maar 
er is ook een pagina met 3D ontwerptips. 
 

In 2014 hadden we Eric Steijlen te gast in de kantine. Hij had toentertijd een 3D-winkel in 
Presikhaaf en is nu te vinden in de Looierstraat. Naar aanleiding van zijn presentatie schreef 
ik in Zijspoor 2014-2 "In de juiste proporties". Een artikel dat volgens Robert Mooij nog behoor-
lijk actueel is. Daarover een volgende keer meer. 

Maar curieus genoeg werd het daarna in Het Zijspoor stil rond 3D. Voorstellen van leden om 
een printer aan te schaffen werden door het bestuur afgewezen. 

 

Een paar maanden geleden introduceerde Robert Huijser een heuse printer in ons clubge-
bouw. Deze printer is van het merk Ultimaker type: S5. Het is een Nederlandse vinding en 
wordt geproduceerd in Zaltbommel. Ultimaker is een relatie van Robert waarvoor zijn ex-bedrijf 
heel veel vervoert, meestal via lucht. Robert noteert nog: Op internet is heel veel te vinden van 
wat de printer kan maken. Momenteel wordt de printer in 
heel de wereld veel ingezet voor gezichtsmaskers. 

 

Een paar weken terug moest ik voor Het Zijspoor wat op-
zoeken in Carlo's biep. Chris liet me binnen en ik vond 
wat ik zocht. Maar ik zag ook onze Ultimaker in vol be-
drijf. Huisbaas Roland was met toestemming van Jitse 
wat aan het experimenteren. Eerste geslaagde proef: 
een beschermende behuizing rond de scharnieren van 
een stoel, compleet met Maatwerklogo. Naar idee van 
Martien had ik de bestanden van onze gotische boven-
leidingportalen op een stickje aan mijn sleutelbos staan. 
Dus vroeg ik aan Roland om daar eens een proef van te 
printen. Een dag later mocht ik die al komen bewonde-
ren. Jitse ging direct akkoord met het plan om een kilo lichtgrijs filament voor de club aan te 
schaffen. Die krijgen we gratis van Roland! Een mooie samenwerking tussen huisbaas en 
huurder ligt in het verschiet. Ideeën, wensen, suggesties, tips? Laat maar weten, kom maar 
door. Wordt vervolgd, hoop ik! 

 

Deze pagina wordt gesponsord door onze huisbaas Maatwerk Kindermeubilair. 
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