MVA forum en vraagbaak
Ons forum op WhatsApp telt 25 leden. Ik haal hier een kleine selectie
uit het afgelopen jaar terug om er nog even op te klikken. Voor de
anderen om te zien wat je mist (en je via Robert aan te laten sluiten).

Op 5 september 2019 plaatste John zijn film
'boompjes maken' van de workshop die Jaap
verzorgde. Kijk ons nou toch eens lekker fröbelen: https://youtu.be/cHIw4ES4BME
Op 8 september noteerde Robert: Vanochtend
toch maar besloten om te gaan kijken bij Terug
naar Toen van de VSM in Beekbergen. Effe de
sfeer en kolendampen opsnuiven.
https://youtu.be/LmbTV2tqMGQ
Guus vond in november een film van de Nederlandse Spoorwegen in 1924. Acht minuten genieten https://youtu.be/0Mo4ksyO_2o Tip van
Everard: kijk vanaf 2:45 naar beelden van Arnhem Berg en een rit naar Oosterbeek.
Het jaar 2020 begint goed. Robert noteert: Voor
de liefhebbers van sneeuw en een ritje door de
Zwitserse bergen. Echt even genieten.
https://youtu.be/jT601OI27Dk Lennart reageert:
Fantastisch Robert! Vanaf minuut 15 begint de
trein aan de afdaling van het Albula-dal. Om
hoogte te verliezen, slingert de trein zich door allerlei bochten en tunnels. Een van de mooiste
stukken spoorlijn die ik ooit heb gezien.
Dan vindt Guus een lekker gekke zwart-wit film van een treinfanaat (beetje Oliver+Hardy):
https://www.facebook.com/449319252120346/videos/473958006323137/
Lennart geeft een linkje naar een krantenartikel over de Arnhemse stoomloc Aagje in de Efteling http://houvanarnhem.nl/hoe-arnhems-stoomtreintje-nog-steeds-rond-gaat-inde-efteling/ En dan voegt Carlo er een filmpje van bij
https://youtu.be/paGjTpNZqas.
Tijdens de intelligente lockdown noteert Lennart: Nu we zoveel vrije tijd hebben, hier een mooie site met veel oude foto's https://www.klassiekebeveiliging.com/home.htm (ook
van Arnhem en omgeving).
In mei maakt Carlo ons lekker met een Krokodil, maar dan wel van Lego: https://www.bricktastic.nl/lego-creator-expert/lego-10277-crocodile-locomotive-verschijnt-in-de-zomer/

Jasper heeft in augustus een tip die het hele jaar geldt: ga nooit te dicht bij het spoor staan om
treinen te filmen. Het kan fout gaan. https://youtu.be/16kCRTFJr04

Lennart start eind september een draadje over een seinhuis gemaakt van een oude wagon.
Jaap heeft er ook zin in: Een leuk idee. Ik ga er ook eentje maken. Heb jij nog meer afbeeldingen kunnen vinden? Robert denkt en googelt mee. Behelfsstellwerk bleek de juiste zoekterm
te zijn.
Lennart plaatst in oktober een filmpje van de werkzaamheden rond station Velperpoort en noteert: Leuk om even te kijken en misschien wat inspiratie opdoen voor een werk-scène op je
baan! https://m.youtube.com/watch?v=0GcoglRbTeM
Dan trakteert Guus op een ingekleurde film. Veel oude Haagse trams van rond 1930. Met
beelden van het viaduct van het Hofpleinlijntje over de Rijksstraatweg. Screenshot hier linksonder https://youtu.be/nmaP1xWO9B4

09-10-2020 - Jasper: https://youtu.be/KnOVXkPxRZw. Vom Brenner über Rosenheim ins Altmühltal. Dit (screenshot hier rechtsboven) is nog eens een privé modelbaan van superlatieven.
In een ruimte van circa 150 m2 heeft een jongen van 26 jaar zijn modelbouwdroom werkelijkheid gemaakt. De modelbaan heeft een totale rijlengte van 2714 meter. Meer informatie vind je
op zijn website www.modelbahn-heigermoser.de. Hij rijdt met goederentreinen tot 6,75 m en
reizigerstreinen tot ongeveer 5 meter. Hierdoor is het mogelijk om met een ICE 1, ICE 2 of ICE
3 op juiste lengte te rijden. Veel plezier met kijken. P.S. klik ook even zijn andere filmpjes op
zijn kanaal. Het is de moeite waard.
22 oktober Robert plaatst het filmpje dat vijf jaar geleden draaide tijdens onze presentatie in de
Rijnhal: https://youtu.be/va4U3VUn-eI.
9 november Carlo: https://youtu.be/HGWKZWkyQho Van wrak tot museumtrein (Plan U 151).

