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De eerste ‘grote’ beurs van dit jaar, de Nederlandse 
Modelspoordagen in Rijswijk, is alweer achter de rug, 
evenals de Modelshow Goes Wintereditie. Medio maart is in 
Ede de Modelshow Europe, dé beurs voor zwaartransport 
en in april gaat Intermodellbau weer van start. Nieuw 
voor de truckmodelbouwers is het Minitruck Event dat 
gehouden wordt op 24 juni in Houten. En voor liefhebbers 
van werkschepen is er op 17 en 18 juni een demonstratie 
van Friends of the IOS Offshore Meeting en op 1-2 juli de 
Modelshow in Rosmalen. Met deze opsomming wil ik de 
andere evenementen, waaronder die van de verenigingen 
niet te kort doen, kijk daarvoor in de agenda die straks in 
deze NVM Nieuwsbrief staat en te vinden is op de NVM-
website www.modelbouwers.nl. Deze evenementen bieden 
een uitgelezen kans om kennis te nemen van de nieuwste 
ontwikkelingen en technieken op het gebied van modelbouw, 
maar daarnaast om te zien hoe anderen er in geslaagd zijn 
op een vindingrijke manier problemen bij het bouwen op 
te lossen. Vanzelfsprekend vindt u dit ook weer terug in De 
Modelbouwer 2023-2. Vooral de bouwers van historische 
zeilschepen komen daarin weer ruimschoots aan hun trekken 
met de beschrijving van de bouw van een gaffelschoener, 
een gaffelkanonneerboot, een Spaans galjoen en een 
model van de Kamper kogge. Een olietanker in schaal 
1:200 en het vervolg van de Robert E.Lee completeren de 
scheepsmodelbouw. Stoom is deze keer aanwezig met een 
prachtige duplex-stoommachine met schitterende foto’s.  
De afronding van de maquette van Zutphen en een molen in 
verval in Terschuur valt in de categorie scenery en hoewel de 
beschrijving van 7 ¼” spoorwagons aan spoorwegmodelbouw 
doet denken, gaat het hier over de techniek van het 
beletteren en zou de rubriek Werkplaats wellicht beter 
passen. Wel spoorwegmodelbouw is de ‘Ooievaar’ en 
automodelbouw completeert deze uitgave met een  
Mercedes L1819 als RC-model. Mocht u nog geen  
abonnement hebben op De Modelbouwer, dan is dit een 
uitgelezen moment om dat te doen via de NVM-website 
https://www.modelbouwers.nl/. Ook treffen we u graag  
op de tentoonstellingen.

Het beurs-seizoen is 
weer begonnen...

http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
http://www.modelbouwers.nl
http://www.modelbouwers.nl
https://www.modelbouwers.nl/
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 Bouw van een (duplex) tandemcompound 

 stoommachine 

 2e Gaffelkanonneerboot van Jan van Speijk 

 Mercedes L1819 in schaal 1:15  

 De Robert E. Lee

  ‘De Monarch of the Mississippi’ Deel 3 

 Bouw van 7¼ inch goederenwagens 

  Deel 5: De belettering van de bierwagon 

 De Kamper kogge  

 Een molen in verval… 

  ...op schaal 1:50 

 Een smalspoor-Ooievaar 

  Twintig jaar werk… 

 Bouw van de gaffelschoener ‘Irene’ 

  Deel 4: Hennegatskoker, roerkoning 

 Zutphen zoals de stad er uitzag in 1485 

  Bouw van een maquette 1:500 - deel 4 en slot 

 Een olietankschip in schaal 1:200 

 Nederlandse Modelspoordagen in Rijswijk 

 Bouw van een Spaans galjoen schaal 1:50  

  Deel 5 - Masten en staand tuig 

 Workshop Hardsolderen 

 Vacature penningmeester bij de NVM
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In het weekend van 25/26 februari vond in Goes de 
wintereditie plaats van de Modelbouwshow. Na annulering 
van vorige beurzen wist het publiek ook deze keer weer 
massaal de weg naar dit evenement te vinden. In twee grote 
hallen toonden modelbouwers waar toe ze in staat zijn, 
variërend van een 2m lange locomotief van papier tot een 
5m hoge vakwerkkraan en alles daartussen. De NVM was 
aanwezig met een stand waarop gedemonstreerd werd 
met het printen en lasersnijden van onderdelen en het 
aanbrengen van tuigage op een historisch zeilschip. 
Verschillende auteurs van De Modelbouwer waren aanwezig 
met hun modellen of die nog in bouw waren. Meer beelden 
van dit evenement vindt u op  https://www.youtube.com/
watch?v=cs-7Px9F128 Mocht u dit gemist hebben dan 
is er op 1 en 2 juli 2023 een herkansing in het Autotron 
in ’s-Hertogenbosch. Een uitgebreider verslag met de 
aankondiging van de modellen die beschreven zullen worden 
vindt u in de eerstvolgende uitgave van De Modelbouwer.

Modelbouwshow 
Goes, een 
impressie…

Gerrit Volgers

http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=cs-7Px9F128
https://www.youtube.com/watch?v=cs-7Px9F128


In een ver verleden heeft de NVM bij het ROC in Eindhoven 
een workshop Hardsolderen georganiseerd, waarbij de 
nadruk lag op hardsolderen van aluminium. Dit was een 
succes en de docent van toen, Wiel Pijls, was bereid opnieuw 
een workshop te organiseren. Deze keer vindt de workshop 
plaats op een unieke locatie: het ‘Ketelhuis’ in Steyl (Limburg). 
In het museum van deze stoomfabriek staan veel kleinere en 
grotere stoommachientjes opgesteld, de workshop is tussen 
de grote machines. (Zie http://www.monumentensteyl.nl/)

Het programma omvat een korte theorie over hardsolderen 
en de gereedschappen die er bij gebruikt worden. Nadat een 
demo is gegeven gaat elke deelnemer zelfstandig aan de slag 
met de werkstukken die klaar liggen. Er zijn werkstukken van 
koper, messing, aluminium en RVS.  Inmiddels is de organisatie 
van de eerste workshop afgerond, 10 geïnteresseerden 
hebben zich hiervoor al aangemeld. Omdat de inschrijving 
zeer snel vol was, is er een tweede workshop gepland die zal 
worden gehouden op 1 april 2023 (Geen grap!) Hij begint 
om 09.00 uur, er is een pauze voor het nuttigen van een (zelf 
meegebracht) broodje en duurt tot 14.00 uur. Het adres is 
‘Ketelhuis’ Parkstraat 32, 5935 BM Steyl Het aantal deelnemers 
is maximaal 10. De kosten bedragen €60.- incl. materiaal. 
Opgave vóór 18 maart 2023 bij Gerrit Volgers:  
gjvolgers@onsbrabantnet.nl

Workshop hardsolderen
Gerrit Volgers
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Door het vertrek van Olaf Wevers als penningmeester 
ontstaat hier een vacature bij de vereniging. Hoewel we als 
organisatie in een vijver vissen waar ook veel anderen actief 
zijn, willen we dit toch onder de aandacht brengen. De 
procedures bij de NVM zijn gestroomlijnd, daarmee blijft de 
inspanning beperkt.

Affiniteit met modelbouw is een voordeel, maar niet 
vereist. Ervaring met de boekhouding van bijvoorbeeld een 
vereniging des te meer. Geïnteresseerden kunnen contact 
opnemen met Robert Schotman, voorzitter van de NVM, 
telefoon 06 535 76 963, email robert.schotman@gmail.com

Vacature penningmeester bij de NVM

http://www.monumentensteyl.nl/
mailto:gjvolgers@onsbrabantnet.nl
http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
mailto:robert.schotman@gmail.com
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G Exposanten gratis
Aanvang 10 uur - Laden en lossen vanaf 8:30 uur

Scheepvaartmuseum Amsterdam
Kattenburgerplein 1,  Amsterdam

Modelbouwers aanmelden via QR-code

Voor meer informatie Ron van Leeuwen:  
ronvanleeuwen54@gmail.com of het Modelbouwforum (QR-code) Aanmelden (klik)Modelbouwforum (klik)

Historische 
Scheepsmodellen EXPO

http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
mailto:ronvanleeuwen54@gmail.com
https://www.modelbouwforum.nl/threads/modelbouwers-bijeenkomst-30-09-2023.284663/
https://nvm.wufoo.com/forms/expo-historische-houten-scheepmodelbouw-2023/
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Offshore & Sleepboten Meeting

NIEUWSBRIEF 2.0

 

      FRIENDS OF THE IOS 

 Offshore & Sleepboten Meeting  

    17/18 juni 2023  bij  S.M.G. IJmond            
                   Heemskerk 

     UITNODIGING 
Geachte relatie, 

Onze internationale “Friends of the IOS Offshore Meeting” zal worden gehouden op 17/18 
juni 2023.  
Iedereen is welkom. U kunt uw eigen modelboot meenemen zolang het een offshore- of 
sleepboot model is. Er kan gevaren worden in de modelboot haven. Het evenement wordt 
zowel zaterdag als zondag gehouden. Er is bewaking aanwezig, de modellen kunnen ’s 
nachts in het clubhuis blijven staan. Er is een catering team voor eten en drinken 
aanwezig, en voor de grotere modellen is er een botenlift beschikbaar. 

Programma:  
Zaterdag 17 juni: 10.00 opening en vrij varen tot 17.00. 
Zondag    18 juni: 10.00 opening en vrij varen tot 16.00. 

                                                         Locatie: 
       S.M.G. IJmond, Communicatieweg 4c, Heemskerk. 
             
Deelname is gratis, a.u.b. vooraf registreren per email aan: 
friends.of.the.ios@gmail.com 

Deelname aan dit evenement is geheel voor eigen risico.

http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
https://www.modelbouwforum.nl/threads/offshore-slepers-meeting-smg-ijmond-heemskerk-17-18-juni-2023.284745/#post-4294286


www.modelspoorbeurs.nl info@modelspoorbeurs.nl

MODELSPOORBEURS

Tot ziens op de grootste Modelspoorbeurs van Europa, waar men meestal ook vindt wat men zoekt!

Jeugdigen t/m 11 jaar gratis (mits onder begeleiding van een volwassene). 

Informatie, aanmeldingen of reserveringen bel: 0481 - 353 288

Algemeen Deelnemerssecretariaat: 
R. Hobma, Pascalweg 6A, 6662 NX Elst (Gld), Tel: 0481 - 353 288

2 0 2 2

9 DECEMBER 2023

Er is nog plaats, dus als u wilt deelnemen meldt u zich snel aan via
https://nvm.wufoo.com/forms/nvm-modelbouwdag-10-december-2022/

9 DECEMBER 2023 IN HOUTEN

* in samenwerking met hcc!m

Wij adviseren u voordat u afreist naar de Modelspoorbeurs in HOUTEN en NIJMEGEN  
eerst onze site www.modelspoorbeurs.nl te raadplegen. Alleen hierop treft u  

de laatste informatie betreffende onze modelspoorbeurzen aan.

 Pascalweg 6A - Elst - www.hobmamodelbouw.nl
Ma t/m vr 10.00 - 18.00 uur - Zaterdag 10.00 - 17.00 uur 
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Beursagenda 2023 Beursagenda 2024
In: Expo Houten Meidoornkade 24 - 3992 AE Houten Gratis parkeren

25 maart 2023*
6 mei 2023

17 juni 2023*
26 augustus 2023
7 oktober 2023*

11 november 2023
Houten Digitaal*
9 december 2023

+ NVM MODELBOUWDAG

20 januari 2024
23 t/m 24 februari 2024

Houten op RAIL(s)
30 maart 2024*

18 mei 2024
22 juni 2024*

24 augustus 2024
5 oktober 2024*
9 november 2024
Houten Digitaal*
7 december 2024

+ NVM MODELBOUWDAG

NIEUWSBRIEF 2.0

http://www.modelspoorbeurs.nl
http://www.hobmamodelbouw.nl
http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts


Met de nieuwe beschrijving van de bouw van de 
Gaffelkanonneerboot van Van Speijk herinneren we u aan 
tekening 10.01.007 waar op drie bladen A1 en twee bladen 
A2 dit schip in al haar glorie is uitgetekend door wijlen Piet 
Akkerman. De prijs bedraagt € 59,44.
  
Daarnaast brengen we onder uw aandacht een viertal 
tekeningen van de hand van wijlen de heer Vellekoop, 
getekend voor spoor 0, in 1:40. Om te beginnen onder 
nummer 29.05.163.1 het NS lokaalrijtuig 3e klasse C1803 – 1816 
(voorheen NCS 113 – 126) op één blad A2 voor €21,32. Dan 
onder nummer 29.05.171 de NS bagagewagen D3056 – 3208 
(voorheen SS D141 en 216-359_ op één blad A-3 voor € 14,75. 
Vervolgens nummer 29.05.172, NS Postrijtuig P4020 – 4064 
(voorheen SS 20 – 64) ook op één blad A3 voor € 14,75. En als 
laatste met nummer 29.05.173 het NS Coupérijtuig 1e en 2e 
klasse AB 3001 – 3060 (voorheen SS 250 – 309) ook op één blad 
A3 voor € 14,75.
 
Dat was het voor deze keer.

Ontvang 25%
korting op je bestellingen!

Door lid te worden van de NVM. En u krijgt 10x per jaar het magazine De Modelbouwer.

29.05.171

29.05.163.1

10.01.007

29.05.172

29.05.173
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http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
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VOOR UW AGENDA
Uw evenement of Open Dag in deze agenda?  
Meld het evenement dan aan via het formulier op  
www.modelbouwers.nl via de link “aanmelden evenement”,  
of stuur een email met alle gegevens of uw persbericht  
naar agenda@modelbouwers.nl Voor tijdige plaatsing moet  
uw aanmelding vier weken voor verschijnen van de 
Modelbouwer in ons bezit zijn.

10 t/m 12 maart
Faszination Modellbahn; Maimarkthalle Mannheim (D); info:  

https://www.faszination-modellbahn.com/ 

17 t/m 19 maart
Expo OntraXS; modelspoortentoonstelling; Nederlands 

Spoorwegmuseum, Utrecht; info: https://www.spoorwegmuseum.

nl/ontdek/nu-in-het-museum/modeltrein-expo-on-traxs/ 

18 maart
Modelshow Europe; modelbouw van grondverzetmachines, 

kranen en ander zwaar materieel; Plantion, Ede; info:  

https://www.modelshow-europe.com/en/home/ 

20 t/m 23 april
Intermodellbau 2023; ’s-werelds grootste 

modelbouwtentoonstelling; Messe Dortmund (Westfalen Hallen) ; 

info www.intermodellbau.de 

29 en 30 april
Internationale Stoomdagen Stoomgroep West Zuiderpark; 

Clubterrein in het Zuiderpark te Den Haag; info:  

www.stoomgroepwest.nl 

27 t/m 29 mei
Stoomdagen Stoomgroep Turnhout; spoorbanen in het Stadspark 

van Turnhout; info: www.stoomgroep.be 

17 en 18 juni 
FRIENDS OF THE IOS - Offshore & Sleepboten Meeting

Locatie: S.M.G. IJmond, Communicatieweg 4c, Heemskerk.

Deelname is gratis, a.u.b. vooraf registreren per email aan:

friends.of.the.ios@gmail.com

24 juni
Minitruck 2023; een nieuw internationaal evenement voor 

truckmodellen in alle gebruikelijke schalen van 1:87 tot 1:14; tevens 

verkoopbeurs; Expo Houten; info: info@wbevenementen.eu 

1 en 2 juli
Modelbouwshow Autotron Rosmalen;  

https://modelbouwshow.nl/edities/ 

26 en 27 augustus
Vaarshow Vaargroep Noorderlicht;  Hoofdstraat 9, 9696 VE Beerta; 

info: vaargroepnoorderlicht@ziggo.nl of Facebook 

Fb.com/Vaargroep=Noorderlicht 

30 september
Expo Historische Scheepsmodelbouw; Nederlands 

Scheepvaartmuseum Amsterdam; zie informatie pagina 5  

van deze nieuwsbrief.
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