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2017 • NUMMER 5

Uitgave nummer 2017 - 5!
(is omstreeks 5 mei 2017 verzonden)

Voor de inhoud: klik hier...

“Voor elck wat wils…….”
…is de titel van het redactioneel van De Modelbouwer 
2017-5 die zojuist is verschenen. Kijk in de inhoudsopgave 
en u zult zien dat dit niets te weinig is gezegd.  Enerzijds 
is een deel van dit nummer gewijd aan de schaal 1:87 
met een uitgebreide beschrijving van een bijzondere 
tandradbaan en een 3-assige containerwagen, anderzijds 
vindt u gedetailleerde informatie van stoomgedreven 
machines: een shovel die gebruikt werd bij het graven van 
het Panamakanaal, een Stirling locomotief en het maken van 
leidingen bij een 7-1/4 stoomlocomotief. Daartussen vind u 
het vervolg van het historisch scheepsmodel HMS Prince en 
een bouwbeschrijving van een Giethoornse punter. En dat 
wordt op hun beurt weer afgewisseld met een RC model 
van een VW busje en het bouwen van de bouwplaat van 
een Oost Europese vrachtwagen combinatie. Er is daarnaast 
veel plaats in geruimd voor verslagen van exposities die er 
de afgelopen maanden zijn geweest , waarbij met name 
aandacht is geschonken aan werkstukken die in aanmerking 
zouden kunnen komen voor een artikel in dit blad. Het moet 
al gek zijn wil er niet iets bij zijn in deze uitgave dat niet uw 
interesse heeft. Let daarbij ook op de aankondigingen van 
modelbouwevenementen die zullen worden gehouden.

Algemene Ledenvergadering 
NVM 2017 Lees verder...

Voor uw Agenda Lees verder...

Stoomdagen Nienoord Lees verder...

Stoom- en Techniekdag 
Wijchen 29 oktober. Lees verder...

Kom (er) maar op! (als je durft…..) 
Lees verder...

Gerrit Volgers
Hoofdredacteur

Informatie over de NVM Nieuwsbrief
Via deze link kunt u uw ideeën en suggesties voor deze 

Nieuwsbrief kenbaar maken aan de redactie van de NVM.
Ook kunt u hierin aangeven geen prijs te stellen op 
toezending ervan, we zullen dat dan beëindigen.
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Uw favoriete model bouwen vanaf tekening?Kijk voor meer informatie op:
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Een Stirling locomotief

MDK bouwplaat modellenEen vrachtwagen van papier

Bouwverslag Giethoornse punter
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LINKS uit de modelbouwer nr. 5
www.modelbouwers.nl/links5-2017/ 

http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
http://www.modelbouwers.nl
mailto:nieuwsbrief%40modelbouwers.nl%20?subject=
http://www.modelbouwers.nl/links4-2017/
http://www.hobmamodelbouw.nl
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VAN HET BESTUUR

Robert Schotman
Voorzitter

De NVM leden vergadering heeft bevestigd dat we op de 
goede weg zijn. Het aantal leden is voor het eerst in jaren 
weer gestegen, de financiën komen op orde, het aantal 
modelbouw initiatieven neemt toe en de samenwerking 
tussen het Bestuur en de Redactie is uitstekend. En 
dat allemaal op basis van de enthousiaste inzet van 
vrijwilligers die op een efficiënte en effectieve manier 
met elkaar communiceren. We vergaderen regelmatig, 
maar we communiceren veelvuldig via de mail en als het 
nodig is telefonisch. Je weet uit ervaring welke vorm van 
communicatie het meest effectief is. 
Met de bevestiging van de leden dat we de zaken 
goed voor elkaar hebben en dat de kwaliteit van onze 
Modelbouwer top is krijgen we (een beetje) tijd om weer 
na te denken over de volgende stap. De tweede helft 
van 2017 gaan we nadenken over de toekomst van de 
NVM. Dat doen we met een start visie vanuit het Bestuur 
en de Redactie en daarna gaan we in gesprek met de 
clubbesturen en onze leden. Ik verheug me op deze 

discussies over onze strategie en dat doen we natuurlijk 
live, zodat we elkaar goed kunnen stimuleren met passie en 
emotie als dat nodig is en dat gaat nu eenmaal niet via de 
mail. 

Daarnaast gaan we voorzichtig beginnen met het 
voorbereiden van ons 75-jarig jubileum volgend jaar. Het 
is mooi om te zien dat onze leden met ons meedenken. 
Tijdens de ledenvergadering heeft een van onze leden 
spontaan een top locatie voorgesteld en aangeboden 
om dit te regelen. Onze eindredacteur opperde het idee 
om in de zomer volgend jaar een jubileum vaarweekend 
te organiseren. Met een start op vrijdagavond voor 
genodigden en een vaarshow in de avond met verlichting. 
Mooi om te zien dat onze leden met goede ideeën komen 
en initiatief nemen.Schroom niet om uw ideeën over de 
viering bij het bestuur kenbaar te maken en mocht u willen 
helpen bij de organisatie: ook dat is welkom! Vele handen 
maken licht werk.

Algemene Ledenvergadering 
NVM 2017

 NVM 
 MULTI- 
 SWITCH
 
 is verkrijgbaar  
 bij RC- Point!

€ 25,95€ 15,95

NVM webshop 
op Shapeways

Al meer dan een jaar is de rubriek “Kom er op” ingevoerd 
om handige modelbouw tips voor de lezers te publiceren. 
Tot nu toe is het resultaat mager en moest door de 
redactieleden zelf vergaard worden. Hiervoor zijn de 
mogelijke oorzaken:

• Men wil zijn “vinding” niet delen met anderen 
(onwaarschijnlijk)

• Men vind dit niet iets bijzonders . (Daar kan verschillend 
over gedacht worden)

• Men is bang uitgelachen te worden als men het voorstelt 
(Niet door de redactie)

• Men kan niet schrijven (En is dan bij de meeste 
modelbouwers in goed gezelschap)

Dit is reden voor de redactie van De Modelbouwer om 
op zoek te gaan naar een “Opsporingsredacteur” die op 
zoek gaat naar deze modelbouwtips en laat weten aan de 
redactie. Hij (of zij) kan dit doen door internet af te zoeken 
of op tentoonstellingen speuren naar deze vondsten. Het 
zal duidelijk zijn dat dit een modelbouwer met enige 
ervaring moet zijn, met een brede belangstelling, die een 
neus heeft voor bijzondere zaken. Mocht u dit wat lijken, 
neem dan contact op met gjvolgers@onsbrabantnet.nl  
O ja, geen interesse, of tijd of zin: kunt natuurlijk altijd nog 
uw idee voor deze rubriek naar de redactie opsturen…..

Gerrit Volgers
Hoofdredacteur

Kom (er) maar op! (als je durft…..)

http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
http://www.rc-point.nl/index.php?item=&action=page&group_id=20000461&lang=nl
http://www.shapeways.com/shops/nvm3dmodels
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NIEUWSBRIEF 2.0

Dit jaar vindt de 44ste editie van de Internationale Stoom- 
en Modelbouwdagen plaats van 25 t/m 28 mei 2017. 
Deelnemers uit de hele wereld komen naar de Stoomdagen 
om hun modellen aan het publiek en elkaar te laten zien in 
Familiepark Nienoord. Het publiek bestaat jaarlijks uit wel 
ongeveer 12.000 enthousiaste bezoekers. 

De nadruk van het evenement ligt vooral op stoom-
modelbouw. Op het station en het treindepot zullen 
vooral stoomlocomotieven te zien zijn. In de Expositietent 
wordt een grote spoor-I baan opgesteld, waarop ook met 
kolenstokers gereden kan worden. Rondom de spoor-I tafel 
staan deelnemers met interessante modellen in aanbouw. 

En er zijn informatie-stands van verschillende stoomgroepen/ 
verenigingen en verschillende verkoopstands voor 
onderdelen en materialen. Daarnaast wordt er aandacht 
besteedt aan modelbouwtechnieken. Zo zijn er 
demonstraties met een 3D printer, CAD-tekenen, CNC-frezen 

e.d. En natuurlijk zijn er de levensgrote stoommachines, 
model-tractoren en walsen uit binnen- en buitenland. 
Dagelijks worden er met deze machines parades gehouden 
in het Familiepark en op het Landgoed.

Op zondag 29 oktober 2017 wordt in Wijchen de 
Internationale Stoom- en Techniekdag gehouden in  
Olympichal. Er zijn verbrandingsmotoren, heteluchtmotoren, 
er zijn stands met 3D-geprinte werkstukken en 
demonstraties van de printers, er zijn havenkranen in model, 
vliegtuigstermotoren die in demonstraties ook echt lopen, er 
is een keur aan standhouders die materiaal, gereedschappen 
en tekeningen aanbieden.  De NVM is  vertegenwoordigd 
met een uitgebreide stand met tekeningen en informatie. 
En dat geldt ook voor de Stoomgroep Holland. Er zijn 
niet alleen stands van Nederlandse deelnemers:  Duitse 
en Belgische bouwers zijn goed vertegenwoordigd. 
Het is gewoon te veel om op te noemen. We nodigen 
standhouders van harte uit om deel te nemen. Inschrijven 
kan op de site www.technostoombeurs.nl

Tot ziens op 29 oktober in de 
Olympichal Nieuweweg 203  
6603 BM Wijchen

Stoomdagen Nienoord

Stoom- en Techniekdag 
Wijchen 29 oktober a.s.     

STOOMDAGEN 
NIENOORD  25 t/m 28 mei

WWW.LANDGOEDNIENOORD.NL IN
 LE

EK

http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
http://www.technostoombeurs.nl
http://www.landgoednienoord.nl
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DE MODELBOUWER 2017 - 5
 Elevador do Bom Jesus do Braga 

 Bouwverslag Giethoornse punter   

 Taptips voor modelbouwers...  

 Bouw van een 7¼” “Württembergische T3” 
  Het maken van onderdelen van een stoomloc - deel 1 

 Een containerwagen die net iets meer dragen kan 
  De Lagjmms ook wel bekend als “lange Jan” 

 HMS Prince 
  How to pimp a modelkit - deel 2 

 MDK bouwplaat modellen 
  Een vrachtwagen van papier 

 Voorjaars Stoomdag 2017 

 VW Type T2 transporter in brandweeruitvoering 
  Ombouw van een Dickie naar RC schaal 1:14 

 Stoom- en Techniekdag in Wijchen 

 Bucyrus railmounted steam shovel  

 Modelshow Europe 2017  

 Een Stirling locomotief 

 Autodesk 123D Design software wordt teruggetrokken  

 Rapid Pro 2017 
  Laatste ontwikkelingen op het gebied van 3D printen 

 Intermodellbau 2017 Dortmund 

http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
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6 en 7 mei
Open dagen Maasoeverspoorweg met een dubel jubileum: MBV 
Hoeksewaard 35 jaar en de Maasoeverspoorweg 25 jaar. Rijden 
kan op 7,25” en 5” en met weggebonden materieel op de verharde 
paden. Er zijn kramen voor modellen en promotiedoeleinden. 
Kamperen is mogelijk op het naastgelegen terrein “De Oude 
Maas”. Opgave voor deelname vóór 30 april, uitsluitend via  
http://evenementen.maasoeverspoorweg.nl..

7 mei
4e Editie Houten Scheepsmodel Ontmoetingsdag; Museumschip 
De Delft, Schiehaven 15, 3024 EC Rotterdam; open 11 – 16; 
aanmelden en info: ronvanleeuwen54@gmail.com.

7 mei
MBC Titanic, opening vaarseizoen; Paleiskwartier, 
’s-Hertogenbosch; iedereen is welkom; aanvamg 11.00; 
gastvaarders graag aanmelden via mbctitanic@gmail.com.

20 mei
Modelspoorbeurs; Expo Houten, Meidoornkade 24 3992 AE 
Houten; open 10 – 15; toegang € 7,00 kind t/m 11 jr onder 
begeleiding gratis; info: www.modelspoorbeurs.nl

20 mei
Meccanogildebijeenkomst; Hotel de Rijperelanden, Zuiddijk 2-a, 
1483 MA De Rijp; publieksopening 10.00 – 15.00.

25 t/m 28 mei
Internationale Stoom- en Modelbouwdagen Nienoord. Familiepark 
Nienoord, te Leek; opgave voor deelname tot en met 9 april via 
het formulier op www.landgoednienoord.nl/treinen/aanmelden-
stoomdagen.  Info: www.landgoednienoord.nl.

27 t/m 28 mei
Hobma Internationale Modelbouwdagen; Elst, bedrijvenpark “De 
Aam”.

27 t/m 28 mei
The Big Big Show; Jubileumshow (70 jaar) van de Gauge 1 Model 
Railway Association (G1MRA); Warwickshire Exhibition Centre, 
The Fosse, CV31 1XN (Engeland); open 10 – 17; toegang: leden GBP 
10.00, niet-leden GBP 12,00, kind onder 16 gratis.

10 juni
Open Dag Vaargroep Flevoland; Sportlaan 12, 8256 BE 
Biddinghuizen; opgave deelname (vóór 29 mei) vaargroep@
vaargroepflevoland.nl; info: www.vaargroepflevoland.nl of  
www.facebook.com/varrgroepflevoland.

11 juni
Meccanogildebijeenkomst; De Wingerd, Maasbreeseweg 2 5975 
BN Sevenum; publieksopening 10.30 – 15.00.

17 en 18 juni
Vaarshow Vaargroep “Noorderlicht”; Reiderhaven, Hoofdstraat 
9 9686 VE Beerta; aanmelden vóór 15 mei op info@
vaargroepnoorderlicht.nl of per post: G. Ottens, Pyrietstraat 2, 
9743 XC Gronongen; info: www.vaargroepnoorderlicht.nl en 
www.reiderhaven.nl

1 juli t/m 26 augustus
Modelspoorclub Veenendaal; elke zaterdag Open Dag van 
10.00 – 16.00; De Smalle Zijde 38b, 3903 LP Veenendaal; 3 
modelspoorbanen, deels in opbouw; toegang € 3,00 kind € 1,50, 
familie € 8,00; info: www.modelspoor.nl of eschot@modelspoor.nl

1 juli
Modelspoorbeurs; Expo Houten, Meidoornkade 24 3992 AE 
Houten; open 10 – 15; toegang € 7,00 kind t/m 11 jr onder 
begeleiding gratis; info: www.modelspoorbeurs.nl

2 juli
Meccanogildebijeenkomst; SchuttersgenootschapOEV, Heerbaan 
190 6566 EW Millingen a/d Rijn; 

5 augustus
Grote Zomer Fair 2017; StoomGroep Kerkwerve; stoomevenement, 
treinen op grondbaan, hoge baan en spoortafel, tractoren en 
andere modelbouw; braderie, palingrook kampioenschappen; 
Weelweg 3, 4321 AH Kerkwerve; open 10 – 16; toegang € 4,00 ; 
aanmelden vóór 29 juli 2017 via www.stoomgroepkerkwerve.nl 
waar ook verdere info is te vinden.

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 

26 augustus
Modelspoorbeurs; Expo Houten, Meidoornkade 24 3992 AE 
Houten; open 10 – 15; toegang € 7,00 kind t/m 11 jr onder 
begeleiding gratis; info: www.modelspoorbeurs.nl

2 en 3 september
Oldtimerfestival Tilligte.

9 en 10 september
Stoompluimen in de Pluimweide; Open dagen Minitrein SGB Junior 
(7,25” baan); Waardweg 4, Hoedekenskerke; rijden met (stoom)
treinen, model stoommachines en modelbouwtentoonstelling; 
uitgebreide dienstregeling Stoomtrein Goes-Borssele; open 11 – 
17; toegang gratis; aanmelden voor deelname: vóór 15-08-2017 via 
sgbdebuffer@xs4all.nl; info:  
www.destoomtrein.nl.

23 en 24 september
2e Stoommodellen weekend Medemblik; bij het Nederlands 
Stoommachinemuseum, Oosterdijk 4 1671 HJ Medemblik; 
alle soorten stoomgedreven modellen welkom; aanmelden 
voor deelname (de ruimte is beperkt, dus snel zijn): info@
stoommachinemuseum.nl; info:  
www.stoommachinemuseum.nl.

30 september
Treinen en autobeurs Spijkspoor; Delta, Albrandwaardsedijk 74, 
3172 AA Poortugaal; open 10 – 15; toegang € 2,50 kind tot 12 jr 
gratis; info: www.spijkspoor.nl

30 september
Zeeuwse Trein Model Ruilbeurs. Congrescentrum “De Stenge”, 
Stengeplein 1, Heinkenszand (bij Goes). Modeltreinen “voor elck 
wat wils”. Open: 10.00 tot 15.30, toegang € 1,50; tot 10 jaar € 0,50.
Info: ztmr@zeelandnet.nl of 0113-220493

7 oktober
Modelspoorbeurs; Expo Houten, Meidoornkade 24 3992 AE 
Houten; open 10 – 15; toegang € 7,00 kind t/m 11 jr onder 
begeleiding gratis; info: www.modelspoorbeurs.nl

28 oktober
De “Zeeuwse” Auto Model Ruilbeurs; Congrescentrum De Stenge, 
Stengeplein 1, Heinkenszand (bij Goes); open 10.00 – 15.30; info: 
0113-220493 en ztmr@zeelandnet.nl

29 oktober
8e Techniek en stoomdag Wijchen; Olympichal Wijchen, 
Nieuweweg 203, 6603 BM Wijchen; info en aanmelden: E. van 
Swelm, Stikke-Hezelstraat 87, 6511 JW Nijmegen of e.swelm@
chello.nl; info: www.technostoombeurs.nl of  
www.stoomgroepholland.nl

11 november
Modelspoorbeurs; Expo Houten, Meidoornkade 24 3992 AE 
Houten; open 10 – 15; toegang € 7,00 kind t/m 11 jr onder 
begeleiding gratis; info: www.modelspoorbeurs.nl

25 november
Zeeuwse Trein Model Ruilbeurs. Congrescentrum “De Stenge”, 
Stengeplein 1, Heinkenszand (bij Goes). Modeltreinen “voor elck 
wat wils”. Open: 10.00 tot 15.30, toegang € 1,50; tot 10 jaar € 0,50. 
Info: ztmr@zeelandnet.nl of 0113-220493

9 december
Houten Digitaal; Modelspoorbeurs; Expo Houten, Meidoornkade 
24 3992 AE Houten; open 10 – 15; toegang € 7,00 kind t/m 11 jr 
onder begeleiding gratis; info: www.modelspoorbeurs.nl

16 december
Treinen en autobeurs Spijkspoor; Delta, Albrandwaardsedijk 74, 
3172 AA Poortugaal; open 10 – 15; toegang € 2,50 kind tot 12 jr 
gratis; info: www.spijkspoor.nl

23 december
Modelbouwmarkt Leek; modelspoor, vliegtuigen, schepen en 
auto’s; Rodenburghal, Rodenburg 2, 9351 PV Leek; open 10.00 – 
16.00; toegang € 5,00, tot 13 jr gratis; info: 050-5033926 (’s avonds) 
of www.wbevenementen.eu.
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