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Uitgave nummer 2018 - 9!
(Wordt omstreeks 16 november 2018 verzonden)

Voor de inhoud: klik hier...

Deze vraag werd tijdens de uitermate druk bezochte 
Modelbouwdag 2018 op 6 oktober in Gorinchem niet alleen 
als belangstelling voor de persoon gesteld, maar heel vaak 
als interesse in de wijze waarop een model tot stand is 
gekomen. Het thema van de tentoonstelling was ‘Inspiratie 
en demonstratie” en daarin werd door de vele deelnemers 
ruimschoots voorzien. In De Modelbouwer 2018-9 wordt 
dit thema aangevuld met artikelen, die in detail beschrijven 
hoe werkstukken tot stand komen. De verslagen van de 
Modelbouwdag 2018 en verschillende open dagen bieden 
daarnaast inspiratie om in de komende wintermaanden 
met nieuwe energie het model af te maken dat er al zo 
lang ligt of aan een nieuw te beginnen. Het hoeft nog niet 
af te zijn om in oktober 2019 deel te nemen aan de NVM 
Modelbouwdag 2019!

Ook op de Hobby & Vrijetijd tentoonstelling  in het WTC 
in Leeuwarden was de NVM aanwezig met een stand. 
Naast de presentatie van de documenten uit het Tekening 
Archief werden hier ook de technieken van 3D printen met 
de Dremel printer en vacuümvormen met de nieuwe Myku 
Formbox gedemonstreerd. Mede daardoor mocht de NVM 
zich in een grote belangstelling verheugen. 

Meer over het werken met deze machines vindt u binnenkort 
in De Modelbouwer. Ook het onderwerp 3D CAD tekenen 
was regelmatig onderwerp van gesprek, waarbij FreeCad en 
Fusion360 als tekenprogramma er uit sprongen. Reden om 
ook hieraan in de toekomst meer aandacht te schenken.

Modelbouwdag 2018 Een geslaagd 
verjaardagsfeest… Lees verder...

December “Stijgende 
ledenaantallen” Lees verder...

De NVM op Hobby & Vrijetijd in 
Leeuwarden Lees verder...

Voor uw Agenda Lees verder...

Gerrit Volgers
Hoofdredacteur
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NVM
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Maken van de loop- en drijf-wielen van een 7¼” locomotief
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“Hoe maak
je het…?”
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 Maken van de loop- en drijfwielen van  

  een 7¼” locomotief

 MODELBOUWDAG 2018 

  Een geslaagd verjaardagsfeest…

 Gigant ASW 268 

  De uitdraaiwagen van Fliegl

 LPD Zr. Ms. Johan de Witt 

  Deel 6: Overige voertuigen...

 DAF 55 coupé in rallyuitvoering

 Boorhulpstukje

 De Siem Aimery

 Het maken van scheepsornamenten 

  Een houten boegbeeld

 Beerkar

 Een sondeerwagen... 

  ...met een beetje extra

 Vesconite als lagermateriaal

 Open dag Radingspoor 2018

 Lion car ombouw tot brandweerwagen

 Stoomgroep Kerkwerve

DE MODELBOUWER 2018 - 9

http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
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VAN HET BESTUUR

Robert Schotman
Voorzitter

Is het u ook opgevallen dat het aantal modelbouwbeurzen in 
de periode september tot en met november is toegenomen? 
Ieder weekend zijn er meerdere beurzen waar je als 
modelbouwer naar toe kan gaan om inspiratie op te doen. 
Als NVM hebben we dat zelf ervaren met de organisatie 
van de succesvolle Modelbouwdag 2018 in Gorinchem. Zie 
het artikel “Een geslaagd verjaardagsfeest…” elders in de 
Modelbouwer. Een geweldige dag mede dankzij de leden die 
in grote getallen zijn gekomen om hun modelbouwkunsten 
te demonstreren, de verenigingen en het enorme aantal 
bezoekers. We zien dat de combinatie van NVM, De 
Modelbouwer en het Modelbouwforum in staat is om een 
grote groep enthousiaste modelbouwers op de been te 
brengen om hun hobby te stimuleren. 

De reacties waren unaniem positief met het verzoek 
aan het Bestuur om ook volgend jaar in 2019 weer een 
groot NVM modelbouwevenement te organiseren. De 
voor-bereidingen zijn al begonnen en komende maand 
nemen we hierover een besluit. 

Kennelijk is deze periode goed voor modelbouwers 
om een beurs te bezoeken en om nieuwe inspiratie op 
te doen. Tijdens de vakantieperiode rusten we uit en 
denken we na over nieuwe ideeën en na de vakantie 
willen we deze ideeën concreet maken. Zo laten we 
ons graag motiveren om weer iets nieuws te bouwen 
of weer te gaan modelbouwen. Daarom is dit is ook een 
uitstekende periode om weer nieuwe leden te werven voor 
uw vereniging. Organiseer een modelbouwbijeenkomst bij 
de plaatselijke bouwmarkt op een zaterdag en er melden 
zich gegarandeerd nieuwe leden die net dat drempeltje 
nodig hadden om weer lid te worden en te beginnen. Het 
mes snijdt hierbij aan twee kanten. Er komen nieuwe leden 
bij en de bestaande leden krijgen heel veel waarderende 
blikken en complimenten waardoor ze weer gemotiveerd aan 
de slag gaan om het jaar erop nog meer complimenten te 
ontvangen.

December 
“Stijgende ledenaantallen” 

 NVM 
 MULTI- 
 SWITCH
 
 is verkrijgbaar  
 bij RC- Point!

€ 25,95€ 15,95

NVM webshop 
op Shapeways

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


4

NVM NIEUWSBRIEF 2018 - 09

NIEUWSBRIEF 2.0

Modelbouwdag 2018
Een geslaagd verjaardagsfeest…

Wie biedt hulp?

Op 6 oktober 2018 vond in de tentoonstellingshal in 
Gorinchem de Modelbouwdag 2018 plaats. Dit jaar bestaat 
de NVM 75 jaar, reden om dit heugelijk feit te vieren 
met haar leden en andere modelbouwers. Samen met 
Modelbrouwers werd 5.000m2 ruimte gehuurd waar ruim 
80 exposanten met meer dan 200 deelnemers hun kennis 
en vaardigheden op het gebied van modelbouw toonden. 
Het thema was  ‘Inspiratie en demonstratie’, de nadruk lag 
daarbij op het laten zien hoe een model gebouwd werd. 
Veel deelnemers hebben aan deze oproep gehoor gegeven 
en hadden voorbeelden van technieken, gereedschappen 
en materialen meegebracht. Een groot gedeelte van 
de ruimte werd ingenomen door de RC modelbaan van 
de Modelbaan Vereniging Papendrecht (MBVP) en het 
vaarbassin van de Haagse Modelboot Club (HMBC). Grote 

stands waren er  
ook voor de  
treinbanen van  
Gorinchem en 
Lingespoor, alsmede  
verenigingen zoals de  
Devel Vaargroep, de Mini  
Marine Groep (MMI), de  
Zoetermeerse Modelbouw Vereniging en de NVM afdeling 
Utrecht. Daar stond ook de stand van de NVM. Veel auteurs 
van De Modelbouwer gaven acte de présence en lieten zien 
hoe het maken van hun werkstukken werd beschreven in 
dit tijdschrift. Bijgaand een impressie van het gebodene, 
meer is te vinden in De Modelbouwer 2018-9 en op  
https://www.modelbouwers.nl/gorinchem061018/

Geachte lezer,

Het Museum Arnemuiden wil in 2019 een thema 
tentoonstelling maken over de WOII die zich voor 
Arnemuiden toespitste op de Sloedam. Tot onze verbazing 
zagen we dat er iemand een prachtige maquette over 
die strijd had gemaakt. Graag willen we deze maquette 
op nemen in onze tentoonstelling. We willen dan ook 
in contact treden met de maker. Mijn gegevens staan 
hieronder en een foto van de bedoelde maquette. Alvast 
dank voor uw medewerking en met vriendelijke groet,

Leen Schouls
Museum Arnemuiden.
gsm. 06 16507264 / tel. 0118 602824

http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
https://www.modelbouwers.nl/gorinchem061018
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NIEUWSBRIEF 2.0

De NVM op Hobby & Vrijetijd
in Leeuwarden

In het weekend van 9-11 november was de NVM met een 
stand aanwezig op de tentoonstelling in het WTC. Het 
modelbouwgedeelte van deze beurs kenmerkt zich vooral 
door het grote aantal schepen in allerlei uitvoeringen en 
afmetingen. In verschillende bassins kon gevaren worden 
en deelnemers lieten zich niet onbetuigd. Onderstaande 
foto’s geven een indruk van wat er zoal te zien was. Meer 
foto’s zijn er te zien op www.modelbouwers.nl/WTC2018 

De NVM-stand mocht zich verheugen in een grote 
belangstelling, niet in het minst door de demonstraties van 
de Dremel 3D45 printer en de Mayku Formbox, een nieuwe 
vacuümvormmachine.  Veel nuttige contacten beloven een 
groot aantal artikelen in de komende Modelbouwers. Meer 
hierover kunt u lezen in De Modelbouwer 2018-10, het 
laatste nummer van dit jaar.
   

http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
http://www.modelbouwers.nl/WTC2018
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NIEUWS UIT HET TEKENINGENARCHIEF
Weer een nieuwe tekening voor de houtmodel-bouwers. 
In het Provinciaal museum Bulskampveld hebben de 
gebroeders Houtwipper een Beerkar opgemeten en 
in tekening gebracht. Elders in dit nummer vindt u de 
beschrijving. De tekening staat op 9 bladen A-3 en heeft 
het nummer 40.31.120 gekregen. De prijs is € 36,20.

Dan hebben we nu gelegenheid om mijn toezegging voor 
een aantal spoormodeltekeningen uit de collectie  
Vellekoop te presenteren waar te maken.  
Vier stuks deze keer van NS personenmaterieel,  
getekend op de voor Vellekoop gebruikelijke  
schaal van 1:40 voor spoor 0. Het zijn  
respectievelijk met nummer 29.05.011  
de NS bagagewagen D 6061 – 6100, met  
nummer 29.05.012 het NS Coupérijtuig 3e  
klasse C6401 – 6485, met nummer 29.05.013  
het NS Doorgangsrijtuig 1e, 2e en 3e klasse  
ABC 7301 – 7303 en met nummer 29.05.014  
het NS Doorgangsrijtuig 1e en 2e klasse  
AB 7525 – 7555. DE rijtuigen staan elk op  
één blad ongeveer A-1 en kosten elk  
€ 19,45. Een volgende keer meer, de  
voorraad nog niet gepubliceerde  
tekeningen is nog aanzienlijk.

U weet: leden hebben bij  
Modelbouwtekeningen.nl een  
korting van 25% op de prijs  
van tekeningen.

29.05.013

40.31.120

29.05.014

29.05.011

29.05.012

http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
http://Modelbouwtekeningen.nl
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18 november
Trix Express Open Clubdag voor modelspoorders; Cuktureel & 
Vergadercentrum “H.F. Witte”, Henri Dunantplein 4, 3731 CL De 
Bilt; open 11.00 – 16.00; toegang € 5,00 kind onder 12 jr onder 
begel. gratis; info: 06-21571565 of http://home.kpn.nl/gesku011/

24 november
Euro Scale Modelling; voor de 30e keer de grote beurs en 
tentoonstelling voor plastic modelbouw; Expo Houten, 
Meidoornkade 24, 3992 AE Houten; open 10.00 – 17.00; toegang  
€ 7,00 kind t/m 12 jr gratis; info: www.euroscalemodelling.nl

24 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

2 december
Modelspoorbeurs; Cafe-zaal De Schuif, Dorpsstraat 30, Gemonde; 
open 09.00 – 14.00; toegang € 2,00; kind tot 14 jr gratis; aanmelden 
tot 3 dgn voor de beurs bij M. van Hotum 040-2550041 of 
m.vanhoutum@chello.nl

8 december
Meccanogilde bijeenkomst; De Pekhoeve, Dorpstraat 94, 4851 CN 
Ulvenhout; open 10.00 – 15.00.

15 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

22 december
Modelbouwmarkt Leek; modelspoor, vliegtuigen, schepen en 
auto’s; Rodenburghal, Rodenburg 29351 PV Leek; open 10 – 16; 
toegang € 5,00 (tot 13 jr gratis); info: 050-5033926 of www.
wbevenementen.eu

29 december
Winterrijdag Stoomgroep Zuid; spoorbanen aan het Reeptiend, te 
Breda; Spoor 1 tafel, hoge baan 3,5 en 5”en grondbaan 5”en 7,25”; 
open 12 – 16; route en info: www.stoomgroepzuid.nl

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 

2019
5 januari
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

12 en 13 januari
Nederlandse Modelspoordagen; Een tweedaags evenement dat 
nagenoeg alle facetten van de modelspoorwereld beslaat; De 
Broodfabriek, Volmerlaan 12, 2288 GD Rijswijk; open 10.00 – 17.00; 
info: https://modelspoordagen.nl 

2 februari
De Zeeuwse Auto Model Ruilbeurs; Congrescentrum De Stenge, 
Stengeplein 1, Heinkenszand (bij Goes); open 10.00 – 15.30; info: 
0113-220493 of ztmr@zeelandnet.nl

23 en 24 februari
Modelbouwshow.nl in de Zeelandhallen te Goes; Da Vinciplein 1, 
4462 GK Goes; open 10 – 18; toegang € 11,00 pp, kind 3 tot 5 jr  
€ 5,00; info en kaarten online bestellen: www.zeelandhallen.nl 

2 maart
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

24 maart
39e Internationale Voorjaarsstoomdag door Stoomgroep Zuid;  
Op een nieuwe locatie: Sport & Evenementencomplex De Heiberg, 
Veldhoven, Heerseweg 49, 5504 KP; open 10.00 – 17.00; toegang € 
6,00 kind t/m 16 jr gratis; info en deelname: www.stoomgroep 
zuid.nl

1 en 2 juni
Hobma Internationale Modelbouwdagen; Elst.

28 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

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

30 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

VOOR UW AGENDA
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