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2016 • NUMMER 1

Uitgave nummer 2016 - 8!
(wordt omstreeks 11 september 2016 verzonden)

Voor de inhoud: klik hier...

Waarom deze nieuwsbrief?
Als vereniging hebben wij wettelijk de plicht om de leden 
te informeren over de gang van zaken en minimaal één 
keer per jaar een vergadering uit te schrijven voor de 
leden. Dit is statutair vastgelegd, waarbij is aangegeven 
dat leden zonder De Modelbouwer recht hebben op “de 
nieuwsbrief”. In het (verre) verleden hebben deze leden 
dan ook periodiek een nieuwsbrief gekregen, totdat de 
kosten van drukken en verspreiden een dusdanig hoge 
post gingen vormen dat het bestuur moest beslissen dit 
te beëindigen. Met de moderne communicatiemiddelen 
(internet) is het mogelijk om zonder extra kosten weer aan 
deze verplichting te voldoen en dat is de reden om u op 
deze wijze op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen 
binnen de NVM. Lees verder...

Vele handen maken licht werk
Informatie van het NVM bestuur
Lees verder...

Nieuws uit het Tekeningenarchief
Nieuwe website www.modelbouwtekeningen.nl
Lees verder...

Voor uw Agenda Lees verder...

Modelbotenclub “Titanic”op TV 
Hoe een NVM club modelbouwen uitdraagt… 
(klik op onderstaande afbeelding voor de uitzending)

DAF museumdagen
Modellen van Ton de Grave op de DAF museumdagen
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.

http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
http://www.modelbouwers.nl
http://www.modelbouwtekeningen.nl
mailto:nieuwsbrief%40modelbouwers.nl%20?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=0HTp4z7d5QM
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Voor wie is deze nieuwsbrief?
Zoals hiervoor aangegeven is deze in de eerste plaats 
bedoeld voor de NVM leden zonder Modelbouwer. Naast 
individuele leden zijn dit ook alle leden van clubs die 
aangesloten zijn bij de NVM. Als ze geen Modelbouwer 
hebben kunnen ze kennis nemen van de inhoud via het 
clublokaal. In de meeste gevallen zal er geen gevecht zijn 
om De Modelbouwer in te mogen zien en kan men daar in 
alle rust lezen wat er zoal gebouwd wordt.
De nieuwsbrief zal dan ook uiterlijk een week voor het 
verschijnen van De Modelbouwer worden verstuurd. Maar 
met het uitgeven van deze nieuwsbrief hebben we ook de 
mogelijkheid om informatie voor de leden, die niet (meer) 
in De Modelbouwer kan worden opgenomen, op deze 
wijze te verspreiden. Om onze leden met Modelbouwer 
niet te kort te doen zullen ook zij in de gelegenheid 
worden gesteld deze te ontvangen.
Het spreekt tenslotte vanzelf dat deze uitgave ook gebruikt 
zal (kunnen) worden om andere relaties op de hoogte te 
brengen en te houden van de NVM en De Modelbouwer.

We zijn ons bewust dat niet iedereen prijs stelt op 
ongevraagde informatie via internet. Het spreekt dan ook 
vanzelf dat u na ontvangst van dit eerste nummer kunt 
aangeven toezending niet meer op prijs te stellen.

Wat komt er in de nieuwsbrief.
Zoals boven aangegeven zal deze nieuwsbrief voorafgaand 
aan het verschijnen van De Modelbouwer worden 
verstuurd. Het spreekt dan ook vanzelf dat de volgende 
informatie hierin standaard wordt opgenomen:
•	 Het	thema	van	het	nummer
•	De	inhoudsopgave
•	De	agenda
•	Het	TA	nieuws
•	De	informatie	van	het	bestuur
Daarnaast zullen er korte artikelen worden geplaatst van 
onderwerpen die van belang zijn voor de leden, maar niet in 
de Modelbouwer konden worden geplaatst. Dit is het eerste 
exemplaar van de nieuwsbrief nieuwe stijl. Er zal nog het 
nodige aan bijgeschaafd worden en we stellen uw reactie 
en suggesties dan ook op prijs. Deze kunt u toesturen aan 
nieuwsbrief@modelbouwers.nl Dit kan ook worden gebruikt 
voor opzeggen als u op toezending geen prijs stelt.

NiEUwsbRiEf 2.0

Na het verzenden van De Modelbouwer 2026-8 kwam het 
bericht dat het DAF museum van plan is om een aantal van 
de modellen van Ton de Grave te exposeren tijdens de DAF 
museumdagen op 1 en 2 oktober 2016. De collectie van Ton, 
die bij veel NVM leden bekend is, zijn door hem in bruikleen 

afgestaan aan het museum en zullen tijdens de museumdagen 
een prominente plaats krijgen in de expositie ruimte. Zo 
zullen o.a. de bekende YP 408, de DAF 104 en de mortier 
tentoongesteld worden naast het origineel. (Gerrit Volgers)

Modellen van Ton de Grave in het DAF museum

http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
mailto:nieuwsbrief@modelbouwers.nl
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VaN hEt besTuur

Naar aanleiding van mijn artikel in De Modelbouwer heb 
ik een aantal positieve reacties van leden ontvangen met 
goede ideeën over de besturing van onze vereniging. 
Als Bestuur hebben we na de vakantie de reacties 
doorgenomen en gekeken hoe we de adviezen van onze 
leden concreet vorm kunnen geven. De kern van deze 
reacties was tweeledig:

1 Leden willen graag een actieve bijdrage leveren aan onze 
vereniging, maar overzien niet waar ze ja tegen zeggen 
als zij zich bijvoorbeeld aanmelden als penningmeester  
of bestuurslid.

2 Is het mogelijk om alle werkzaamheden van de 
vereniging op te knippen in kleine deeltaken, waardoor 
het makkelijker wordt om een activiteit op te pakken? En 
hoeveel tijd kost het dan?

Met alle reacties is het Bestuur aan de slag gegaan en de 
resultaten van onze uitwerking ziet u in de tabel hieronder. 
We hebben geprobeerd deze uitwerking zo concreet 
mogelijk te maken. Daarvoor hebben we de taken van het 
Bestuur en onze commissies uitgesplitst naar kleinere taken 
met een indicatie van de tijdsbesteding per jaar. Het zal 
duidelijk zijn dat dit niet meer dan een ruwe indicatie is. 
Ook is het niet gelijkmatig verdeeld over het jaar: soms is 
het wat meer, dan wat minder.

Ik hoop dat we met deze benadering u kunnen 
enthousiasmeren om een deeltaak op te pakken. U kunt 
zicht hiervoor eenvoudig opgeven door een mail te sturen 
naar info@modelbouwers.nl Ik kijk uit naar uw reactie.

Contributie 2017
In de Modelbouwer heeft u kunnen lezen dat de contributie 
met ingang van 2017 omhoog gaat. Als Bestuur begrijpen we 
dat een verhoging noodzakelijk is om de continuïteit van de 
Modelbouwer te garanderen, ook al zijn we er niet blij mee, 
dat zult u begrijpen. We hebben als Bestuur onze zorg geuit 
richting MPM over deze verhoging en met name de invloed 
die dit mogelijk heeft op het aantal abonnementen. Op de 
volgende pagina vindt u de overwegingen die Media Primair 
er toe gebracht heeft deze wijziging met ingang van 2017 
door te voeren. klik hier...

De NVM is verantwoordelijk voor de inhoud van onze 
Modelbouwer, de breedte van het aanbod voor onze lezers 
en de kwaliteit. Gelukkig zijn we daar optimistisch over en 
is de redactie portefeuille goed gevuld. Ik hoop dat u het 
met mij eens bent dat de kwaliteit van de Modelbouwer 
uitstekend is en gekwalificeerd mag worden als het beste 
modelbouw blad van Nederland. 

robert schotman
Voorzitter

Vele handen maken 
licht werk 

Functie Taken Tijdsbeslag geschat)

Voorzitter Ontwikkeling visie NVM 16 uur/jaar

Coördineren werkzaamheden bestuur 16 uur/jaar

Initiëren, stimuleren, controleren 16 uur/jaar

Voorzitten bestuursvergaderingen 20 uur/jaar

Vertegenwoordigen naar buiten (o.a. clubs, MPM, 
externe instanties)

16 uur/jaar

Secretaris Verzorgen contacten met verenigingsorganen 
(afdelingen, commissies, etc). Betreft 
o.a.correspondentie, vnl e-mail

16 uur/jaar

Externe contacten; beantwoorden resp. doorgeleiden 
van vragen 

1 uur/week

Deelname aan bestuursvergaderingen (ca 4x per jaar) 16 uur/jaar

Verslaglegging bestuurvergaderingen 8 uur/jaar

Administratie NVM: contact met MPM over 
ledenadministratie e.d.

1 uur/week

1e Penningmeester Organisatie van de financiële administratie 16 uur/jaar

Voorbereiden begrotingen 24 uur/jaar

Bewaking van de budgetten 24 uur/jaar

Verzorgen financiële rapporteringen 40 uur/jaar

Verzorgen aangiften btw en vpb 32 uur/jaar

Deelname aan bestuursvergaderingen (ca 4x per jaar) 16 uur/jaar

2e Penningmeester Het uitvoeren van betalingen volgens richtlijnen 1e 
penningmeester

1 uur/week

Bestuurslid Bijdragen aan het ontwikkelen van het beleid. 10 uur/jaar

Ondersteuning bij uitvoering ervan Afhankelijk invulling

Deelname aan bestuursvergaderingen (ca 4x per jaar) 16 uur/jaar

Hoofdredacteur Visie op de publicaties van de NVM: Modelbouwer, 
Nieuwsbrief, website, facebook

20 uur/jaar 

Organisatie van de redactie 10 uur/jaar

Planning uitvoering, bewaking 40 uur/jaar

Organisatie redactie vergaderingen (ca 3x per jaar) 16 uur/jaar

Deelname aan bestuursvergaderingen (ca 4x per jaar) 16 uur/jaar

Eindredacteur Bewaken visie op de vormgeving van publicaties 8 uur/maand

Voorbereiden publicaties, afstemmen met uitgever 20 uur/maand

Redactiesecretaris Administratieve afhandeling van de kopij 20 uur/jaar

Afhandeling van de correspondentie met auteurs, 
MPM etc.

10 uur/jaar

Verslag redactievergadering 6 uur/jaar

Redacteur Werving kopij voor De Modelbouwer, website, 
facebook etc

8 uur/maand

Contact met auteurs over artikelen 8 uur/maand

Redigeren van de ingeleverde kopij 8 uur/maand

Webmaster Beheert de website van de NVM. Plaatst en verwijdert 
artikelen. maakt de nodige links.

5 uur/maand

TA beheer Visie op de rol van het TA van de NVM 10 uur/jaar

Organisatie van de taken verbonden aan het Tekening 
Archief 

10 uur/jaar

Beoordeling nieuwe aanwinsten voor het TA 8 uur/maand

Invoeren nieuwe aanwinsten 20 uur/maand

Onderhouden van contact met MPM, redactie, 
auteurs etc

8 uur/maand

Evenementen 
coördinator

Ontwikkelen visie op organisatie van een deelname 
aan evenementen

10 uur/jaar

Coördineren uitvoering van de taken voor 
evenementen

Afhankelijk invulling

Rapportering aan bestuur (hoeft geen lid te zijn) Afhankelijk invulling

Ondersteuning Advisering bestuur bij visie en organisatie NVM Afhankelijk invulling

Ondersteuning redactie bij redigeren van ingeleverde kopij Afhankelijk invulling

Beursbezoeken met verslag voor Modelbouwer etc Afhankelijk invulling

Informatie voor Nieuwsbrief, facebook etc Afhankelijk invulling

Ondersteuning bij organisatie van/deelnane aan beurzen Afhankelijk invulling

Organisatie van workshops e.d. Afhankelijk invulling

Deskundige ondersteuning bij opmaken van kopij, 
website, publicaties 

Afhankelijk invulling

Ondersteuning TA beheer (uitvoering van deeltaken) Afhankelijk invulling

http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
mailto:info@modelbouwers.nl
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Geachte abonnees/leden van de NVM
Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende. 
Door het dalend ledenaantal en het afnemend aantal 
adverteerders zijn wij helaas genoodzaakt de contributie 
aan het eind van dit jaar te verhogen. De laatste 
contributieverhoging dateert van 4 jaar gelden. Om 
De Modelbouwer uit te kunnen blijven geven en de 
verplichtingen uit het contract met de NVM te kunnen 
nakomen zal de contributie het komende jaar moeten 
stijgen van € 54,-- naar € 60,--.

Uiteraard willen wij deze stijging nader aan u toelichten:

Dalend aantal leden
Helaas moeten wij constateren dat het ledenaantal 
van de NVM in de afgelopen 3 jaar met circa 300 
afgenomen is . Eind 2015 waren er nog 1900 leden met 
De Modelbouwer, we verwachten eind 2016 op circa 1.750 
leden/abonnees uit te komen. Het afnemende ledenaantal 
veroorzaakt een dekkingsprobleem voor de magazine- 
en verenigingskosten. De uitgaven van het blad en de 
vereniging zijn over het algemeen vaste kosten. In beperkte 
mate kan in de variabele kosten direct ingespeeld worden 
op het tanende ledenaantal. Als uitgever spannen wij ons 
in om de negatieve spiraal te doorbreken. Via moderne 
marketingstrategieën waarbij gebruik wordt gemaakt van 
social media, hopen wij nieuwe abonnees te werven en 
daarmee leden voor de vereniging. Die hebben wij nodig 
om verdere contributiestijging in de nabije toekomst te 
voorkomen. 

Afnemend aantal adverteerders 
Het aantal adverteerders in De Modelbouwer laat helaas 
een dalende lijn zien. Dat is niet alleen in dit magazine 
het geval, het is een trend die bij veel bladen zichtbaar 
is. Advertentie-inkomsten zijn voor ons als uitgever van 
belang om daarmee een rendement op de exploitatie te 
kunnen maken. Ten opzichte van 3 jaar geleden zijn de 
advertentie-inkomsten met € 7.000 gedaald. We zijn in 
overleg met  het bestuur van de NVM om nieuwe wegen in 
te slaan en de dalende lijn te gaan doorbreken. De ideeën 
daarbij zijn om naast de traditionele advertising in te gaan 
zetten op moderne technieken via online- en content 
marketing. 

We kunnen ons voorstellen dat deze maatregel voor velen 
als een verrassing komt. Het is helaas niet anders, maar 
om de pijn te verzachten hebben we besloten om de 
contributieverhoging gefaseerd in te voeren. Voor 2017 is 
de contributie voor leden met De Modelbouwer daarom 
vastgesteld op €60.- Wij hopen dat u begrip hebt voor 
onze maatregel en nog vele jaren lid zult blijven van de 
NVM met De Modelbouwer, nu bijna 75 jaar nog steeds het 
toonaangevende blad in Nederland op het gebied van het 
bouwen van modellen .

Getekend

Rob Mekelenkamp
Media Primair Modelbouw

VaN hEt besTuur

Hans Papenhuijzen 
 
We kennen Henk Bunte als de man 
van het Modelbouwatelier Apeldoorn, 
maar ook als een trouwe deelnemer 
aan stoomhappenings in ons land. 
Ik ken hem vooral vanwege zijn 
lidmaatschap van de Nederlandse 
afdeling van de Engelse Spoor 1 club 
(G1MRA) Op vele bijeenkomsten 
van deze afdeling hebben we hem 
bezig gezien. Ik heb U daarover al 
verschillende keren bericht. Henk 
Bunte reed er vaak met de fraaie 
locomotieven, die hij kan leveren, 
maar heeft, dankzij zijn ruime 
ervaring, velen van ons met raad en 
daad bijgestaan. Iets nieuws bij Henk 
is altijd weer interessant voor ons als 
Spoor 1 rijders. Dezer dagen kregen 
we weer informatie over 2 nieuwe 
producten van Regner: stoommachine 
Apollo en live steam locomotief Betsy:

Apollo
L / B / H = 110 / 78 / 138 mm 
Gewicht: 1,45 kg 
Cilinderboring: 22 mm 
Slag: 18 mm Bakschuiven 
Schuifslag: 6 mm 
Stephenson scharen 
Bouwset ongelakt 
Bestel Nr. 40390 Bouwset,  
bewerkt € 1.590,00 

betsy
L / B / H = 250 / 103 / 165 mm over  
buffers en schoorsteen
Gewicht: 2,7 kg 
L / B / H Tender: 154 / 103 / 96 mm 
Gewicht: 0,8 kg 
Cilinderboring: 12 mm 
Slag: 17 mm  
Spoorbreedte: 45 mm 
Schaal: 1:22,5 
Bestel Nr. 20795 
Bouwset € 1.480,00

Nieuws van het spoor 1 stoomfront

http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
http://www.modelbouwatelier.nl
http://www.regner-dampftechnik.de
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Modelbouw 2.0
Gerrit Volgers. Hoofdredacteur 

De inhoud van dit nummer is namelijk voor een groot deel 
gericht op het maken van werkstukken met CNC machines 
zoals laserstraalsnijder en 3D printers. Ook komt het 
gebruik van moderne communicatiemiddelen als app voor 
een I-pad of tablet aan de orde. De overweging om dit 
nummer te wijden aan bovengenoemde onderwerpen is 
simpel: De Modelbouwer bestaat binnenkort 80(!) jaar en als 
het aan de NVM ligt willen we de 100 vol maken. Daarvoor 
zullen we lezers moeten hebben die nog geïnteresseerd 
zijn in het maken van modellen. Dat zal een generatie zijn 
die op groeit met de mogelijkheden van nu en die van de 
(nabije) toekomst. Maar ook de oudere generatie komt, zij 
het aarzelend, tot de conclusie dat CNC wel erg interessant 
is, maar niet weet hoe daarmee om te gaan.  

Dit nummer gaat uitgebreid in op de mogelijkheden, maar 
ook de beperkingen van deze nieuwe technieken. Aan de 
hand van voorbeelden wordt aangegeven hoe (ook met 
relatief bescheiden middelen) een bruikbaar ontwerp kan 
worden gemaakt dat daarna kan worden gerealiseerd met 
moderne productiemiddelen. 

Ook in dit nummer wordt het klassieke handwerk niet 
vergeten. De bouw van een grote truck, een stoommachine 
en twee locomotieven biedt inspiratie en kennis voor 
de bouwers van metalen (functionerende) modellen. 
Scheepsmodelbouwers komen aan hun trekken met een 
uitgebreide beschrijving van de bouw van een veerpont 
en een historisch zeilschip. En de modelspoor liefhebbers 
kunnen weer een railkraan aan hun verzameling 
toevoegen.

De gehele inhoudsopgave staat op klik hier...

http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
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Inhoudsopgave:
 3D printen met Photoshop 

  Van kleurplaat tot geprint ornament 

 Veerpont “Vogelvlucht” 
  Een oeverloos mooi model 

 Boekbespreking 
  Scheepshistorie, deel 21 

 Dapol railkraan in H0 
  In de serie “railkranen”: nummer 4... 

 British Army Leyland-DAF met afzet container 
  RC model in schaal 1:8 

 Digitale uitlezing op een achternamiddag… 

 NS 6300 stoomlocomotief 
  Beschrijving van de bouw Spoor 1 (deel 4) 

 3D printen zonder tekenen 

 De bouw van een Fluitschip 

 Printplaat anders gebruikt… 

 Onshape, gratis ontwerptool voor modelbouwers 

 NS 6400 
  Een 5” goederen- en rangeerlocomotief 

 Bouwproces stoomheimachine Paula 

 DAF 1500 vooras uit de 3D printer 
  Ervaringen met de nieuwe Dremel printer 

 Digitale uitlezing op draaibank met een tablet 

 High Tech Modelbouw 
  Serieproductie van opleggers in 1:24 

http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
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Website van het NVM 
Tekening Archief
www.modelbouwtekeningen.nl vernieuwd!

Sinds enkele weken is de vernieuwde website van het 
Tekening Archief operationeel. Op het eerste gezicht is 
er weinig veranderd t.o.v. de oude versie, maar bij het 
gebruik vallen een paar belangrijke zaken op. Zo zijn bij 
een deel van de tekeningen nu afbeeldingen opgenomen 
die een indruk geven het te bouwen object. Aanvullingen 
hierop zijn van harte welkom. Door een gewijzigde indeling 
en extra zoekmogelijkheden is het selecteren door de 
klant vereenvoudigd. Een wezenlijke verbetering is de 
betalingsmogelijkheid via Ideal, dit maakt het afleveren 
binnen 48uur mogelijk. 

Kortingen zijn nu ingesteld per klantgroep en categorie, 
voor NVM leden geldt het volgende:
- 25% korting op tekeningen voor NVM leden.
- 10% korting op de boeken voor NVM leden.
Voor vragen over bestellingen kan contact worden 
opgenomen met Monique Achterstraat, te bereiken via de 
website, per e-mail (info@modelbouwtekeningen.nl)  

Een inhaalslag deze keer. Enige jaren geleden beschreef Jan 
Ridders zijn eerste ervaringen met Stirling motoren. Bij die 
artikelen waren toen geen tekeningen gevoegd omdat die 
nog niet beschikbaar waren. Dit wordt nu rechtgezet met 
de volgende 3 tekeningen:

Tekening 60.12.024 betreft een Horizontale eencilinder 
Stirlingmotor “Bas”. De set bestaat uit 9 bladen tekening en 
het artikel uit 2003, van 3 pagina’s. De ledenprijs is € 20,97, 
terwijl niet-leden € 27,95 betalen.
In hetzelfde artikel werd een variatie op een model van 
de Duitse Firma Wiggers beschreven. De tekening van 
de vertikale eencilinder Stirling “Wiggers” kreeg het 
bestelnummer 60.12.025, en bestaat eveneens uit 9 bladen 
tekening en het artikel van 3 pagina’s. De prijs voor leden, 
respectievelijk niet-leden is wederom € 20,97 resp. € 27,95.
In nummer 7 van 2004 beschreef Jan Ridders een 
horizontale tweecilinder Stirling met een wat bijzondere 
configuratie. De tekening hiervan is nu ook beschikbaar 
onder nummer 60.12.026. De set bestaat uit 9 bladen 
tekening en de twee pagina’s van het artikel. De prijs 
bedraagt voor leden € 20,59 en voor niet-leden € 27,45.

Een tijd geleden publiceerden wij van Jan Ridders de beide 
viertakt benzinemotoren volgens het Atkinson principe, de 
Mk2 en Mk3. Logisch dat daar een Mk1 aan vooraf ging. 
Die beschreef Jan Ridders in Modelbouwer nummer 7 van 
2006. De tekening daarvan hebben we nu ook beschikbaar. 
Het nummer 60.10.026, Viertaktmotor Atkinson Mk1, 
bestaat uit 14 bladen tekening plus de 3 pagina’s van het 
artikel. De prijs is voor leden € 26,96 en voor niet-leden  
€ 35,95.

NiEUws Uit hEt TekeNINGeNArChIeF

Bouwtekeningen van 3300 modellen 
voor beginner tot expert

Like ons op
www.facebook.com/modelbouwtekeningen

Uw favoriete model bouwen vanaf tekening?
Kijk voor meer informatie op: Modelbouwtekeningen.nl

http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
www.modelbouwtekeningen.nl
mailto:info@modelbouwtekeningen.nl
http://www.modelbouwtekeningen.nl 
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10 september
Rijdag NVM Spoorbanen Stormpolder; uitzichtpunt Stormpolder, 
Krimpen a/d IJssel; 11.00 – 16.00; info: www.stormpolderrail.nl

11 september
Vaardag Kottenpark Modelbouwclub; camping De Zwaaikom, 
Kettingbrugweg 60, 7552 CW Hengelo; open 10.00 – 17.00; 
toegang gratis; aanmelden voor deelname vóór 4 september via 
074-2420392 of info@kottenparkmodelbouwclub.com.

17 september
Rijdag bij Stoom Modelbouw Midden Brabant; banen op terrein 
“Amarant”, Bredaseweg 570, Tilburg; 11 – 16.

17 september
Meccanogilde Bijeenkomst; Neckerspoelstraat 21, B-2500 
Mechelen (B); open voor publiek 10.00 – 15.00

17 en 18 september
Stoomspektakel in Het Spoorwegmuseum; Maliebaanstation, 
3581 Utrecht; open 10.00 – 17.00; toegang € 16,00 (kind < 4 jr en 
museumkaart gratis); veel werkende stoom, ook op het voorterein; 
zaterdagavond vanaf 18.00 gaan alle rijdende machines in optocht 
door de binnenstad van Utrecht.

17 en 18 september
Modelspoortentoonstelling Speelgoed en carnavalsmuseum Op 
Stelten; NF Demodagen; Zandheuvel 51, 4901 HT Oosterhout (NB); 
open 13.00 – 17.00

17 en 18 september
Stadskanaal onder Stoom; een evenement met aandacht voor 
diverse zaken die met stoom worden aangedreven, zowel in het 
groot als in modelbouw, maar ook bijv. oude vrachtwagens en 
andere ode voertuigen; Museum Spoorlijn STAR, Stationstraat 3, 
9503 AD Stadskanaal; aanmelden en info over deelname (ook voor 
commerciële deelnemers) via info@stadskanaalrail.nl; deelname 
is mogelijk met spoorse zaken op het gebied van modelbouw, 
spoorwegen, boeken etc; toegang € 12,00; algemene info:  
www.stadskanaalrail.nl.

23 t/m 25 september
Modelbouw evenement bij het Nederlands Stoommachine 
Museum te Medemblik, Oosterdijk 4, 1671 HJ Medemblik. Naast 
stoommodellen zijn ook grote machines in het museum en op het 
buitenterrein in bedrijf. In het water voor de inlaat van het gemaal 
varen modelstoomboten. Info: www.stoommachinemuseum.nl

24 september
Rijdag NVM Spoorbanen Stormpolder; uitzichtpunt Stormpolder, 
Krimpen a/d IJssel; 11.00 – 16.00; info: www.stormpolderrail.nl

24 september
Modelbrouwersbeurs; Gorinchem. Evenementenhal.

24 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

25 september
MBV Het Y; laatste rijdag van het seizoen; spoorbanen aan de 
Genieweg, te Spaarnwoude.

1 oktober
Modelspoortentoonstelling Speelgoed en carnavalsmuseum Op 
Stelten; Ruilbeurs; Zandheuvel 51, 4901 HT Oosterhout (NB); open 
11.00 – 17.00

8 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

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 

8 oktober
Meccanogilde bijeenkomst; wooncentrum Bernardus, Hoofdstraat 
82, 2171 AV Sassenheim; open voor publiek 10.00 – 15.00.

8 oktober
Laatste rijdag NVM Spoorbanen Stormpolder; uitzichtpunt 
Stormpolder, Krimpen a/d IJssel; 15.00 – 18 .00 en 19 tot 21 uur met 
verlichting langs de baan; kinderen: breng lampionnen mee; info: 
www.stormpolderrail.nl

8 en 9 oktober
Modelspoortentoonstelling Speelgoed en carnavalsmuseum Op 
Stelten; Rijweekend PH&LF (N-spoor USA); Zandheuvel 51, 4901 HT 
Oosterhout (NB); open 13.00 – 16.30

13 t/m 16 oktober
Midlands Model Engineering Exhibtion; Warwickshire Exhibition 
Centre; Fosse Way, bij Leamington Spa, CV31 1XN (kruising A425 
en B4455); info: www.midlandsmodelengineering.co.uk.

15 oktober
Herfst Rijdag bij Stoom Modelbouw Midden Brabant; banen op 
terrein “Amarant”, Bredaseweg 570, Tilburg; 11 – 16.

19 t/m 26 oktober
Nationaal Modelbouw Evenement in het Nationaal Militair 
Museum, Soest.

28 t/m 30 oktober
Eurospoor 2016; grote modelspoortentoonstelling en 
modelspoormarkt; Jaarbeurs Utrecht, Jaarbeursplein 6, 3521 AL 
Utrecht; open vrij 10.00 – 18.00, zat 09.30 – 17.30, zon 09.30 – 
17.00; toegang € 16,00; op 30 oktober gelden kortingsprijzen; info 
en voorverkoop: www.eurospoor.nl

29 oktober
Euro Scale Modelling; door IPMS Nederland georganiseerde 
grote show van plasticmodelbouw en verwante activiteiten; NBC 
Congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein; info: www.
ipms.nl

29 oktober
De Zeeuwse auto model ruilbeurs; Congrescentrum “de Stemge”, 
Stengeplein 1, Heinkenszand (bij Goes); open 10.00 – 15.30.; info: 
0113-220493 of ztmr@zeelandnet.nl.

5 november
Meccangilde bijeenkomst in Temse (B); Gemeentehuis, Feestzaal 
op de 2e verdieping; publieksopening van 10.00 – 15.00.

11 t/m 13 november
International Model Boat Show; Warwickshire Exhibition Centre; 
Fosse Way, bij Leamington Spa, CV31 1XN (kruising A425 en 
B4455); info: www.midlandsmodelengineering.co.uk.

12 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

12 november
Modelbouwbeurs; Ambachencentrum Goes, Kattendijksedijk 27; 
poppenhuizen, boerderijen, schepen, wagens etc; open 10.00 – 
16.30; toegang gratis.

26 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

10 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
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