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Gerrit Volgers
Hoofdredacteur

Algemene Ledenvergadering
van de NVM Lees verder...

Evenement, of toch
even niet…?

NVM MODELBOUWDAG 2021
Lees verder...

Expo Historische
Scheepsmodelbouw 2021 Lees verder...

Al enige tijd maken we modelbouwers erop attent dat op
11 december a.s. de NVM samen met Rob Hobma de NVM
Modelbouwdag 2021 organiseert. De maatregelen van de
overheid, gericht op het indammen van het Covidvirus gaven
niet de verwachting dat op dat moment deze expositie niet
door zou kunnen gaan. Onlangs is ook de 7e Historische
Schependag gehouden in Hillegom, een verslag vindt
u elders in dit nummer en ook staat Intermodellbau in
Dortmund voor de deur. Maar op het moment van schrijven
van dit artikel is niet de vraag of er nieuwe restricties
komen, maar wanneer en welke. Dat neemt niet weg dat
we doorgaan met de voorbereiding en velen van u zijn
persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen. De reacties
zijn hoopgevend, de eerste toezeggingen betreffen
demonstraties van RC-modellen, zowel auto’s als schepen.
De verwachting is (onder voorbehoud), dat een groot aantal
auteurs van De Modelbouwer ‘acte de présence’ zullen
geven, zodat bezoekers kennis kunnen nemen van de bouw
van de modellen waarover ze geschreven hebben.
In dit nummer van De Modelbouwer sluiten we ook weer
aan bij een andere realiteit. Was het in een vorige nummer
de bestrijding van de bosbranden die toen het nieuws
beheersten, nu laat een windmolen uit Afghanistan zien dat
dit land ook andere aspecten kent dan alleen strijd tussen
bevolkingsgroepen. Met plezier ontving de redactie een
reactie op het artikel van de Citroën type H, nu in de vorm
van de beschrijving van de bouw van dit model in papier.
Dit is maar een greep van de artikelen uit dit nummer
waarin, ondersteund met de nodige foto’s, weer een grote
verscheidenheid van technieken wordt beschreven.

Links uit De Modelbouwer 9 Lees verder...
Nieuws uit het TA Lees verder...
Voor uw Agenda Lees verder...
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DE MODELBOUWER 2021 - 9
Land Rover ‘Series 3’ 88” (1972) ‘GrandPa’
		 RC replica in schaal 1:8,5

De Black Pearl - Deel 10

Een boegschroef uit de printer…

Voermanswagen uit Kanegem (Be) - deel 1

Zeiljacht Gladys, schaal 1:50 - deel 2

Kegeltandwielen frezen met een moduulfrees

Touwslaan voor historische modelschepen
		 Tuigage van een historisch zeilschip is een kunst apart

Een 17e eeuws diorama in de fles

Verticale-as windmolen in Afghanistan, schaal 1:100

Expo Historische Scheepsmodelbouw 2021

Citroën type H
		 Nu van papier

Smit Singapore
		 Smit Rotterdam, maar dan anders…

DAF F1500 als drankenwagen
		 De grotere broer van de DAF F900

Nog een Scania 141, schaal 1:14,5
		 Deel 3 - Haakarmsysteem en afzetcontainers
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VAN HET BESTUUR
Algemene Ledenvergadering van de NVM
Robert Schotman (voorzitter)
een bepaald type model in een bestand kunt downloaden.
Of waar je de digitale tekeningen en/of 3D-bestanden
kunt downloaden. Onze leden vragen hierom en de
ledenvergadering ziet deze ontwikkeling met belangstelling
tegemoet. Dit betekent ook dat het verdienmodel van de
NVM zal veranderen, waarbij we de dalende trend van het
aantal leden van de Modelbouwer kunnen compenseren met
de stijging van het aantal digitale leden. De 5 succespijlers van
onze strategie blijven hetzelfde, maar wel met gebruik van
de digitale mogelijkheden om het stimuleren van modelbouw
voor onze leden te vergroten.

Op 13 november jongstleden hebben we na een jaar overslaan
weer een Algemene Ledenvergadering gehouden, dit keer
via Teams. De Coronamaatregelen hebben in dit geval een
positieve bijdrage gehad. Iedereen kon vanuit huis meedoen
zonder reistijd. Mooi om te zien dat onze presentaties over het
afgelopen jaar en onze vooruitblik veel positieve interacties
hebben opgeleverd.
Modelbouw maakt een bijzondere ontwikkeling door
en dat hebben we bij de NVM ook gemerkt. Veel onlinemodelbouwwinkels hebben ondanks (of dankzij) Corona
best een goed jaar achter de rug. De belangstelling voor
Modelbouw is afgelopen jaar toegenomen en dat heeft
geleid tot een verkoopgroei van het aantal bouwpakketten
en bouwmaterialen. Bij de NVM hebben we dat gemerkt op
het modelbouwforum. Een groei van bijna 5.000 leden en
190.000 berichten alleen al het afgelopen jaar. Het is ook mooi
om te zien dat de kijkcijfers van twee tv-programma’s over
modelbouw boven de 1.5 mln. kijkers zitten. Dat zijn cijfers om
jaloers op te zijn.
Wij verwachten als NVM dat het aantal digitale leden op het
modelbouwforum verder zal toenemen. Dit geeft de NVM
de mogelijkheid om onze strategie en het stimuleren van
het bouwen van modellen verder uit te breiden met nieuwe
digitale services. Het beschikbaar stellen van content op een
modelbouwplatform waarbij je bijvoorbeeld alle artikelen over

LET OP: Naar aanleiding van de nieuwe
Covid-maatregelen dient u in het bezit
te zijn van een geldige QR-code en moet
u uw identiteitsbewijs kunnen tonen.
Een mondkapje is niet verplicht.

11 DECEMBER 2021
Met een jaar vertraging ziet het er (vooralsnog) naar uit dat de NVM Modelbouwdag,
die georganiseerd wordt met Hobma, op 11 december in Houten doorgaat.
Het is daarom tijd de voorbereidingen te starten en de eerste stap van dit project is de
inventarisatie. Wie wil deelnemen en wat zijn de wensen met betrekking tot de ruimte en
voorzieningen. Net als 2019 bent u in de gelegenheid uw deelname aan te melden via de link.

https://nvm.wufoo.com/forms/nvm-modelbouwdag-11-december-2021/

2 0 2 1
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NIEUWSBRIEF 2.0
Gerrit Volgers

Expo Historische Scheepsmodelbouw 2021
Op 2 oktober 2021 werd voor de 7e keer de ‘Expo
Historische Scheepsmodelbouw’ gehouden, deze keer in
hotel Villa-Flora in Hillegom. 32 bouwers waren aanwezig
om hun nieuwste creaties te tonen en elkaar weer eens
in het echt te ontmoeten. Fraaie scheepsmodellen, bont
geschilderd of helemaal in de houtkleur gelaten, met
en zonder zeilen. ‘s Morgens werd onderling nieuws
uitgewisseld, ’s middags kwamen de bezoekers in grote
getalen, van jong tot oud. Deze dag maakte opnieuw
duidelijk dat de scheepsmodelbouw springlevend is. Meer
over dit evenement vindt u in De Modelbouwer 2021-9.

Links uit De Modelbouwer 9
Artikel
Land Rover 'Series 3'

https://4usebuilds.weebly.com
4x4andmore@gmail.com

Black Pearl (Dl 10)

https://www.youtube.com/watch?v=LRQvduXlcfE

Boegasschroef uit printer

leenkeijzer@gmail.com.

Touwslaan historische schepen

https://onh.nl/verhaal/tweeduizend-jaar-oud-touw).
https://studylib.net/doc/8910075/the-history-of-rope
https://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/index.php?tekst=touw).
https://www.segelschiffsmodellbau.com/t643f358-Franzoesische-Korvette-quot-La-Cr-eacute-ole-quot.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Touw
https://nl.aliexpress.com/item/1005002437718203.html?spm=2114.13010708.0.0.3a994c4davCYFi
https://nl.aliexpress.com/item/4000457826977.html?spm=2114.13010708.0.0.20f74c4dJ0DJAJ
www.maquettes-papier.net
http://www.maquettes-papier.net/forumenpapier/viewtopic.php?f=82&t=7649&hilit=philips&sid=fe27c2d6d1f

Citroën Type H van papier
Smit Singapore

http://www.sleeptros.com/sleepboten/html/
https://www.modelbouwtekeningen.nl/nvm-1014092-zeesleper-ms-smit-singapore-1984-smit.html
https://www.modelbouwtekeningen.nl/nvm-1020011-zeesleper-ms-smit-singapore-1983-smit.html
http://www.sleeptros.com/sleepboten/html/smitwijs_singapore.html

Scania 141 schaal 1:14,5

http://www.leimbach-modellbau.de/Produkte/LKW-Aufbauten/Abroller/09350N(T)/
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NIEUWSBRIEF 2.0

MODELSPOORBEURS
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.

RAIL
2022
2021 is verplaatst
naar 2022
In: Expo Houten
Gratis parkeren

Jeugdigen t/m 11 jaar gratis
(mits onder begeleiding van
een volwassene). Informatie,
aanmeldingen of reserveringen
bel: 0481 - 353 288

Beursagenda 2021
In: Expo Houten Meidoornkade 24, 3992 AE Houten Gratis parkeren

11 DECEMBER* MODELSPOORBEURS &
NVM MODELBOUWDAG

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

Beursagenda 2022
In: Expo Houten Meidoornkade 24, 3992 AE Houten Gratis parkeren

15 januari 2022

* in samenwerking met hcc!m

26 maart 2022
7 mei 2022

11 DECEMBER 2021

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

info@modelspoorbeurs.nl

www.modelspoorbeurs.nl
2 0 2 1

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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NIEUWS UIT HET TEKENINGENARCHIEF
Deze keer hebben we één nieuwe tekening voor u en
brengen we een al bestaande onder uw aandacht.

tekening 1:100 aanwezig onder nummer 16.14.008. Deze set
kost € 38,06. Tot slot een waterlijnmodel 1:500 van de Smit
Singapore met nummer 10.20.011 voor € 10,08.

Nieuw is de tekening die de gebroeders Houtwipper van de
in het museum te Beernem (B) opgemeten Voermanswagen
maakten. Een uigebreide en gedetailleerde tekening,
volledig bemaat, die uit 13 bladen van het formaat A-1 tot
A-3 bestaat. De tekening kreeg nummer 40.38.069 en kost €
60,50.

Dat is het voor deze keer. En u weet natuurlijk
van de 25% korting die u als NVM-lid krijgt bij
www.modelbouwtekeningen.nl Wel eerst een
ledenaccount aanmaken!

Van de in dit nummer besproken Smit Singapore is een
tekening 1:50 in het tekeningenarchief aanwezig. Dat
is nummer 10.14.092, bestaande uit 4 bladen en een
kleurenschema. Op Modelbouwtekeningen.nl is de
tekeningset geprijsd voor € 48,05. Van hetzelfde schip,
maar nu na verbouwing tot Noordhoek Singapore is een

Ontvang 25%
korting op je bestellingen!
Door lid te worden van de NVM. En u krijgt 10x per jaar het magazine De Modelbouwer.
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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.

4 december
NAMAC miniatuurauto beurs; Exocenter Houten,
Meidoornkade 24, 3992 AE Houten; open 10 – 16; toegang
NAMAC leden gratis, niet-leden € 7,50. Kind ondre begel.
gratis; info: www.namac.nl
11 december
NVM Modelbouwdag; in samenwerking met Hobma
Modelspoorbeurs; Expo Houten, Meidoornkade 24, 3992 AE
Houten; open: 9.00 – 16.00; info: www.modelbouwers.nl en
www.modelspoorbeurs.nl

Alle genoemde data zijn onder voorbehoud!
Overtuig u alvorens af te reizen zolang Coronamaatregelen
nog van kracht zijn altijd of een evenement daadwerkelijk
doorgaat en of er bijzondere voorwaarden aan bezoek
verbonden zijn.
Denk aan uw eigen en andermans gezondheid!

19 december
Friese Miniaturendag; Fries Landbouwmuseum, Felling 6, 8912
CG Leeuwarden/Goutum; open 10 – 18; info:
www.miniatuurorganisatie.nl

17 – 20 november
Intermodellbau 2021. Messe Dortmund; info:
www.intermodellbau.de

2022

27 november
Euro Scale Modelling georganiseerd door IPMS Nederland;
Expo Houen, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten; open
vanaf 10.00 – 17.00; Entreeprijs € 10,00, kind t/m 12 jr gratis;
kaartverkoop via de website www.euroscalemodelling.nl
vanaf 1 september.

19 en 20 februari
Modelbouwshow Goes; Zeelandhallen; info:
www.modelbouwshow.nl

MODELSPOORBEURS AGENDA 2021/2022
In: Expo Houten Meidoornkade 24, 3992 AE Houten Gratis parkeren
www.modelspoorbeurs.nl info@modelspoorbeurs.nl

7 mei 2022
25 juni 2022
27 augustus 2022
8 oktober 2022
12 november 2022
Houten Digitaal*

11 DECEMBER 2021*
MODELSPOORBEURS &
NVM MODELBOUWDAG
15 januari 2022
26 maart 2022

11 DECEMBER 2021

* in samenwerking met hcc!m
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