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NVM Modelbouwdag 2021 Lees verder...
Word vriend van ‘t forum! Lees verder...

Weer een jaar voorbij…

Modelwerft Highlights:
Schlepper & Arbeitsschiffe Lees verder...

...en wat voor een jaar! Na de euforie van de zomer volgt
nu de domper van de winter. Het Corona-virus is terug van
weggeweest en lijkt zelfs besmettelijker te worden dan
vorige varianten. Zijn de overheidsmaatregelen nu al weer
aangescherpt, de vraag is wat dit in de (nabije) toekomst
gaat worden. Daarmee zijn alle onzekerheden weer terug,
alle positieve ontwikkelingen ten spijt. De lezers van De
Modelbouwer kunnen als enige lichtpuntje zien, dat ze
een hobby beoefenen die het beste in isolement gedijt
en daarmee niet strijdig is met de richtlijnen. Hoogstens
gooit de bevoorrading van de materiaalvoorraad en
de werkplaats roet in het eten, omdat de logistieke
problemen nog verre van opgelost zijn. Maar dat betekent
dat nog meer teruggegrepen zal (moeten) worden op
scratch-bouwen: gebruik maken van de materialen die
er wel zijn en met vindingrijkheid het model realiseren.
En dat is nog steeds de visie die de redactie heeft op de
artikelen die worden gepubliceerd. Aan auteurs wordt
gevraagd zo precies mogelijk te laten zien hoe ze iets
gemaakt hebben en daaraan wordt met plezier voldaan,
zoals ook De Modelbouwer 2021-10 weer laat zien. Lees
de verschillende artikelen maar door: roerhoutjes, hout
van lamellengordijnen, gips, waterleidingbuis, oude PCconnectoren, enz, niets is veilig voor een modelbouwer die
deze hobby op deze wijze beoefent. Dat voor het maken van
een model daarin de nodige tijd geïnvesteerd moet worden,
zal duidelijk zijn. Maar daarmee is de cirkel rond: die wordt
‘ons’ opgedrongen.

Nieuws uit het TA Lees verder...
Links uit De Modelbouwer 10 Lees verder...
Voor uw Agenda Lees verder...
Praktijkboek Modelspoorwegen
Lees verder...
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Uitgave nummer 2021-10!

Ondanks dit pessimistische bericht
wenst de redactie u Prettige Feestdagen
en bovenal een Gezond 2022!

(Wordt verzonden omstreeks 16 december)
Voor de inhoud: klik hier...
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DE MODELBOUWER 2021 - 10
Voermanswagen uit Kanegem (Be) - deel 2

ÖAF Tornado 16-192A

De Kortenaer schaal 1:50

Opel Blitz 1947 schaal 1:15
		 Begin van een trilogie…

Bouw van een Spaans galjoen schaal 1:50 - deel 1

Afghaanse molen een aanvulling…

Nog een Scania 141, schaal 1:14,5
		 Deel 4 (slot) - Bouw van een Floor-aanhanger

Intermodellbau Dortmund 2021

DAF aanhanger met fuseebesturing
		 Geprint met een resinprinter in schaal 1:50

Mini-verdeelapparaat ‘light’

De kerk van Uzhok, schaal 1:50

Het maken van een stagmuis

DAF YT 1527 L32 met oplegger Yaa 6

Een 17e eeuws diorama in de fles deel 2
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NIEUWSBRIEF 2.0
Gerrit Volgers

11 DECEMBER 2021

NVM Modelbouwdag 2021
2 0 2 1
Op 11 december was het na 2 jaar weer zo ver, ondanks
de Corona-maatregelen kon samen met Hobma de
NVM-Modelbouwdag weer doorgaan. Alle beperkingen
hadden wel z’n weerslag op het gebeuren, zowel op het
aantal deelnemers als op de bezoekers. Maar degenen
die aanwezig konden zijn, waren in de gelegenheid
hun nieuwste ontwikkelingen te tonen en elkaar weer
eens in levende lijve te spreken. De NVM was aanwezig
met het Tekening Archief en veel auteurs toonden hun
modellen die zijn beschreven in De Modelbouwer, of die
dat binnenkort zullen worden. Dit zijn o.a. een Scanialadderwagen waarvan de korf wordt gestabiliseerd
met Arduino, werkschepen van Damen, de restauratie
van een vissersboot en stoomlocomotieven op schaal
LGB. Dit is maar een bescheiden greep uit de oogst
van kopijtoezeggingen van deze dag, een uitgebreider
verslag kunt u vinden in De Modelbouwer 2022-1.

Er is nog plaats, d
https://nvm.wufoo.co
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NIEUWSBRIEF 2.0
Word vriend van ‘t forum!
Zoals sommigen van jullie weten is het mogelijk om hier op het modelbouwforum een speciale
status “vriend van het modelbouwforum” te krijgen. Aan het onderhoud van het forum en
de server zijn kosten aan verbonden. Voor 17,50 euro per jaar steun je ons forum en hiermee
kunnen we dit bekostigen.
Je kunt op meerdere manieren vriend van het forum worden:
1 Via de Bank. Maak 17,50 euro over op NL37RABO0127658955 ten name van Nederlandse
Vereniging van Modelbouwers , vermeld je forumnaam in de omschrijving.
2 Via deze link (klik op logo rechts)
3 Via de button op het scherm “Paypal abonneren” Hiermee ga je een abonnement aan en
wordt jaarlijks 17,50 overgemaakt aan het MBF
4 Je kunt dan op je profielpagina naar “account upgrades”
gaan en de boel automatisch regelen
Kan soms even duren voordat je status is bijgewerkt,
sommige paypal-actie’s hebben handmatige actie’s nodig.

Modelwerft Highlights:

Schlepper & Arbeitsschiffe
Onlangs bracht VTH een speciale uitgave
uit van de artikelen, die in Modellwerft zijn
verschenen over sleepboten en werkschepen.
In deze uitgave zijn, naast de beschrijving
van 14 varende modellen en vier artikelen
over bijzondere originele vaartuigen, ook
bijdragen opgenomen over het zelf bouwen
van onderdelen. Bij dit laatste gaat het
over de bouw van een boegschroef en een
Schottelaandrijving. Interessant is ook een
artikel over het tunen van een sleepboot: het
verhogen van de trekkracht door aanpassen
van de schroefaandrijving. Bij de beschrijving
van de varende modellen ligt de nadruk op
het resultaat, de wijze waarop dit gerealiseerd
is, komt minder aan de orde. Maar de vele
schitterende foto’s completeren de beschrijving
uitstekend. Met bijna 150 bladzijden en 500
afbeeldingen is dit een waardevolle uitgave
voor modelbouwers die in deze tak van
modelbouw geïnteresseerd zijn, ook als ze het
Duits minder machtig zijn.
Het boek is verkrijgbaar bij
VTH Medien onder nummer 3000096
Prijs (in Duitsland): €19,90
https://shop.vth.de/modellwerft_highlights_
schlepper_arbeitsschiffe_-3000096/

Fahrmodelle
Dampfbarkasse »Hans Richard«
Schlepperbolide »Fairplay 30«
Offshore-Jet-Boot als Crewtransferfahrzeug
Kutter mit Werkstatt »Erich« IL3
Rettungsschiff »Halden«
Feuerlöschkreuzer »Elbe« im Wandel der Zeit
VTH-Modellklassiker »Kugelbake«
Bayrischer Schlepperzwerg »Deiferl«
Dampfschlepper» Franz T«
Historischer Sauggasschlepper »D411 «
Weltmeisterschiff »Albatros« der Kategorie F7
30 Jahre Modelleisbrecher »Sisu«
Hafenschlepper »Stantug 2208« in Kleinserie
Schlepper-Klassiker »Taucher 0. Wulf 1 0«
Baupraxis
Schleppertuning leichtgemacht
Modelltechnik
Schottelantrieb im Eigenbau
Bugstrahlruder selbst gefertigt
Schiffsporträt
Schlepper »Messico« aus dem Hause
Robert Allan Ltd. Historischer
Schlepper »Gar« Baujahr 1921
Reportage
Die neuen Hamburger Eisbrecher
Vereinsausflug mit der »Wega«

4
NVM NIEUWSBRIEF 2021 - 10

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.

Houten
op RAIL(s)

25 t/m 26
februari 2022
In: Expo Houten
Gratis parkeren

10 DECEMBER 2022

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

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

15 januari 2022
25 t/m 26
februari 2022
Houten op RAIL(s)

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

26 maart 2022
7 mei 2022
25 juni 2022

* in samenwerking met hcc!m

2 0 2 2

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

info@modelspoorbeurs.nl

www.modelspoorbeurs.nl
10 DECEMBER 2022 IN HOUTEN
Er is nog plaats, dus als u wilt deelnemen meldt u zich snel aan via
https://nvm.wufoo.com/forms/nvm-modelbouwdag-11-december-2021/

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.
Gerrit Volgers tekende in de serie DAF aanhangers een
klassieker: de fusee-aanhanger. Het werd op formaat A-3
een tekening met veel details en uitgebreide maatvoering.
Hij kreeg het nummer 40.04.055 en de prijs wordt € 10,82
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!

Ontvang

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

Links uit De Modelbouwer 10
Artikel
De Kortenaer

https://klokkenmakerijdetijd.nl/

Voermanswagen

www.modelbouwtekeningen.nl

Boegasschroef uit printer

leenkeijzer@gmail.com.

Opel Blitz 1947 schaal 1:15

http://www.minitruckers.nl/new/index.php

Bouw van een Spaans galjoen
schaal 1:50 - deel 1

https://www.modelbouwforum.nl/threads/fotos-van-modellen-van-afgebouwdehistorische-schepen.275643/#post-412526676ed7f08e6812990983c5&start=15
https://youtu.be/POFzXu0d-ks

Intermodellbau Dortmund 2021

https://www.youtube.com/watch?v=U12GLmV08uE
https://www.youtube.com/c/RCRCRC/videos
https://www.facebook.com/groups/RC.Schiffsmodellbau/
https://wilhelm-aus-varel.jimdofree.com/

DAF aanhanger met fuseebesturing

https://www.anycubic.com/products/anycubic-washing-curing-machine

Het maken van een stagmuis

https://youtu.be/jG5uI2oDspc
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VOOR UW AGENDA
2022

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.

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

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

15 januari 2022
25 t/m 26
februari 2022
Houten op RAIL(s)
26 maart 2022
7 mei 2022
7 mei 2022

27 augustus 2022
8 oktober 2022
12 november 2022
Houten Digitaal*
10 december 2022
MODELSPOORBEURS &
NVM MODELBOUWDAG

10 DECEMBER 2022

* in samenwerking met hcc!m

2 0 2 2
Gerard Tombroek

Praktijkboek Modelspoorwegen
Gerard Tombroek is in de kring van bouwers van
modelspoorwegen geen onbekende. Onlangs verscheen
van zijn hand het boek ‘Praktijkboek Modelspoorwegen’.
Ook voor andere modelbouwers is dit zeker een interessant
boek. Als voorbeeld vinden we in Hoofdstuk 20 ‘Onder de
draad’ alle gegevens die nodig zijn voor het bouwen van
bovenleidingportalen. Het vertelt niet alleen iets over het
grootspoor, maar geeft ook de details die nodig zijn voor
de modeltreinbaan. De onderlinge objectafstanden en
maten van de verschillende onderdelen van de portalen
zijn allemaal aangegeven, evenals de werkelijke UNP, IPE,
C, HEB en HEA-staalprofielen. Het zelf omrekenen van de
werkelijke maat naar de modelmaat en voorstel tot een te
gebruiken messing profiel is niet nodig, in de opgenomen
tabel is dit al gedaan en wordt voor de zelfbouw de
messing profielen in mm genoemd. Door het hele boek
heen is deze methodiek aangehouden. Weliswaar is het
boek gericht op bouwers van modelspoorbanen, maar
de beschreven technieken, afgeleid van het origineel,
kunnen ook inspiratie bieden voor andere modelbouwers.
In dit praktijkboek, primair bedoeld voor de baan- en
scenerybouwer, wordt naast de informatie over grootspoor,
zeer veel informatie verstrekt over het spoor op schaal,.

Het boek omvat zeer veel tips aangevuld met foto’s
en duidelijke tekeningen, waarbij ingegaan wordt op Er is nog plaats, du
bijvoorbeeld zelfbouw van wissels, het seinwezen, dehttps://nvm.wufoo.com
bovenleiding, kunstwerken etc.

Formaat: staand A4
Uitvoering: hardcover
Aantal pagina’s: 216
Foto’s: 482
Tekeningen: 173
Uitgever: Lycka till Förlag
ISBN: 978 94 92040 50 3
Verkoopprijs: € 45,7
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