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Links uit De Modelbouwer 2 Lees verder...

Voor uw Agenda Lees verder...

Nieuws uit het TA Lees verder...

Dampfbetriebene Werkstätten  
als Modell Lees verder...

VTHJ Webshop nu ook in het Engels
Lees verder...

Dat zou het motto kunnen zijn van De Modelbouwer 
2022-2. Twaalf artikelen in dit nummer hebben meer dan 
300 afbeeldingen, gemiddeld 25 per artikel. De tekst 
van de beschrijving is relatief kort, maar samen met het 
beeld geeft het uitstekend weer hoe het onderdeel of 
het model is gemaakt. De kroon spant het derde deel van 
de serie van de Opel Blitz met 52 foto’s, gevolgd door 
de raderboot Stad Geertruidenberg II en de Black Pearl, 
elk met 34 foto’s. Mede gestimuleerd door de redactie 
maken de auteurs steeds meer foto’s tijdens de bouw en 
met een mobiele telefoon is een hoogwaardige kwaliteit 
bereikbaar. Dit is voorwaarde om (vaak kleine) details 
scherp te kunnen afbeelden in het blad. Kijk hierbij 
bijvoorbeeld naar artikelen over  de Manitou-verreiker, 
de landbouwaanhanger, De Maersk Master en het Spaans 
galjoen. De verschillende technieken die bij de bouw van 
deze modellen zijn gebruikt (kunststof, metaal, hout) 
komen op de 30 afbeeldingen van deze beschrijvingen 
goed tot hun recht. Het zal duidelijk zijn dat ook met 
minder foto’s en meer tekst de bedoeling van de auteur 
duidelijk is, hetgeen blijkt uit de artikelen over de Yamato, 
de watermolen uit Ljuta, het etsen van messing met een 
SLA-printer en het toepassen van lijmen in de modelbouw.
Voor de lezers van deze nieuwsbrief die De Modelbouwer 
(nog) niet hebben verwijzen we naar de NVM website 
www.modelbouwers.nl of naar www.modelbouwtekeningen.nl

Praatjes vullen 
de gaatjes    
…tussen de plaatjes

http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
http://www.modelbouwers.nl
http://www.modelbouwers.nl
http://www.modelbouwtekeningen.nl
http://modelbouwforum.nl
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 Verreiker Manitou 2150 in 1:16 

 Slagschip Yamato in schaal 1:100 

  …op basis van een semi-kit - Deel 1 

 Weidner Kombikipp landbouwwagen

  Deel 2 - Meer dan alleen maar een oefening  

  in solderen… 

 Model van de Maersk Master in schaal 1:50 - deel 2 

 Opel Blitz 1952 brandweerwagen

  Nummer drie van een trilogie 

 Kroatische watermolen, schaal 1:50 

 De Black Pearl - deel 11 

 Een 3D-printer als onderdeel  

  van het messing-etsproces? 

 Model van de Stad Geertruidenberg II - deel 2 

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

  Deel 2 - De schotten en het roer… 

 Functionerende wissellaadbakken schaal 1:15 - deel 2 

 Van het net gevist… Lijm! 

 Boekbesprekingen:

  - Scheepshistorie, deel 30  

  - Warship No.12 – Guided missile frigate Tromp 

  - Tips voor/van een modelbouwer  
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NIEUWSBRIEF 2.0

In de vorige nieuwsbrief heeft u een recensie kunnen lezen 
van het boekje ‘Antriebsmodelle für Dampfmaschienen und 
Heissluftmotoren’ van Volker Koch, uitgegeven door VTH. Van 
dezelfde auteur is het boek ‘Dampfbetriebene Werkstätten 
als Modell’. De auteur beschrijft hierin hoe op basis van 
stoommachines en accessoires uit de handel nostalgische 
werkplaatsen natuurgetrouw ingericht kunnen worden. In 
het eerste deel gaat hij uitgebreid in op de stoommachine 
als aandrijfwerktuig en de wijze waarop in het begin van 
de industriële revolutie gereedschapswerktuigen werden 
aangedreven op basis van het ‘3-delen maschinesysteem’: 
de krachtbron (windmolen, watermolen, stoommachine) 
– de transmissie -  het werktuig (maalstenen, weefgetouw, 
draaibank). Hij geeft een heel uitgebreid overzicht van de 
bedrijven die in het begin en midden van de vorige eeuw 
modelstoommachines en accessoires uitbrachten, waarmee 
functionerende werkplaatsen gemaakt konden worden. De 
meeste daarvan zijn verdwenen, alleen Willesco levert dit 
nog als ‘speelgoed’. In een groot aantal voorbeelden laat 
de auteur zien hoe met weinig aanvullende hulpmiddelen 
hiermee fantasierijke werkplaatsen zijn in te richten, die een 
beeld geven van hoe zo iets er in het verleden uit zag. Een 
deel van de gereedschappen is zelf gemaakt, hiervan staan 
in het boek schetsen en is de materiaallijst gegeven. De 
(vele) foto’s zijn van het model zelf, niet van de bouw. Ze zijn 
prachtig van kleur, maar niet heel groot. 

De bouw zelf wordt summier toegelicht en is bestemd voor 
de meer ervaren modelbouwer. Van de indeling van de 
werkplaatsen zijn schetsen met (hoofdmaten), het nabouwen 
is in dit geval niet moeilijk. De vele tekst maakt het voor 
lezers die het Duits minder machtig zijn niet gemakkelijk 
om te lezen. Maar voor wie de taal voldoende beheerst 
en geïnteresseerd is in de geschiedenis van deze vorm van 
modelbouw, is het een mooi naslagwerk.

Het boek heeft ruim 280 bladzijden met ca. 500 afbeeldingen 
en is verkrijgbaar bij VTH Medien onder nummer 3102295 - 
Prijs:  €34,90 - ISBN nummer 978-3-88180-514-8 
https://shop.vth.de/dampfbetriebene_
modellwerkstaetten-3102296/

Van VTH ontving de redactie de informatie dat ze van hun 
webshop nu ook een Engelse uitgave hebben. Hieronder 
vindt u meer informatie hierover. Voor modelbouwers die 
het Engels beter beheersen dan het Duits een welkome 
aanvulling Gerrit Volgers/Hoofdredacteur

The publishing house VTH (Verlag für Technik und Handwerk 
neue Medien GmbH), based in Germany, has launched an 
English version of its online store.

https://en.shop.vth.de 

After a year of development, the VTH team is proud to offer 
English-speaking customers a new online experience. In line 
with VTH’s mission, its new website will overcome language 
barriers and enable us to connect with an international 
community of model enthusiasts. VTH has over 3,000 
construction plans, on its German website, for model aircraft, 
ships, vehicles, and machines; most of these are exclusively 

sold by VTH! The VTH team is also very excited and proud 
to announce it has secured the rights to the entire collection 
of Graupner plans. VTH is currently digitalising all Graupner 
plans and will be able to preserve and maintain a crucial part 
of modelling history. As a service for many construction plans 
published by the magazine FMT, VTH has several exclusively 
milled and laser-cut part sets that are made in Germany. In 
addition, VTH has a large range of accessories and a huge 
variety of print and downloadable products to offer too. The 
goal of the VTH team is to continually add new products and 
construction plans and to enable the modelling community 
all over the world to have access to the complete range of 
construction plans, and milled and laser parts. 

Explore the new VTH 
English shop and let 
yourself be inspired!  
VTH – the whole world  
of modelling! 

Dampfbetriebene 
Werkstätten als Modell

VTHJ Webshop nu ook in het Engels

Volker Koch

http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
https://shop.vth.de/dampfbetriebene_modellwerkstaetten-3102296/
https://shop.vth.de/dampfbetriebene_modellwerkstaetten-3102296/
https://en.shop.vth.de


www.modelspoorbeurs.nl info@modelspoorbeurs.nl

MODELSPOORBEURS

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

26 maart 2022 
7 mei 2022

25 juni 2022
8 oktober 2022

12 november 2022 Houten Digitaal*

10 december 2022
Modelspoorbeurs &

NVM Modelbouwdag*

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

Jeugdigen t/m 11 jaar gratis  

(mits onder begeleiding van  

een volwassene). Informatie,  

aanmeldingen of reserveringen  

bel: 0481 - 353 288

Algemeen  
Deelnemerssecretariaat: 

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

2 0 2 2

10 DECEMBER 2022

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/

10 DECEMBER 2022 IN HOUTEN

* in samenwerking met hcc!m

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.

 Pascalweg 6A - Elst - www.hobmamodelbouw.nl
Ma t/m vr 10.00 - 18.00 uur - Zaterdag 10.00 - 17.00 uur 

EXPO 
NIJMEGEN

12 maart 2022
In: Jan Massinkhal

Nieuwe Dukenburgseweg 5
6534 AD Nijmegen
Gratis parkeren
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NIEUWSBRIEF 2.0

http://www.modelspoorbeurs.nl
http://www.hobmamodelbouw.nl
http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts


Deze keer hebben we geen nieuwe tekeningen, dus een 
mooie gelegenheid om wat achterstand weg te werken.

Door verschillende oorzaken hebben de laatste edities van 
de serie “Scheepshistorie” geen plek gekregen op www.
modelbouwtekeningen.nl. Dat gaan we hier rechtzetten, 
aangevuld met een nieuwe uitgave.

Scheepshistorie deel 27 heeft bij modelbouwtekeningen.
nl het bestelnummer 74.10.027. Scheepshistorie deel 28 
vindt u terug met bestelnummer 74.10.028 en het zal u 
niet verbazen dat Scheepshistorie deel 29 bestelnummer 
74.10.029 meekreeg. Het laatst verschenen deel, dat 
(waarschijnlijk) in deze uitgave van De Modelbouwer 
besproken wordt, kunt u dus onder bestelnummer 74.10.030 
terugvinden. Alle delen Scheepshistorie kosten € 24,95. De 
delen 5, 6, 11, 17, 18, 21 en 23 zijn inmiddels uitverkocht.

Onder het imprint “Nikabook” verschijnen bij Lanasta 
boeken over modelbouwonderwerpen. Onlangs verscheen 
“Tips voor/van een modelbouwer” door Willem van der 
Veer, een ervaren modelbouwer van historische houten 
schepen. U vindt het bij modelbouwtekeningen.nl terug 
onder bestelnummer 74.10.105 voor de prijs van € 25,95. 

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.
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NIEUWS UIT HET TEKENINGENARCHIEF
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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.

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!

15 en 6 maart - AFGELAST
Euromodelbouw 2022; Limburghal, Genk (B); Jaarbeurslaan 6, 

B-3600 Genk; www.euromodelbouw.be

11 – 13 maart - AFGELAST
Faszination Modellbahn; modelspoortentoonstelling; 
Maimarkthalle Mannheim (D);  

www.faszination-modellbahn.com

19 maart
Modelshow Europe; zwaar transport en grondverzet; Plantion, 
Wellensiekstraat 4, 6718XZ Ede; open 10.00 – 16.00; toegang  

€ 10,00; www.modelshow-europe.com

18 april
Miniatuur & Modelbouwspektakel; Rabotheater De Meenthe, 
Stationsplein 1, 8330 AH Steenwijk; open 10 – 17; toegang € 7,50; 

aanmelden www.miniatuurorganisatie.nl ,  
janheerdink@hetnet.nl of 06-2220406087.

24 april
Voorjaarsstoomdag; NVM Stoomgroep Zuid; Sporthal ’t Hazzo, 
Trolliuslaan 7, 5582 GM Waalre; open 10 – 17; toegang € 7,00; 
aanmelden vóór 1 april via  

https://stoomgroepzuid.blogspot.com/p/vjs.html 

20, 21 en 22 mei
Dordt in Stoom; zie www.dordtinstoom.nl

26 mei
Demo Vrachtwagens, zwaar transport en grondverzet; 
Modelbouwvereniging KMYCA; Hangar 27, Parklaan 161, B-2650 
Edegem (Antwerpen, Belgie); deelname van verenigingen uit 
Vlaanderen en Nederland; open 10 – 17; toegang gratis  

www.kmyca.be

4 – 6 juni
Internationale Stoomdagen Stoomgroep Turnhout; Stadspark 

Turnhout (B); www.stoomgroep.be

18 en 19 juni
Modelbouwshow Rosmalen; www.modelbouwshow.nl

25 en 26 juni
Schutterspark onder Stoom; Open dagen StoomGroep Linmurg; 
Schutterspark, Heidestraat20, Brunssum;  

www.stoomgroeplimburg.nl

13 – 15 augustus
Zomerstoom; Stoomgroep Turnhout; Stadspark Turnhout (B); 

www.stoomgroep.be

26 november
Euroscale Modelling; de beste plastic modelbouw; door IPMS 

Nederland; info: www.euroscalemodelling.nl 

2023

14 en 15 januari
Nederlandse Modelspoordagen; in de Broodfabriek te Rijswijk; 

info: Modelspoordagen@gmail.com t.a.v. Leo Bettonviel of 

www.modelspoordagen.nl

Links uit De Modelbouwer 2
Artikel

Functionerende wissellaadbakken Modelbau-Regler.de
(https://www.purefishing.com/pages/spiderwire
https://www.newcapmaquettes.com
https://www.orten-fahrzeugbau.de/media/k2/attachments/SafeServer-Datenblatt-Orten-Fahrzeugbau.pdf
https://products.alfer.com/de/eisenwaren/combitech-system-modellbau/system-profile-aluminium/quadratrohr-
1-schenkel-aluminium-blank.html
https://www.distrelec.nl/nl/magnetic-data-connector-polen-rosenberger-m9k701-299l/p/30095352?ext_
cid=shgooaqnlnl-p-shopping-fallback&pi=30095352&gclid=Cj0KCQiAxoiQBhCRARIsAPsvo-wrMXxWxfFc0I35
https://www.kuka-merchandising.com/en/kuka/Model/nq8894uJqqU8POskJdD5r2KX1KUmRxZ_
KAPsOgMaAuOXEALw_wcB

Maersk Master https://www.saemann-aetztechnik.de
https://www.newcapmaquettes.com

Yamato https://www.fleetscale.com

Verreiker Manitou https://www.cti-modellbau.de/Funktions-Wahlschalter-4x2-651.html

Boekbesprekingen www.lanasta.com
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