
1

NVM NIEUWSBRIEF 2017 - 4

2017 • NUMMER 4

Uitgave nummer 2017 - 4!
(is omstreeks 31 maart 2017 verzonden)

Voor de inhoud: klik hier...

De Modelbouwer 2017 - 4 …
….ligt binnenkort bij u in de bus als u lid bent van de 
NVM. Niet-leden kunnen kijken of hij in de kiosk of in de 
bibliotheek is, anders kunnen ze hem bestellen via de site 
www.modelbouwmagazines.nl

Hadden we onlangs aangekondigd dat er weer artikelen 
zouden verschijnen over het bouwen in papier, in dit nummer 
is dit ingevuld. Van een “eenvoudige” bouwplaat van een 
landhuis via een locomotief tender met aanvullende details 
tot een compleet model van een historisch zeilschip. Dit laat 
niet alleen zien welke modellen met dit materiaal gemaakt 
kunnen worden, maar ook hoe deze techniek zich leent 
voor andere toepassingen. Ook de stoommodelbouwers 
komen weer ruimschoots aan hun trekken met opnieuw een 
vlamhapper van Jan Ridders en de beknopte beschrijvingen 
van stoom tractors, enerzijds een Allchin M.E. Traction Engine 
in schaal 1:8, anderzijds een Ransomes, Simms & Jeffries 
4NHP stoom tractor waarvan het dossier weer op CD in het 
Tekening archief is te vinden. 

De beginnende houtmodelbouwer kan inspiratie ontlenen 
aan het eenvoudige model van een brandweer waarvan 
de tekening ook in het archief is opgenomen, de startende 
scheepsmodelbouwer kan in het verslag van de bouw van 
de Katja kennis nemen van de tips van een ervaren bouwer 
op dit gebied. Tot slot komen degenen die hun modellen 
willen laten werken aan hun trekken bij de beschrijving van 
een telescoopkraan op de boeienlegger Frans Naerebout, 
een animatie van de bekende DAF laadkistoplegger (nu in 
schaal 1:87) en tips om functies van een RC besturing op een 
simpele manier te realiseren. In de verslagen van recente 
tentoonstellingen kunt u lezen welke onderwerpen in de 
komende nummers aan de orde zullen komen, waarnaar u 
dan nu al naar uit kunt kijken. Een impressie hiervan vind u 
in deze nieuwsbrief. Hebt u deze tentoonstellingen gemist 
kijk dan in de agenda naar komende evenementen. Aan 
te bevelen is de expositie Intermodellbau die van 5-9 april 
a.s. plaatsvindt in Dortmund. 5 Hallen met modelbouw 
inspiratie…. Vanzelfsprekend zijn leden van de NVM welkom 
op de Algemene Ledenvergadering die op 8 april wordt 
gehouden in het gebouw van Nieuw Land bij de Bataviawerf 
in Lelystad. Lees verder

Ik wens u veel leesplezier en inspiratie bij het lezen van deze 
nieuwsbrief en natuurlijk De Modelbouwer.

De Algemene
Ledenvergadering

2017  Lees verder...

Nieuws uit het Tekeningenarchief
Lees verder...

Voor uw Agenda Lees verder...

Modelshow Europe 2017 Lees verder...

Voorjaarsstoomdag 2017 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.

Model

NVM
Uw favoriete model bouwen vanaf tekening?Kijk voor meer informatie op:
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Raderboot “Idlewild”Hoe grote raderen soms traag draaien                                                           

Traction EngineAllchin M.E. 1½” scale (1:8)

Brandweerauto van Franeker in hout
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VAN HET BESTUUR

Robert Schotman
Voorzitter

Op 8 april houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering, waarbij we terugkijken 
naar 2016 en vooruitkijken naar 2017. De Modelbouwer heeft zich afgelopen 
jaar weer laten gelden en dat kunnen we zien aan de groei van de kopij en het 
aantal leden. Goed om daar met elkaar bij stil te staan en prijzen uit te reiken aan 
diegene die een bijzondere  bijdrage hebben geleverd. 

Bovendien bent u in de gelegenheid om een bezoekje te brengen aan de 
Bataviawerf en de bouw van klassieke schepen en modellen.

Agenda
1. Opening, welkom en mededelingen door de voorzitter. 
2. Vaststellen van de agenda. 
3. Ingekomen stukken. 
4. Goedkeuring verslagen van de Algemene 

Ledenvergadering 2016.
5. Terugblik NVM 2016 en vooruitblik 2017 
6. Financieel jaarverslag. 
7. Verslag van de kascommissie 2016. 
8. Contributie voorstel voor 2017. 
9. Jaarverslag 2016 van de secretaris. 
10. Verslag van de redactie over 2016. 
11. Verslag van de Veiligheidscommissie over 2016. 

12. Uitreiking wisselprijzen. 
13. Verkiezingen Bestuur: Aangemeld is Ron van Leeuwen 

als 2e penningmeester
14. Benoeming overige bestuursleden. Aanmeldingen 

kunnen tot 0,5 uur voor de vergadering bij het bestuur 
worden ingediend

15. Benoeming leden voor de prijzencommissie 2017
16. Benoeming leden voor de kascommissie 2017. 
17. Rondvraag. 
18. Sluiting. 
19. Lunch met broodje

Algemene Ledenvergadering NVM
Op zaterdag 8 april 2017 vindt de ALV plaats in het gebouw 

Nieuwland op de locatie Batavialand in Lelystad.
Aanvang : 10.00 uur

LINKS uit de modelbouwer nr. 4

 NVM 
 MULTI- 
 SWITCH
 
 is verkrijgbaar  
 bij RC- Point!

€ 25,95€ 15,95

NVM webshop 
op Shapeways

www.modelbouwers.nl/links4-2017/ 

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
http://www.modelbouwers.nl/links4-2017/
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NIEUWSBRIEF 2.0

Op 18 maart 2017 vond weer de jaarlijkse expositie van 
modellen van kranen, zwaartransport en grondverzet 
plaats in Ede in De Modelbouwer 2017-5 vindt u het 
verslag van deze expositie met daarin een overzicht van 
werkstukken waarover in de komende nummers van De 
Modelbouwer beschrijvingen zij te verwachten. Hierbij 
vast een voorproefje. De laatste aanwinst van de modellen 
van Piet van Buuren is een mobiele kraan schaal 1:43 van in 
messing en aluminium. Gekeken zal worden of hiervan ook 
de tekening kan worden gemaakt

Ook een kraan, maar nu van hout, is de havenkraan van een 
lid van de modelbouwgroep Devel. Deze groep richt zich op 
de bouw van havenkranen en binnenvaartschepen.  Van Jan 
Minnaard, één van de oprichters is de toezegging gekregen 
dat hij iets over  deze groep zal vertellen en een beschrijving 
zal laten maken van de bouw van zo’n kraan.

De groep Modellandbouwers Holland waren aanwezig met 
hun landbouwtrekkers en andere landbouwwerktuigen, alle 
RC gestuurd, schaal 1: 14.5. Toezegging van Patrick Ouwens 
om een artikel te maken over de door hem gebouwde 
giertank.

Ook in deze schaal komt Piet Horsman met de beschrijving 
van een Volvo F8, geheel gebouwd in messing. 

Ook van messing en ook een auto, maar nu voor de 
stoommodelbouwers wordt het verhaal van  een werkende 
radiateur, gemaakt door Rudolf Slijkhuis voor zijn “White” 
stoomauto

Voor de kleinbehuisden komt er een verhaaltje van Piet 
Bleeker over een RC gestuurde laadschop in schaal 1:43. Die 
rijdt dus gewoon op de tafel….

Modelshow Europe 2017

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

Op zondag 19 maart jl. werd in Loon op Zand weer de 
Voorjaars Stoomdag 2017 gehouden, georganiseerd  door 
Stoomgroep Zuid. Ook hier was voldoende stof voor nieuwe 
artikelen voor De Modelbouwer. De redactie kwam dan oom 
terug met menige toezegging, een selectie volgt hieronder. 
De rest kunt u lezen in De Modelbouwer 2027-5.

Oude bekenden waren Hans Papenhuizen met zijn NS 6300  
en Henk Valkhof met zijn Dockyard V  stoomsleepboot. 
Het vervolg op hun artikelen zal niet lang op zich laten 
wachten….

Dat gereedschapsmachines voor de modelbouwer niet alleen 
interessant zijn om mee te werken, maar ook in model na 
te bouwen toont de carrousel draaibank van Willem Kleijn. 
Waard om hier een artikel aan te wijden.

Dat en Stirlingmotortje ook in een locomotief jan werken 
bewees Jip van der Pols. Deze reed rustig zijn rondjes op 
de baan. Hij zal vertellen hoe dit is gerealiseerd Van de 
voorzitter van de Stoomgroep  Zuid,  Erik-Jan Stroetinga was 
het onderstel van de 7¼ “ Württembergische T3Deze houdt 
in een blog gedetailleerd bij hoe hij deze machine bouwt. 
Kijk eens op :  http://livesteamt3.blogspot.nl/ Afgesproken 
is dat wij van deze informatie gebruik mogen maken om 
hierover te publiceren in De Modelbouwer. 
 

Het grootste model op de tentoonstelling was ongetwijfeld 
het werkschip van Ko Visser. 
 

Dit model kent een veelheid aan details en een grote 
verscheidenheid aan technieken, waard om beschreven 
te worden. Dit en nog veel meer vindt u in de komende 
nummers van dit tijdschrift.

Voorjaarsstoomdag 2017

http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
http://livesteamt3.blogspot.nl
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DE MODELBOUWER 2017 - 4
 Bouw eens een... Papieren scheepje!

 Traction Engine 
  Allchin M.E. 1½” scale (1:8) 

 Raderboot “Idlewild” 
  Hoe grote raderen soms traag draaien 

 DAF Laadkistoplegger In ontwerp speciaal en  
  geniaal, ook werkend op kleine schaal?  

 Modelbouwshow Goes 2017
 

 Brandweerauto van Franeker in hout
 

 De boeienlegger Frans Naerebout
  Een werkende telescoopkraan…. 

 Ervaringen bij de bouw van de Katja
  Bouwen vanuit een bouwpakket 

 Vlamhapper met glazen cilinder 
  en grafiet zuiger en schuif 

 Poppenhuis als voorbeeld voor een 
  Jugendstil-landhuis in papier 

 A4 Pacific “Sir Nigel Gresley”, de tender
  Een stoomlocomotief van papier 

 Ransomes, Sims & Jefferies 4 NHP Stoom tractor 

http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
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NIEUWS UIT HET TEKENINGENARCHIEF
Het voor u liggende nummer van uw lijfblad leverde 
4 nieuwe tekeningen op. Om te beginnen de houten 
brandweerauto. Gerrit Volgers maakte de tekening naar 
gegevens van Egbert Rombouts. We gaven deze tekening 
het nummer 40.42.015. De set bestaat uit één blad A-2 en 
één blad A-3 en kost € 17,30. 

Julius De Waal nam de tekening van de 4 NHP Ransomes, 
Simms & Jefferies stoomtrekker onder handen. Hij maakt 
het model anderhalf maal zo groot, waarmee de schaal op 
1:4 uitkomt. Voor toekomstige bouwers is het plezierig te 
weten dat de gebruikte ketelbuis een handelsmaat is. De 
ketel is nog niet volledig doorgerekend, maar een kleine 
steekproef gaf aan dat hij voor een werkdruk van 6 Bar 
geschikt is. Deze tekening is onder bestelnummer 40.10.010 
uitsluitend op CD verkrijgbaar. De CD bevat de CAD-
tekeningen in SolidWorks en in E-draw formaat en de pdf 
bestanden van de full colour tekeningen. De oorspronkelijke 
bouwbeschrijving en het artikel uit dit nummer zijn 
bijgevoegd. De prijs bedraagt € 100,00.

Op de Nederlandse boeienlegger staat een hijskraan om 
de boeien in en uit het water te halen. Gerrit Volgers 
maakte daar een bouwtekening 1:50 van. De set bestaat 
uit 2 bladen A-2 en is te verkrijgen onder bestelnummer 
30.09.033 met een prijs van € 26,95.

Tot slot weer een kleine vlamhapper van Jan Ridders. Het 
is een variatie op een eerder ontwerp van een vlamhapper 
met glazen cilinder, grafietzuiger en inwendige schuif. 
De 5 bladen tekening en de 3 bladzijden beschrijving zijn 
gebundeld te verkrijgen onder nummer 60.12.028 en kost 
dan € 20.60.

Zoals u natuurlijk weet hebben NVM-leden op  
www.modelbouwtekeningen.nl altijd 25% korting  
op de vermelde prijzen.
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JDWDSGENERAL ARRANGEMENT JDW DRAUGHTING SERVICES
J.A.M. DE WAAL PAPAKURA NZJ.A.M. DE WAAL. 12 BRIGHTWELL STREET PAPAKURA 2110. 

NEW ZEALAND. PHONE: OO64 09 2988815. MOB: 0211791000 
E-MAIL: dewaal@xtra.co.nz.

PROJECT No: 08-10-00 PROJECTION

No: RSJ4NHP-02A2
DATE: NOVEMBER 2016

TITLE DRAWING CONTENTS MODEL SCALE: 1:1

SHEET: 02 OF 16

DWG SCALE:NTS @ A2 OR AS SHOWNCOAL FIRED MODEL STEAM TRACTION ENGINE  
RANSOMES, SIMS & JEFFRIES 4NHP

Copyright ©

PLEASE NOTE THIS AN A2 SIZE SHEET
NOTES: THIS ENGINE IS BASED ON DRAWINGS WHICH WERE PUBLISHED IN THE "MODELBOUWER" MAGAZINE FROM THE DUTCH NVM. THE DATE(S) OF PUBLICATION(S) WERE FROM DECEMBER 1990 TILL SEPTEMBER 1993. (DRAWING No 40.10.004 SHT1 TO 24 + 9A)
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30.09.033

40.42.015

60.12.028

http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
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5 – 9 april
Intermodellbau; Messe Westfalenhallen Dortmund; info en 
toegangskaarten: www.intermodellbau.de.

15 april
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

17 april
2e Paasdag; Miniatuur- en Modelbouwspektakel; Rabotheater de 
Meenthe, Steenwijk (tegenover het NS-Station); open 10 – 17; info 
deelname: J. Heerdink, 0548-624464 en www.miniatuurorganisatie.nl

22 april
Meccanogilde bijeenkomst; Café De Salamander, Belgiëlaan 2, 5101 
ZG Dongen; open voor publiek 10.30 – 15.00; info:  
www.meccanogilde.nl

22 april
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

29 april t/m 1 mei
42e Internationale Stoomdagen Stoomgroep West Zuiderpark; 
Mr. P. Droogleever Fortuynweg 50, 2533 SR Den Haag; open 11.30 
– 16.30; toegang gratis, treinritten kinderen € 0,80, volw. € 1,00; 
Deelnemen is ook mogelijk: aanmelden vóór 1 april via www.
stoomgroepwest.nl , ook voor info.

6 en 7 mei
Open dagen Maasoeverspoorweg met een dubel jubileum: MBV 
Hoeksewaard 35 jaar en de Maasoeverspoorweg 25 jaar. Rijden 
kan op 7,25” en 5” en met weggebonden materieel op de verharde 
paden. Er zijn kramen voor modellen en promotiedoeleinden. 
Kamperen is mogelijk op het naastgelegen terrein “De Oude Maas”. 
Opgave voor deelname vóór 30 april, uitsluitend via  
http://evenementen.maasoeverspoorweg.nl..

7 mei
4e Editie Houten Scheepsmodel Ontmoetingsdag; Museumschip De 
Delft, Schiehaven 15, 3024 EC Rotterdam; open 11 – 16; aanmelden 
en info: ronvanleeuwen54@gmail.com.

20 mei
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

20 mei
Meccanogildebijeenkomst; Hotel de Rijperelanden, Zuiddijk 2-a, 
1483 MA De Rijp; publieksopening 10.00 – 15.00.

25 t/m 28 mei
Internationale Stoom- en Modelbouwdagen Nienoord. Familiepark 
Nienoord, te Leek; opgave voor deelname tot en met 9 april via 
het formulier op www.landgoednienoord.nl/treinen/aanmelden-
stoomdagen. Info:  www.landgoednienoord.nl.

27 t/m 28 mei
Hobma Internationale Modelbouwdagen; Elst, bedrijvenpark  
“De Aam”.

11 juni
Meccanogildebijeenkomst; De Wingerd, Maasbreeseweg 2 5975 BN 
Sevenum; publieksopening 10.30 – 15.00.

17 en 18 juni
Vaarshow Vaargroep “Noorderlicht”; Reiderhaven, Hoofdstraat 
9 9686 VE Beerta; aanmelden vóór 15 mei op info@
vaargroepnoorderlicht.nl of per post: G. Ottens, Pyrietstraat 2, 
9743 XC Gronongen; info: www.vaargroepnoorderlicht.nl en www.
reiderhaven.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 

1 juli
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

2 juli
Meccanogildebijeenkomst; SchuttersgenootschapOEV, Heerbaan 
190 6566 EW Millingen a/d Rijn; 

5 augustus
Grote Zomer Fair 2017; StoomGroep Kerkwerve; stoomevenement, 
treinen op grondbaan, hoge baan en spoortafel, tractoren en 
andere modelbouw; braderie, palingrook kampioenschappen; 
Weelweg 3, 4321 AH Kerkwerve; open 10 – 16; toegang € 3,00 ; 
aanmelden vóór 29 juli 2017 via www.stoomgroepkerkwerve.nl 
waar ook verdere info is te vinden.

26 augustus
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

2 en 3 september
Oldtimerfestival Tilligte.

9 en 10 september
Stoompluimen in de Pluimweide; Open dagen Minitrein SGB Junior 
(7,25” baan); Waardweg 4, Hoedekenskerke; rijden met (stoom)
treinen, model stoommachines en modelbouwtentoonstelling; 
uitgebreide dienstregeling Stoomtrein Goes-Borssele; open 11 – 17; 
toegang gratis; aanmelden voor deelname: vóór 15-08-2017 via 
sgbdebuffer@xs4all.nl; info: www.destoomtrein.nl.

30 september
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

30 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

7 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

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

11 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

25 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

9 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

16 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
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