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Uitgave nummer 2018 - 7!
(Wordt omstreeks 7 september 2018 verzonden)

Voor de inhoud: klik hier...

Van tijd tot tijd slagen we erin een buitenlandse auteur 
een artikel te laten schrijven voor De Modelbouwer, dat 
na vertaling in het blad verschijnt. Zo hebben we kopij 
verworven uit Engeland, Duitsland en zelfs de Oekraïne! 
Als trouwe lezer van het tijdschrift Truckmodell kwam ik 
een artikel tegen over het steken van binnenvertanding, 
een onderwerp dat niet alleen mij interesseerde, maar 
zeker ook veel lezers van De Modelbouwer. Het contact 
met de hoofdredacteur van dat tijdschrift, Oliver 
Bothmann, leverde een verrassend resultaat op. Hij 
kende De Modelbouwer en was onder de indruk van 
de kwaliteit, hetgeen voor hem aanleiding was om te 
vragen of hij artikelen uit ons tijdschrift over zou mogen 
nemen. En daarmee staan we aan de vooravond van een 
samenwerking die voor beide partijen zeer veelbelovend 
is. Het eerste artikel staat in het nummer dat binnenkort  
bij u in de bus ligt (als u lid bent van de NVM met een 
abonnement op DE Modelbouwer), volgende artikelen 
zijn al toegezegd en deels al vertaald. Omgekeerd komen 
de eerste artikelen uit De Modelbouwer binnenkort in 
de Duitse uitgaven van VTH. Naast dit artikel gaan we in 
dit nummer verder met de bouw van de Johan de Wit. In 
samenwerking met het Mariniersmuseum in Rotterdam, 
waar  het model is opgesteld zijn we er in geslaagd foto’s te 
maken van dit grote model, de cover laat zien waar dit toe 
geleid heeft. De White Steamcar vordert gestaag en dus 
ook een nieuwe aflevering van de beschrijving van de bouw 
De vastmakerboot wordt in dit nummer afgerond en Arie 
van Duijn leverde weer stof tot een bijdrage, nu van het 
hefschip ‘De Balder’. Rob Mooij laat met zijn artikel van de 
Ford met halve Trado zien hoe het mogelijk is om op basis 
van een matige foto en kennis van zaken met ‘reversed 
engineering’ hiervan een realistisch model te maken. Leen 
Keijzer heeft ons een uitgebreide biografie van zijn leven 
als modelbouwer gestuurd waaruit we een samenvatting 
hebben gemaakt. Werkplaatstechniek is vertegenwoordigd 
met beschrijvingen van een centerhulpstuk, het maken 
van een sierrand en het spuiten van bijzondere kleuren. 
Verslagen van evenementen geven weer voldoende 
inspiratie om na de vakantie de hobbykamer weer op te 
zoeken. 

En vergeet natuurlijk niet om op 6 oktober naar Gorinchem 
te komen! Voor de prijs hoeft u het niet laten: leden van 
de NMV hebben gratis toegang ter gelegenheid van de 75e 
verjaardag.

De Modelbouwer gaat 
internationaal…

De Modelbouwdag 2018 nadert 
met rasse schreden… Lees verder...

Het fotograferen van modellen...
Lees verder...

Scheepsmodelbouwdag & Expo 
Lees verder...

Voor uw Agenda Lees verder...

Gerrit Volgers
Hoofdredacteur
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 LPD Zr. Ms. Johan de Witt 
  in model - deel 4

 De Adriaan Storm
  Model van een KNRM reddingboot

 Sierrand voor het afwerken van een model

 Vastmakerboot K.R.V.E. - Deel 2

 De White steamcar - vervolg

 Tand om Tand
  Een zelfgemaakte binnenvertanding 

 Center hulpstukje

 De ‘Zeven Provinciën’ als bouwpakket
  …of de ontwikkeling van een bouwdoos 

 Bezoek aan Stoomgroep West Zuiderpark
  … met verrassend resultaat 

 Nederlandse Spoorwegen Rijtuig BE8502 

 Candy Wine Red als blikvanger

 Open dag “Het Y” 

 Ford met halve Trado 
  en (hele) HD schommelas

 De Balder
  Een veelzijdig hefschip

 Luchtwachttoren als bouwplaat

 Leen Keizer, schipperszoon

DE MODELBOUWER 2018 - 7
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Bezoek aan Stoomgroep 
West Zuiderpark

… met verrassend resultaat Gerrit Volgers

Gebruikmakend van een afspraak in 
Den Haag heb ik onlangs weer een 
bezoek gebracht aan de Stoomgroep 
West Zuiderpark. De bezoeker wordt 
bij de ingang welkom geheten door 
een bord met de openingstijden [1], 
welke vanzelfsprekend ook te vinden 
zijn op de website: https://www.
stoomgroepwest.nl/

Verder op kom je bij het kloppend 
hart van deze vereniging: het station 
met vijf 71/4” sporen (en nog 4 
opstelsporen) [2].
Iets verder kom ik seinhuis 1 tegen 
waar ik kennis maakte met Ramon ’t 
Hart, die bereid was me verder rond 
te leiden en te vertellen wat er speelt 
binnen de vereniging [3]. Een bordje 
nodigt bezoekers uit om vrijwilliger te 
worden….. 

De werkplaats 
Volgende etappe is het clubgebouw 
met kantine en de centrale werkplaats. 
Hier staan de machines die de leden 
in staat stellen hun locomotieven en 
wagons te bouwen en te onderhouden 
[4]. De werkplaats wordt op dit moment 
grondig onderhanden genomen. 

Naast de werkplaats is er een ruimte 
met opstelsporen [5], daarnaast is 
een ruimte waar het materieel wordt 
opgesteld dat geassembleerd of 
gereviseerd wordt. 
Afbeelding [6] toont de Wielewaal, 
een clublocomotief. Hiervan zijn 

recentelijk de cilinders en het drijfwerk 
gereviseerd. Bij dat laatste is voor het 
eerst gebruik gemaakt van kunststof 
lagers.
Buiten is een lid bezig met het 
ombouwen van een clublocomotief [7]
Op dit model zat een 1 cilinder motor, 

1 2
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Candy Wine Red als blikvanger
Henk Velthuis / Gerrit Volgers

Als vervolg op een afspraak, gemaakt 
tijdens de tentoonstelling in Goes dit jaar, 
bracht ik een bezoek aan Henk Velthuis 
in Terneuzen. Henk bouwt (o.a.) RC 
modellen op basis van Tamiya en heeft 
daarbij een voorliefde voor de trucks uit 
de jaren ’60. [1]. 

Daarnaast heeft hij zich gespecialiseerd 
in het spuiten van modellen. Bij dit 
onderwerp kwam ter sprake dat hij voor 
een relatie een model moest spuiten in 
Candy Wine Red en dat hij daarvoor een 
ondergrond van goudkleur gebruikte. 
Hieronder volgt zijn beschrijving van de 
het proces om dit te realiseren.(Gerrit 
Volgers, redactie)

Het model
Het model dat gespoten moest worden 
is een Scania R620 Top Line van Tamiya 
[2]. De bevriende relatie heeft deze 
verbouwd met o.a. extra assen en was 
er vervolgens mee naar een autospuiter 
gegaan. Deze had gezegd het model 
‘wel even voor hem te willen spuiten’, 

Candy Wine Red als blikvanger
Henk Velthuis / Gerrit Volgers

Als vervolg op een afspraak, gemaakt 
tijdens de tentoonstelling in Goes dit jaar, 
bracht ik een bezoek aan Henk Velthuis 

1
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Open dag “Het Y” Hans Papenhuijzen

Op 1 juli had Modelbouwvereniging 
“Het Y” een Open dag. De banen van 
“Het Y” liggen in Recreatiegebied 
Spaarnwoude. 

Op een dergelijke (warme) dag is te 
merken dat er wordt gerecreëerd: 
zonnig geklede families kwamen naar 
de rijdende treinen kijken, veel kinderen 
reden mee en er was grote drukte op het 
station. Lex Leenaars is weer (tijdelijk) 
voorzitter en heeft mij laten zien wat 
er in de afgelopen periode is bereikt. 
Zo is de afgelopen jaren hard gewerkt 
aan het seinhuis [1]. In het seinhuis het 
nieuwe bedieningspaneel van waaruit de 
verschillende wissels en seinen worden 
bediend] [2]. Een ander project was de 
lift, waarmee de zware locomotieven 
naar verschillende niveaus in de loods 
kunnen worden getild en worden 
opgeborgen[3]. 1
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NIEUWSBRIEF 2.0

De Modelbouwdag 2018 nadert 
met rasse schreden……
Geleidelijk aan stromen de aanmeldingen voor het 
evenement van 6 oktober in Gorinchem binnen bij de 
organisatie. Het werd dus tijd om een eerste indeling te 
maken van de hal. Dit is inmiddels gedaan en hieronder ziet 
u hiervan een impressie.

We kunnen vast een tipje van de sluier oplichten. Naast 
een groot aantal handelaren die op zeer uiteenlopend 
gebied (boeken , bouwdozen, onderdelen, werktuigen, 
gereedschappen, materialen) hebben zich ook een groot 
aantal modelbouwclubs aangemeld. Direct bij de ingang, 
op de buitenvijver, kunnen kinderen met radiobestuurde  
152V0 raceboten laten zien waartoe ze in staat zijn als 
jeugdracer, in het bassin achter de hoofdingang geeft 
de Demel Vaargroep demonstraties van havenkranen en 
binnenvaartschepen.
 

Het RC truckmodel gebeuren is zoals in het verleden 
toevertrouwd aan de MBVP en in die ruimte zullen ok de 
truckmodelbouwers een plaatsje krijgen.
 

Degenen die de expositie van historische schepen 
hebben gemist krijgen hier een herkansing en ook de 
treinenliefhebbers komen met de diverse modelbanen aan 
hun trekken.

En ‘last but not least’ zullen tientallen modelbouwers hen 
kennis en vaardigheden op het gebied van het bouwen van 
modellen etaleren. Meer informatie over de deelnemers 
vindt u op de website: http://www.modelbouwdag.nl/
deelnemers/ Bent u enthousiast geworden en wilt u zich 
alsnog inschrijven als deelnemer, ga dan naar 
http://www.modelbouwdag.nl/aanmelden/
En anders verwelkomen we u graag op dit uitzonderlijke 
evenement

http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
http://www.modelbouwdag.nl/deelnemers
http://www.modelbouwdag.nl/deelnemers
http://www.modelbouwdag.nl/aanmelden/#.W41U6rhcKUk
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NIEUWSBRIEF 2.0

Het fotograferen 
van modellen...
Een bijzondere klus was het fotograferen van het model 
van het model van de LPD Zr. Ms Johan de Wit. Is het 
fotograferen van modellen van grote schepen al geen 
eenvoudige opgave, bij dit model was het probleem 
extra groot. Niet alleen is het model 2,5m lang, het staat 
inmiddels opgesteld in het Mariniers Museum in Rotterdam 
en wel in een vitrine. Er was de redactie veel aan gelegen 
om van dit schitterende model een cover foto te hebben 
en dus werd een professionele fotograaf, Herman Boots, 
(hermanboots@gmail.com) in de arm genomen om te 
proberen hiervan een bruikbare foto te maken.  En hij 
slaagde uitstekend in deze opdracht! 
 
Niet alleen siert het schip nu met een paar Photoshop 
bewerkingen de cover van De Modelbouwer 2018-7, 
hieronder staat een andere foto van deze sessie.
 

Wilt u dit model in werkelijkheid zien (en nog meer over de 
geschiedenis van de mariniers) ga dan naar het museum.  
Voor informatie zie  www.mariniersmuseum.nl Voor 
modelbouwers is de collectie scheeps- en andere modellen 
interessant, alsmede de technische tekeningen: https://
www.mariniersmuseum.nl/nl/meer-museum/collectie-
online/ Een foto van de Johan de Wit ontbreekt nog, wel is 
er een foto van het model van het zusterschip,  
de LPD Zr. Ms. Rotterdam te zien.

Het is misschien nog erg ver weg maar we kunnen toch 
alvast met gepaste trots melden dat, in verband met 
het grote succes op 6 mei 2018, Batavialand te Lelystad 
zich weer bereid heeft verklaard haar accomodaties 
beschikbaar te stellen voor alweer de 6e editie van de 

Scheepsmodelbouwdag & Expo waarbij een keur aan 
scheepsmodellen van voor 1940 en uitgevoerd in hout en/
of karton uit binnen- en buitenland worden tentoongesteld. 
Dus noteer vast de datum van 19 mei 2019 in uw agenda. De 
deuren zijn voor publiek geopend van 11:00 uur tot 17:00. 

http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
mailto:hermanboots@gmail.com
http://www.mariniersmuseum.nl
https://www.mariniersmuseum.nl/nl/meer-museum/collectie-online/
https://www.mariniersmuseum.nl/nl/meer-museum/collectie-online/
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NIEUWS UIT HET TEKENINGENARCHIEF
Een paar tekeningen deze keer. Om te beginnen 
leverde Julius De Waal van “Mat 24” spoorrijtuig het 
NS personenrijtuig BE8502 uit 1924, ook bekend als 
“blokkendoos” materieel. De tekening is voor Spoor 1, dus 
op schaal 1:32 en staat op 5 bladen A-3. De prijs is 
€ 24,50 en het bestelnummer is 20.05.036. Bij het artikel in 
dit nummer over het maken van een spievertanding is een 
tekening beschikbaar onder bestelnummer 80.00.055. Het is 
één blad A-4 en de prijs is € 7,30.

De vorige keer zegde ik toe om aandacht te gaan besteden 
aan de nog in te brengen spoortekeningen uit de collectie 
Vellekoop. Alle getekend voor Spoor 0 op de afwijkende 
schaal die wijlen de heer Vellekoop toepaste van 1:40. Het 
zijn goed gedetailleerde tekeningen met aanzichten en 
doorsneden en voorzien van de modelmaten, dus ze zijn 
vrij eenvoudig om te rekenen naar een meer gebruikelijke 
schaal. Hierbij vindt u de eerste 3, alle van Diesel-Elektrisch 
materieel.Met bestelnummer 29.04.071 staat op één blad 
A-0 u het DE 2-wagen materieel van 1954, serie 61 – 106. De 
prijs daarvan is € 25,00. Met bestelnummer 29.04.072 krijgt 
u op één blad groter dan A-0 het NS DE 3-wagenstel serie 
111 – 140 uit 1960. De prijs daarvan is € 33,00. En tot slot het 
NS/SBB DE TEE treinstel 1001 – 1003, 501, 502. Dit is op één 
blad groter dan A-0 en één blad A-1 getekend en kreeg het 
bestelnummer 29.04.073. De prijs van deze set is € 44,00.
De volgende keer beginnen we met het getrokken 
personenmaterieel.

Julius De Waal maakte ons er op attent dat de door hem 
getekende eenvoudige stoomhijskraan, naar ontwerp 
van LBSC uit Model Engineer 1953, (tekening 60.06.004 
en 60.06.004/A) ook in 1954 door de heer Taconis werd 
beschreven in De Modelbouwer. Het betreffende artikel 
hebben we aan de bestaande bouwbeschrijving van  
2013 toegevoegd. Tot zover wat ik u deze 
maand te melden heb.

En u weet: leden hebben bij 
Modelbouwtekeningen.nl 
een korting van 25% op de 
prijs van tekeningen.

 NVM 
 MULTI- 
 SWITCH
 
 is verkrijgbaar  
 bij RC- Point!

€ 25,95€ 15,95

NVM webshop 
op Shapeways

20.05.036.

29.04.071

29.04.072

29.04.073

80.00.055

40.10.007A

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
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8 september
NVM Spoorbanen Stormpolder; Rijdag; 11.00 – 16.00; banen op 
Uitkijkpunt Stormpolder (Industrieterrein Stormpolder) te Krimpen 
a/d IJssel. Route en info: www.stormpolderrail.nl

8 en 9 september
Stoompluimen in de Pluimweide; Open dagen bij SGB Junior; 
stoom en diesel op de 7,25”baan; modelbouwshow, muziek etc.; 
Waardweg 4, 4433 RW Hoedekenskerke; open 10.00 – 17.00; 
aanmelden bij E. Sulsters edsulst@zeelandnet.nl

9 september
Scheepsmodelbouwgroep Enterprise, Hulst 25 jarig jubileum; de 
laatste van een serie vaardagen gedurende de zomer; info en 
inschrijven: www.mbgenterprise.nl

15 en 16 september
Open Huis NZH Hobbyclub; modelbanen in diverse 
schalen,modelschepen en vaarbassin, Rc modelauto parcours; 
Waarderweg 78, 2031 BP Haarlem; open 11.00 – 16.00; toegang 
gratis; info: secretaris@nzhhobbuclub.nl 

16 september
Open Dag Stoomgroep Zuid; spoorbanen aan het Reeptiend, te 
Breda; Spoor 1 tafel, hoge baan 3,5 en 5”en grondbaan 5”en 7,25”; 
open 10 – 17; route en info: www.stoomgroepzuid.nl

16 september
Vaardag Kottenpark Modelbouwclub; Camping De 
Zwaaikom, Kettingbrugweg 60, 7552 CW Hengelo; open 
vanaf 10.00; toegang vrij; aanmelden voor 09-09-2018 via 
074-2420392 of ebeleschouwstra@kpnmail.nl info: www.
kottenparkmodelbouwclub.com

22 september
NVM Spoorbanen Stormpolder; Rijdag; 11.00 – 16.00; banen op 
Uitkijkpunt Stormpolder (Industrieterrein Stormpolder) te Krimpen 
a/d IJssel. Route en info: www.stormpolderrail.nl

22 en 23 september
Stoommodellenweekend in het Nederlands Stoommachine 
Museum; Oosterdijk 4, 1671 HJ Medemblik; info: www.
stoommachinemuseum.nl

29 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

29 september 2018
Modelspoor Tilburg; Verkoopbeurs, rondleidingen door 
gidsen door de Spoorzone, foto-expositie en demobanen; in 
de voormalige Wagenmakerij in de Spoorzone, Burgemeester 
Brokxlaan, te Tilburg (5 minuten van Tilburg CS); open 10.00 – 
17.00; toegang € 5,00; tafels voor deelnemers € 35,00. Info voor 
bezoekers en deelnemers: www.modelspoortilburg.nl

29 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.

30 september
Modelspoorbeurs; Cafe-zaal De Schuif, Dorpsstraat 30, Gemonde; 
open 09.00 – 14.00; toegang € 2,00; kind tot 14 jr gratis; aanmelden 
tot 3 dgn voor de beurs bij M. van Houtum 040-2550041 of 
m.vanhoutum@chello.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 

6 oktober
Modelbouwdag 75 jarig jubileum van de NVM; de grootste 
modelbouwworkshop in Nederland; Evenementenhal Gorinchem, 
Franklinweg 2, Gorinchem; open 10.00 – 16.00; toegang € 5,50 in 
voorverkoop, € 6,50 aan de kassa; NVM-leden zonder abonnement 
€ 1,00 korting, NVM leden met abonnement op De Modelbouwer 
gratis; info en aanmelden: www.modelbouwdag.nl

6 oktober
Modelshow (hijskranen, zwaar transport en grondverzet) en 
Autominiaturenbeurs; Fries Congrescentrum, Oprijlaan 3 9205 BZ 
Drachten; open 10 – 16; toegang € 5,00 (tot 13 jr gratis); info: 050-
5033926 (’s avonds) of www.wbwevenementen.eu

6 oktober
Meccanogilde bijeenkomst; Wooncentrum Bernardus, Hoofdstraat 
82, 2171 AV Sassenheim; 11.00 – 15.00.

13 oktober
NVM Spoorbanen Stormpolder; laatste Rijdag; avondrijden met 
verlichting langs de baan; 15.00 – 18.00 en 19.00 – 21.00; kinderen 
neem je lampionnen mee! banen op Uitkijkpunt Stormpolder 
(Industrieterrein Stormpolder) te Krimpen a/d IJssel. Route en info: 
www.stormpolderrail.nl

13 oktober
Modelbouwdag Putten; onder andere Lego, plastic modelbouw, 
papier modelbouw, hout modelbouw etc. Het Voorhuis, Voort-
huizerstraat 14, Putten; open 09.30 – 16.00; info: 06-15318644.

13 oktober
Modelbouwtentoonstelling in het Ambachtencentrum te Goes; 
Kortendijksedijk 27, Goes; o.a. houtmodelbouw, papier- en karton, 
schepen, boerderijen, poppenhuizen etc.; open 10.00 – 16.00; 
toegang gratis; info: 0113-649405.

14 oktober
Modelspoorbeurs; Verenigingsgebouw De Borgh, Speelhuispad 
3 Geldrop; open 10 – 15; toegang € 2,00; kind tot 14 jr gratis; 
aanmelden tot 3 dgn voor de beurs bij M. van Houtum 040-
2550041 of m.vanhoutum@chello.nl

18 t/m 21 oktober
Midlands Model Engineering Exhibition; Warwickshire Event Centre; 
Fosse Way, bij Leamington Spa, CV31 1XN; open 10.00 – 17.00, 
zondag tot 16.00; info: www.midlandsmodelengineering.
co.uk

20 en 21 oktober
Modelspoor tentoonstelling 2018; MTD Treinenclub; Hangar 27, 
Parklaan 161, 2650 Edegem (Antwerpen); open 10.00 – 18.00; info: 
www.mtdtreinenclub.be

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

27 en 28 oktober
Scheepsmodelbouwclub Antwerpen; Tentoonstelling; Cenflumarin 
Scheepsvaartschool, Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen Linkeroever; 
open 10 – 18; toegang gratis; info: www.sme-modelbouw.be

28 oktober
9e Techniek & Stoombeurs; Olympichallen, Wijchen; Nieuweweg 
203, 6603 BM Wijchen; inschrijven vóór 30 september via E. van 
Swelm, Stikke-Hezelstraat 87, 6511 JW Nijmegen of c.swelm@
chello.nl; info: www.technostoombeurs.nl of www.
stoomgroepholland.nl

VOOR UW AGENDA
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