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Door de versoepeling van de maatregelen tegen de 
verspreiding van het Corona-virus mogen zalencentra weer 
bezoekers toelaten onder strikte voorwaarden. Dit heeft 
er toe geleid dat er steeds meer exposities plaatsvinden en 
ook in het najaar de modelbouwevenementen in de Expo-
hal in Houten. Naast de modelautobeurzen van de NAMAC 
organiseert Hobma hier ook weer de Modelspoorbeurzen en 
daarmee komt ook de NVM-Modelbouwdag 2020 weer in zicht. 
De evenementen vinden alle plaats onder de voorwaarden 
van het RIVM, die op dat moment van kracht zijn. De eerste 
beurs heeft al plaatsgevonden op 29 augustus j.l. ; er volgen 
nog beurzen in oktober en november, de ervaringen daarvan 
zullen, met de dan geldende richtlijnen van de overheid worden 
verwerkt in de maatregelen voor de beurs op 12 december. 
Meer informatie over deze evenementen vindt u op de website 
www.modelspoorbeurs.nl.  Modelbouwers die deel zouden 
willen nemen aan de NVM-Modelbouwdag 2020 kunnen 
zich aanmelden via https://nvm.wufoo.com/forms/nvm-
modelbouwdag-2020/

U kunt daar uw vaardigheden op het gebied van modelbouwen 
laten zien, maar mocht u nog inspiratie nodig hebben, 
dan kan deze modelbouwer daarbij wellicht hulp bieden. 
Naast de vervolg-artikelen over de restauratie van de Furie 
en de O-19 duikboot treft u weer een keur van artikelen 
aan op verschillende terreinen van de modelbouw: een 
stoomlocomotief voor een LGB-baan, afsluiters voor 
stoommachines, een ‘eenvoudig’ houten model van een 
hondenkar, het scannen en printen van een DAF pick up, 
RC-truckmodellen, de stuurhut van een marineschip op grote 
schaal, een scheepje in een fles. Deze en andere artikelen 
beschrijven weer in detail, hoe deze modellen tot stand zijn 
gekomen en vormen daarmee een bron voor het bouwen van 
een eigen model.

Ik wens u weer veel leesplezier, een goede gezondheid en 
hopelijk tot ziens op 12 december 2020 in Houten

Het virus en de 
modelbouwbeurzen…

Mikromodellbau-Baumaschinen 
Boekbespreking Lees verder...
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 NS 8811 in schaal 1:26 
  …onder stoom! 

 Hondenkar uit Zwevele (België) 

 Onderzeeboot O-19 
  Deel 7 ...mijnenbuns en achterste tussendek 

 Een vlakke-laadvloeroplegger in 1:14 
  Nieuwe bestemming voor een Wedico-chassis 

 Klipper Rijkswaterstaat 1 
 …nu in een fles 

 Miniatuur-afsluiter 

 Printen via de scanner 
  …of toch maar niet? 

 De restauratie van een oude dame... 
  Deel 7 (slot) 

 Afzetbakken bij van Gend & Loos 

 De brug van Hr. Ms. Jacob van Heemskerck,  
 schaal 1: 50 

 Scania 141-cabine schaal 1:14,5 
  Een opendeurproject 

 Verchromen met Bare Metal Foil
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VAN HET BESTUUR
Gerrit Volgers

Op het moment dat dit blad verschijnt heeft Hobma 
de eerste Modelspoorbeurs na het versoepelen van de 
corona-maatregelen georganiseerd in Houten. Daarbij is 
rekening gehouden met de restricties die geleden voor 
de organisatie van dit soort evenementen, waaronder het 
respecteren van de afstand van 1,5m en het maximaal 
aantal bezoekers in de hallen. De hallen zelf voldoen 
aan alle eisen m.b.t. het ventileren van de ruimte. Meer 
informatie over deze evenementen vindt u op de website 
www.modelspoorbeurs.nl.  De NVM heeft besloten om de 
NVM Modelbouwdag, die gepland is voor 12 december 
2020  samen met Hobma door te laten gaan, tenzij de 
ontwikkelingen van de verspreiding van het virus en 
maatregelen van de overheid dit doorkruisen.
De afgelopen maanden hebben veel modelbouwers van 
de gelegenheid gebruik gemaakt om hun bouwprojecten 
af te ronden, of nieuwe op stapel te zetten. Op hun 
zolderkamer of in hun werkplaats was de kans op 
besmetting door het corona-virus minimaal en hier zijn dan 
ook vele uren doorgebracht, hetgeen onder meer valt af te 
leiden uit de omzet van de handelaren op dit gebied. Maar 
elke modelbouwer heeft op zeker moment de behoefte 
het resultaat van zijn inspanning te tonen aan anderen 
dan alleen het huisgezin. De NVM Modelbouwdag biedt 
daarvoor een uitgelezen kans om dit te doen.  

Ook nu weer ligt hierbij de nadruk op het demonsteren 
van gebruikte technieken en materialen en het tonen van 
modellen die nog in bouw zijn. Dit biedt de bezoekers de 
gelegenheid te zien dat ook schitterende modellen met  
vallen en opstaan (en de nodige afval) tot stand komen.
Lezers van De Modelbouwer worden uitgenodigd zich 
aan te melden bij de organisatie. Dit kan via de website 
van de NVM: www.modelbouwers.nl of direct via het 
aanmeldingsformulier  via https://nvm.wufoo.com/forms/
nvm-modelbouwdag-2020
 
Daar vind u ook meer over de maatregelen die worden 
getroffen, de instructies voor deelnemers en  bezoekers. 
Laten we hopen dat deze dag ook nu weer een groot 
succes wordt. 

Het ligt niet in de verwachting dat elke lezer deze NVM-
Nieuwsbrief zal bewaren. Omdat hierin ook de links 
staan naar websites die in de artikelen worden genoemd 
is het soms gewenst deze informatie terug te kunnen 
zoeken. Ook worden in de Nieuwsbrief regelmatig 
boekrecensies gepubliceerd, zoals bijvoorbeeld recente 
uitgaven van VTH-boekjes. Om dit terug te kunnen 
vinden wordt de NVM-Nieuwbrief ook gepubliceerd op 
het Modelbouwforum https://www.modelbouwforum.nl/
threads/nvm-nieuwsbrief-pdf.268263/ . Hetzelfde geldt 
voor de boekrecensies https://www.modelbouwforum.nl/
threads/boekbesprekingen.272607/  en informatie over 
tentoonstellingenhttps://www.modelbouwforum.nl/forum/
nvm-evenementen.200/ . Kijk daarom ook op dit forum.

NVM Modelbouwdag 2020

2 0 2 0

12 DECEMBER 2020

De NVM-Nieuwsbrief en het modelbouwforum.nl
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BOEKBESPREKING

VTH brengt in deze periode van het Corona-virus 
verschillende nieuwe boekjes over modelbouw uit, in de serie 
Mikromodellbau is nu een boekje verschenen over voertuigen 
die in de bouw worden gebruikt. Vrachtwagens voor zwaar-
transport, bulldozer, graafmachines en een telescoopkraan is 
een greep uit de behandelde modellen. En allemaal werkend 
met radiobesturing in schaal 1:87! Beschreven wordt de 
mechanisch uitvoering, meestal gebaseerd op het ombouwen 
van in de handel verkrijgbare modellen, de inbouw van de 
benodigde elektronica en de besturing. Bij dat laatste worden 
de benodigde onderdelen met hun leveranciers besproken, 
ook worden schema’s toegevoegd. Vastgesteld moet worden 
dat dit geen boekje is voor beginners in deze materie. Zelfs 
als ervaren modelbouwer op het gebied van functionerende 
modellen is het moeilijk om uit de tekst af te leiden hoe de 
schrijver e.e.a. gerealiseerd heeft. Weliswaar heeft het boekje 
honderden foto’s, maar dit zijn merendeel opnames van het 
model dat klaar is. Door de uiterst compacte inbouw van de 
componenten is dit niet altijd goed herkenbaar. Meer foto’s 
tijdens de bouw zouden welkom zijn geweest. Dit neemt niet 
weg, dat het boekje voor geoefende modelbouwers, ook 
voor grotere schalen, een bron van inspiratie is om dergelijke 
voertuigen te bouwen.

Mikromodellbau-Baumaschinen

Gerrit Volgers

Mikromodellbau - Baumaschinen VTH  nr. 3102282
Alexander Aufschläger 
ISBN 978-3-88180-4969-7 
Afmetingen 23x17cm
176 bladzijden, 400 afbeeldingen 
Prijs €29,90
https://www.vth.de/vth-buecher
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Artikel

Een vlakke-laadvloeroplegger in 1:14 luchtveerbalgen komen van 
Drie-kamer achterlichten

Fechtner Modellbau
Veroma

www.fechtner-modellbau.de
www.veroma-modellbau.eu

Losse product links: https://www.fechtner-modellbau.de/fahrzeug-komponenten/achsen/luftfederung/10524/luftbalg-1-paar-mit-m2-gewinde-19-
5mm-gesamtdurchmesser 
(https://www.veroma-modellbau.eu/shop/lampen-und-leuchten/lampen-und-leuchten-rueckleuchte/3-kammer-
rueckleuchte-1417.html
https://www.servonaut.de/shop/de/product_info.php?info=p424_aufliegerelektr--amo.html
https://www.veroma-modellbau.eu/shop/lkw/lkw-teile-massstab1-16/lkw-reifen-felgen-radnaben-massstab-1-16/
anhaengerfelge-rundloch-neustes-design.html

Printen via de scanner 3D -scannen
Box' 3D-scanner

DAF modellen Ad Antonis

Lay3ers
Faro Technologies

Shapeways

www.lay3rs.nl
www.lay3rs-retail.nl/nl/3d-scanners/professional-3d-scanners/faro-
technologies/
www.shapeways.com/shops/ssmcollection

Restauratie van de Fuie Lampglas rooster Hobby Lobby www.hobby-lobby-modellbau
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MODELSPOORBEURS

Beursagenda 2020
In: Expo Houten Meidoornkade 24
3992 AE Houten Gratis parkeren

10 oktober*
7-8 november

Houten Digitaal*
12 december

MODELSPOORBEURS &
NVM MODELBOUWDAG

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

16 januari
3 april*
1 mei

26 juni*
28 augustus
9 oktober*

6-7 november
Houten Digitaal*

11 december
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 0

12 DECEMBER 2020

* in samenwerking met hcc!m

RAIL
2020

19 t/m 21  
februari 2021

In: Expo Houten   
Gratis parkeren

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.

Grootste assortiment, ook tijdens corona gewoon open!
 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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NIEUWSBRIEF 2.0

http://www.hobmamodelbouw.nl
http://www.modelbouwers.nl
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NIEUWS UIT HET TEKENINGENARCHIEF
We hebben weer een mengsel van oud en nieuw voor u.
Opgemeten door onze voormalige archiefbeheerders 
Betsie en Rien van Zandbeek en op schaal 1:8 in 
tekening gebracht door Henk en Jan Houtwipper is de 
Hondenkar uit het Belgische Zwevezele. Een leuk model, 
prima geschikt voor een beginnende modelbouwer. 
De tekening staat op 2 bladen A-3, kreeg het nummer 
40.37.014 en kost € 13,75. De in dit nummer beschreven 
Scania 141 trekker werd door Gerrit Volgers getekend. 2 
bladen A-2 volstonden om dit 1:15 automodel getrouw 
in beeld te brengen. Deze tekening kreeg nummer 
40.04.050 en kost € 27,55.

In dit nummer komt de serie over de restauratie van de 
sleepoot “Furie” ten einde. U kunt zelf ook een model 
van dit leuke schip bouwen met tekening 10.14.029. 
De daarbij beschikbare bouwbeschrijving geeft 
aanwijzingen voor een waterlijnmodel en een volmodel 
op spanten of in stapelbouw. De tekeningset op 4 bladen 
kost € 58,44 en is voor een 1:50 model.
Raakt u geïnspireerd door het artikel over de locomotief 
8811? Dan hebben we een werkend stoommodel voor 
Spoor 1 voor u, getekend door wijlen Jos Verouden. 
Deze tekening staat op 15 bladen A-3 en kost € 53,20. U 
vindt hem onder nummer 20.20.029.

Dat was het voor deze keer. En nog steeds geldt 
dat leden van de NVM korting genieten bij 
modelbouwtekeningen.nl als u een ledenaccount  
heeft aangemaakt op de website.

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

7 november
Modelspoorbeurs; Expo Houten, Meidoornkade 24, 3292 AE 
Houten; open 10.00 – 15.00; toegang € 7,00; info:  
www.modelspoorbeurs.nl

14 november
The National Garden Railway Show; diverse schalen tuinspoor, met 
name Spoor 0 en Spoor 1; Peterborough Arena, East of England 
Showground, Peterborough PE2 6XE; open 10.00 – 17.00; info en 
voorverkoop: www.nationalgardenrailwayshow.org.uk 

21 november
Euro Scale Modelling; grote internationale show 
plasticmodelbouw; Expo Houten, Meidoornkade 24, 3992 AE 
Houten; open 11 – 17toegang € 7,00 kind t/m 12 gratis; info: 
www.euroscalemodelling.nl en www.ipms.nl

21 en 22 november
Regionale Modelspoortentoonstelling Spoorgroep Zuid; 3 
Zuid Nederlandse Modelspoorclubs; Dr. Knippenberg College, 
Nachtegaallaan 40, Helmond; info:  
www.modelspoorcluboostbrabant.nl

28 november afgelast
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

12 december
Modelspoorbeurs en Houten Digitaal; Expo Houten, 
Meidoornkade 24, 3292 AE Houten; open 10.00 – 16.00; toegang 
€ 7,00; info: www.modelspoorbeurs.nl

12 deember
NVM Modelbouwdag; Expo Houten, Meidoornlaan 24, 3292 AE 
Houten; open 10.00 – 16.00.

19 december
Modelbouwmarkt Leek (modelauto’s, vliegtuigen, schepen en 
meer)
Rodenburghal, Rodenburg 2, 9351 PV in Leek (Gr.) ; 10.00-16.00 
uur; Toegang € 5,00 (tot 13 jaar gratis); Info: 050-5033926 of via 
www.wbevenementen.eu
wbevenementen.eu

21 november
Euro Scale Modelling; grote internationale show 
plasticmodelbouw; Expo Houten, Meidoornkade 24, 3992 AE 
Houten; open 11 – 17toegang € 7,00 kind t/m 12 gratis; info:  
www.euroscalemodelling.nl en www.ipms.nl

In verband met de maatregelen tegen het Corona-virus 
adviseren wij u om bij de organisatoren na te gaan of een 
evenement doorgaat alvorens een reis te ondernemen.

12 september afgelast
Rijdag bij de NVM Spoorbanen Stormpolder; uitzichtpunt 
Stormpolder, Krimpen a/d/ IJssel; rijden van 11 tot 16; info:  
www.stormpolderrail.nl

12 en 13 september nog geen nadere info ontvangen
Internationale Stoomdagen Nienoord; nadere info volgt;  
www.landgoednienoord.nl

13 september
Vaardag Kottenpark Modelbouwclub; 10 – 17; Kettingbrugweg 
60,  7552 CW Hengelo; toegang gratis; deelname met alle soorten 
modelboten behalve snelle boten met verbrandingsmotor; 
aanmelden (vóór 11 september) en info via 074 – 2420392.

26 september afgelast
Rijdag bij de NVM Spoorbanen Stormpolder; uitzichtpunt 
Stormpolder, Krimpen a/d/ IJssel; rijden van 11 tot 16; info:  
www.stormpolderrail.nl

26 september afgelast
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

3 oktober
Modelbouw Show (hijskranen zwaar transport en grondverzet) 
met Autominiaturenbeurs. Fries Congrescentrum, Oprijlaan 3, 
9205 BZ in Drachten ; 10.00-16.00 uur; Toegang € 5,00 (tot 13 jaar 
gratis); Info: 050-5033926 of via www.wbevenementen.eu

10 oktober afgelast
Laatste Rijdag bij de NVM Spoorbanen Stormpolder; uitzichtpunt 
Stormpolder, Krimpen a/d/ IJssel; rijden van 15 tot 18 en 19 tot 21 
uur met verlichting langs de baan; info: www.stormpolderrail.nl

30, 31 oktober en 1 november wordt 29 t/m 31 
oktober 2021
Eurospoor 2020; Jaarbeurs Utrecht; open: vr 10 – 18, za 09.30 – 
17.30, zo 09.30 – 17; info en online kaartverkoop:  
www.eurospoor.nl

31 oktober afgelast
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

VOOR UW AGENDA

MODELSPOORBEURS AGENDA 2020
In: Expo Houten Meidoornkade 24, 3992 AE Houten Gratis parkeren

www.modelspoorbeurs.nl     info@modelspoorbeurs.nl

10 oktober + hcc!m

7-8 november Houten Digitaal*

12 december MODELSPOORBEURS &  
NVM MODELBOUWDAG

2 0 2 0

12 DECEMBER 2020
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