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Met overvloedige regen is de herfst ingetreden, een mooi 
excuus om de hobbykamer weer eens op te zoeken. De 
prachtige zomer ligt weer achter ons en daarmee het 
buitengebeuren van de modelbouwhobby. Het beeld op de 
cover van De Modelbouwer 2022 nummer 8 en het artikel 
over de Watercar laten zien hoeveel plezier hierbij beleefd is. 
In het artikel beschrijft Lex Verkuijl uitgebreid hoe dit model 
in schaal 1:6 tot stand is gekomen, met alle technieken die 
daarbij gebruikt zijn. In het artikel over de kanonneerboot 
Brinio van Paul Burghoorn wordt aan de hand van veel foto’s 
beschreven hoe de bouw van dit buitengewoon mooie 
model tot stand gekomen is. Christ-Jan Jansen laat zien hoe 
met gebruik van modellen uit de handel een uniek voertuig 
gebouwd kan worden, in dit geval een Fendt Trisix trekker 
in schaal 1:32. Van uw hoofdredacteur is het eerste deel van 
de beschrijving van het model van zijn Büssing Decklaster, al 
vele malen vermeld in dit blad. Stoommodelbouw is deze keer 
vertegenwoordigd met een model van een stoomgemaal en 
een verbeterde voedingspomp voor de nieuwe stoommachine 
van de DockYard V van Henk Valkhof. Vervolgartikelen zijn de 
Fuchs 301 van Thorsten Feuchter en de Onderzeebootjagers 
van Jantinus Mulder. In de categorie scenery komen we een 
diorama tegen van een tramtrailer in H0 van Rob Mooij, de 
molen van Bourtange van Jaap Kamphof en een buitenbeentje 
in de vorm van een fantasie boomhut van de Bulgaarse 
auteur Ognyan Stefanov. Het blad wordt afgerond met de 
beschrijving van de techniek van het maken van figuren met 
het pakket Blender. Niet makkelijk, maar met oefenen is het 
resultaat te krijgen dat Bas Kleinendorst voor elkaar krijgt. 
Ook bij deze techniek blijkt weer overduidelijk dat om mooie 
resultaten te krijgen, naast het goede gereedschap, oefenen 
en oefenen een vereiste is. En daaraan probeert ook deze 
uitgave weer een bijdrage te leveren.

Vergeet niet in uw agenda te noteren dat op 10 december 
in Houten weer de NVM-Modelbouwbeurs plaatsvindt. Daar 
kunt u kennis maken met de auteurs en ze persoonlijk laten 
uitleggen hoe zij tot het gewenste resultaat komen. Zie elders 
in deze Nieuwsbrief voor meer informatie en aanmelden.

De herfst doet 
zijn intrede…

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

  Modern amfibievoertuig schaal 1:7 - deel 2  

 Skyville  

 Bouw van de kanonneerboot Brinio 

 Fuchs 301 graafmachine schaal 1:15 

  een gouwe ouwe… (deel 2) 

 Stoommachine 1:32 van het Wisboom-gemaal 

 Nieuwe voedingspomp voor de DOCKYARD V 

 Bouw van een FENDT Trisix 33 als model in 1:32 

 Onderzeebootjagers van de B-klasse in 1:100 

  Deel 2: De bewapening 

 Een tramtrailer 

  Oplegger 41 van E.J. van Dijk uit de Meern in model 

 Bemanningen met Blender 

  Het leven aan boord… 

 Büssing Decklaster als RC-model schaal 1:15 

 Molen van Bourtange in schaal 1/50 

 Frans oorlogschip NLTHDE ‘Jean-Bart schaal 1:100 

 Nieuwe micro-tools van Dremel 

DE MODELBOUWER 2022 - 8

http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
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Op 18 september vond in Duizel weer Expo Historische 
scheepsmodelbouw plaats. 25 deelnemers presenteerden 
daar hun laatste modellen, al dan niet in aanbouw. 
Onder hen waren enkele auteurs van artikelen van De 
Modelbouwer, waaronder Frans Dekker met een groot 
aantal scheepjes in een fles en Marc Wuyts met zijn ‘Black 
Pearl’. Binnenkort volgt aflevering 13 (het slot) van de 
beschrijving van de bouw van dit fascinerende model.
Peter Voogt had het schitterende model van de ‘Robert E 
Lee’ raderstoomboot meegebracht, de bouw daarvan is 
vastgelegd in een uitgebreide documentatie met prachtige 
foto’s. Ook hiervan zal binnenkort een bouwverslag 
worden gepubliceerd. Blikvanger was het model, schaal 
1:12,5, van een statenjacht vervaardigd door Mees Ippel.
Ook dit model zal, naast andere onderwerpen, onderwerp 
zijn van beschrijvingen in de komende uitgaven van De 
Modelbouwer. Meer informatie over deze tentoonstelling 
vindt u in het komende nummer. 

Expo Historische 
scheepsmodelbouw in Duizel

Gerrit Volgers

Op 10 december vindt in Houten weer de NVM–Modelbouwdag plaats. 
De voorbereiding van dit evenement is gestart; we zijn begonnen met de 
inventarisatie. Wie wil deelnemen en wat zijn de wensen met betrekking tot de 
ruimte en voorzieningen? U bent in de gelegenheid uw deelname aan te melden 
via  https://nvm.wufoo.com/forms/nvm-modelbouwdag-10-december-2022/ Ook 
zal er een mailing uitgaan naar alle deelnemers van de vorige evenementen en 
de auteurs van artikelen van De Modelbouwers. Bezoekers kunnen de datum 
vast reserveren in hun agenda. Meer informatie zal verschijnen in de NVM-
Nieuwsbrief, De Modelbouwer, de NVM website https://www.modelbouwers.nl/
en het Modelbouwforum: https://www.modelbouwforum.nl/

De NVM Modelbouwdag 2022 
nadert met rasse schreden…

Gerrit Volgers

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

http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
https://nvm.wufoo.com/forms/nvm-modelbouwdag-10-december-2022/
https://www.modelbouwers.nl/
https://www.modelbouwforum.nl/
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Op zondag 30 oktober 2022 van 11:00 tot 17:00 houdt 
Modelbouw Vereniging Steenbergse Vliet haar jaarlijkse 
open dag. De locatie is bij ons clubhuis en vaarwater, in het 
gebouw van Scouting. Adres: Oudevest 9, 4651 WB,  
Steenbergen.

Modelbouw is een leuke betaalbare hobby waar techniek, 
improvisatie-  en doorzettingsvermogen en geduld bij 
komen kijken. Sommigen zien modelbouw als een 
“maakbare werkelijkheid”. Feit is dat deze hobby zeer 
ontspannend werkt en heel veel voldoening geeft. In onze 
club hebben wij top-modelbouwers en beginners en alles 
daartussen. Onze leden oefenen een grote verscheidenheid 
aan modelbouw uit, denk aan scheepsbouw, (vracht)auto’s, 
stoommachines en modelspoor. Zo hebben we een grote 
diversiteit aan kennis in huis die we graag delen met 
anderen. Tijdens deze open dag worden tientallen 
radiografisch bestuurde schaalmodellen van (stoom-, zeil-, 

marine- en werk-) schepen van museumkwaliteit 
gepresenteerd. En daarnaast ook schitterende vrachtwagens 
en diorama’s. Bovendien kunt u de jongste technieken op 
het gebied van 3D-printen en computergestuurde CNC-
technieken eens van dichtbij bekijken. Ook is er een 
doorlopende videovoorstelling van de evenementen 
waaraan MVSV de afgelopen jaren heeft deelgenomen. 

Kijk voor meer informatie op onze website www.mvsv.nl. 
Daar staan niet alleen de tijden dat we (wekelijks) aanwezig 
zijn in ons eigen clubhuis, maar ook mooie bouwverslagen 
en foto’s van de modellen van onze leden en allerlei 
interessante zaken over modelbouwtechnieken. 
O.. en nog iets… Wij zijn een kleine club, maar altijd op zoek 
naar nieuwe leden.

Als u geïnteresseerd bent in modelbouw en techniek, kom 
dan kijken tijdens deze open dag. 

Op zaterdag 24 jun 2023 wordt in de Expo Houten onder de naam Minitruck 2023 
een nieuw evenement georganiseerd. Het betreft een internationale 
modelbouwshow voor schaalmodellen van trucks, gecombineerd met een grote 
verkoopbeurs met stands vol truckmodellen en alles op het gebied van modelbouw. 
Op de beursvloer zijn honderden gratis tafels voor modelbouwers beschikbaar voor 
hen die zijn zelfgebouwde (verbouwde) truckmodellen wil exposeren. In de 
beurszaal worden aparte afdelingen per schaal ingericht, voor de schalen 1:87, 1:50, 
1:24/25 en 1:14/16 (RC). Belangstellenden voor deelname kunnen contact zoeken met 
organisator WB- Evenementen via email info@wbevenementen.eu of telefonisch 
050-5033926.  Meer info over dit evenement op de facebookpagina https://www.
facebook.com/minitruckevent  

Open dag Modelbouw Vereniging 
Steenbergse Vliet

Truckmodelbouwers 
gezocht…

Wouter Beerekampp

http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
http://www.mvsv.nl
mailto:info@wbevenementen.eu
https://www.facebook.com/minitruckevent
https://www.facebook.com/minitruckevent


www.modelspoorbeurs.nl info@modelspoorbeurs.nl

MODELSPOORBEURS

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

* 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 
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Beursagenda 2022 Beursagenda 2023 Beursagenda 2024
In: Expo Houten Meidoornkade 24 - 3992 AE Houten Gratis parkeren

14 januari 2023
10 t/m 11 februari 2023

Houten op RAIL(s)
25 maart 2023*

6 mei 2023
17 juni 2023*

26 augustus 2023
7 oktober 2023*

11 november 2023
Houten Digitaal*
9 december 2023

+ NVM MODELBOUWDAG

20 januari 2024
23 t/m 24 februari 2024

Houten op RAIL(s)
30 maart 2024*

18 mei 2024
22 juni 2024*

24 augustus 2024
5 oktober 2024*
9 november 2024
Houten Digitaal*
7 december 2024

+ NVM MODELBOUWDAG

12 november 2022
Houten Digitaal*

10 december 2022
+ NVM MODELBOUWDAG

NIEUWSBRIEF 2.0

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


Büssing Decklaster
In het artikel van Gerrit Volgers wordt aangegeven dat 
de beschrijving van de Büssing Decklaster al verschillende 
malen in De Modelbouwer is verschenen. In uitgave 2015 
nr 5 is dit voertuig beschreven als houten blokkenwagen. 
De tekening daarvan is opgenomen in het Tekening Archief 
onder nummer NVM 40.04.037. Het is één blad A1, de prijs 
bedraagt €19,95

Ontvang 25%
korting op je bestellingen!

Door lid te worden van de NVM. En u krijgt 10x per jaar het magazine De Modelbouwer.

40.04.037

Artikel

Bemanningen met Blender SLA Printer
Software Blender

Anycubic
Modelcraft/Conrad

Klik hier
Klik hier

Watercar Videolinks:

Verschillende testvideo’s tijdens de bouw:

eerste testrit/vaart: 
bouwvideo: 
eindvideo:  
voorwiel intrekken:
achterwiel intrekken:
licht:
stuur- en armbeweging:
sturing jet:
sturing voorwielen: 
proefrit / -vaart:

Klik hier
Klik hier
Klik hier
Klik hier
Klik hier
Klik hier
Klik hier
Klik hier
Klik hier
Klik hier

Fuchs 301 Graafmachine Dl 1 G700-motor van Soll-Expert erin
PWM-module
ALF-module

Soll-Expert
Soll-Expert
Soll-Expert

Klik hier
Klik hier
Klik hier

Wisboom-gemaal Link naar de website Klik hier

Voedingspomp DOCKYARD V Grafi-Sil compound

Video lopende motor

Bengs Klik hier
Klik hier

Links uit De Modelbouwer 8
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NIEUWS UIT HET TEKENINGENARCHIEF

https://www.anycubic.com/collections/anycubic-photon-3d-printers
https://www.blender.org/download/
https://www.youtube.com/watch?v=KMMFWsTMgoM&t=113s
https://www.youtube.com/watch?v=JRLXREbGmhU
https://www.youtube.com/watch?v=fM9rsulWph4
https://www.youtube.com/watch?v=LOBRNrsAwGI
https://www.youtube.com/watch?v=wCLxpzdeW8M
https://www.youtube.com/watch?v=3bXnDh6zJPY
https://www.youtube.com/watch?v=KqkArnxfSdg
https://www.youtube.com/watch?v=uDPrJLZft1c
https://www.youtube.com/watch?v=fTgS5AY58Ck
https://www.youtube.com/watch?v=Z9WY092zUlg
https://www.sol-expert-group.de/1zu87modellbau/Motor-und-Getriebe/Aufgebaute-Getriebe/Mikro-Planeten-Getriebe-G700::677.html
https://www.sol-expert-group.de/1zu87modellbau/Motor-und-Getriebe/Drehzahlsteller/Drehzahlsteller-PWM::985.html
https://www.sol-expert-group.de/1-87-modelbouw/Licht-en-2-kanaals-schakelaar/Lichtmodule-ALF::305.html?language=nl
http://www.benedini.de/html/sound.html
http://www.bengs-modellbau.de
https://www.youtube.com/watch?v=zpLl-0M87mw
http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
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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!

23 oktober
Autominiaturenbeurs Eindhoven; Sporthal Genderbeemd, 

Sterkenburg 616 (nabij Randweg N2, Afrit 32); open 10 – 15; Start 

kaartverkoopp -9.30; toegang € 5,00; info: info@wbevenementen.

eu en www.wbevenementen.eu 

4 t/m 6 november
Internatonale Modellbahn Ausstellung tijdens Faszination 

Modellbau; Messe Friedrichshafen (D) info: www.mwaae-sinsheim.

de of www.ima-friedrichshafen.de 

13 november
Open rijdag Minitruckers; voor R/C moedllen 1:12 tot 1:18; gratis 

voor rijders en bezoekers; Zwembadweg 1, 5512 NW Vessem; open 

10.00 – 16.00; aanmelden voor deelname: inschrijvenminitruckers.

nl@gmail.com  aanmelden vóór 12 12=11=2022.

19 November
Modelspoorbeurs Spijkspoor; De Brinkhoeve, Kerkstraat 12 3171 

GG Poortugaal; open 10.00 – 14.00; toegang € 2,50.

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

Nederland; Expo Houten, Meidoornkade Houten;  info: www.

euroscalemodelling.nl 

18 december
Friese Miniaturendag; Fries Landbouwmuseum, Peiling 6, 8912CG 

Leeuwarden; open 10 – 17; info: www.miniatuurorganisate.nl of 

06-20406087.

2023
14 en 15 januari
Nederlandse Modelspoordagen; in de Broodfabriek te Rijswijk; 

info: Modelspoordagen@gmail.com  of www.modelspoordagen.nl

25 en 26 februari
31e Modelbouwshow Goes; thema “Hollands Glorie”; 

Zeelandhallen, Da Vinciplein, Goes; 

info@modelbouwshow.nl 

oekers; Zwembadweg 1, 5512 NW Vessem; open 10.00 – 16.00; 

aanmelden voor deelname: inschrijvenminitruckers.nl@gmail.com  

aanmelden vóór 12 12=11=2022.

http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
http://www.modelbouwers.nl
mailto:agenda@modelbouwers.nl
mailto:info@wbevenementen.eu
mailto:info@wbevenementen.eu
http://www.wbevenementen.eu
http://www.mwaae-sinsheim.de
http://www.mwaae-sinsheim.de
http://www.ima-friedrichshafen.de
mailto:inschrijvenminitruckers.nl@gmail.com
mailto:inschrijvenminitruckers.nl@gmail.com
http://www.euroscalemodelling.nl
http://www.euroscalemodelling.nl
http://www.miniatuurorganisate.nl
mailto:Modelspoordagen@gmail.com
http://www.modelspoordagen.nl
mailto:info@modelbouwshow.nl
mailto:inschrijvenminitruckers.nl@gmail.com

