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Met het verschijnen van De Modelbouwer 2022-10 wordt voor 
de redactie van De Modelbouwer het jaar 2022 afgesloten. 
Een bewogen jaar, niet alleen als lid van de redactie, maar ook 
persoonlijk. De energiecrisis en de situatie in de Oekraïne houden 
ons na Corona druk bezig. Behalve het nemen van maatregelen 
om je energieverbruik te verminderen en je uitgavenpatroon 
aan te passen, is er weinig meer wat de doorsnee modelbouwer 
kan doen. Maar de vorm van Modelbouw die de lezers van dit 
tijdschrift toepassen, is in dit opzicht geen hobby die drastisch 
aangepast moet worden om hem verder te kunnen beoefenen. 
Hoogstens moet overwogen worden minder Chinese producten 
te kopen, maar hier zal Xi Jinping niet wakker van liggen. En 
daarmee sluit ik het politieke deel van de modelbouwhobby af….
Het afgelopen jaar heeft De Modelbouwer weer vol gestaan 
met prachtige modellen en interessante technieken en 
ontwikkelingen. Dit nummer sluit in stijl af. De serie over de Black 
Pearl wordt afgerond, evenals de vele artikelen over de Büssing 
Decklaster. De B-Jagers zijn aan hun derde aflevering en we zijn 
begonnen aan de serie van de Robert E Lee. Een artikel over een 
historisch schip, ook de stijl van het artikel ademt die sfeer… Het 
7 ¼“ goederenwagenverslag kent ook weer een vervolg, evenals 
de bouw van de Magirus in 1:12. Daarnaast zijn er interessante 
artikelen over Arduino-besturing, het aandrijven zonder fluiten 
en het maken van stekkers. Kortom weer een keur aan artikelen. 
De NVM-Modelbouwdag 2022 ligt inmiddels achter ons en de 
organisatie kan terugkijken op een geslaagd evenement. Een 
beknopt verslag vindt u in deze nieuwsbrief, een uitgebreid 
verslag treft u aan in De Modelbouwer 2023-1.

Weer een jaar voorbij…

En hiermee wenst de redactie u 
Fijne Kerstdagen en een Voorspoedig 

en Gelukkig Nieuwjaar!

http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
http://www.modelbouwers.nl
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 Büssing Decklaster als RC-model schaal 1:15 

  Deel 2: Laadvloer, besturing en afwerking 

 Bouw van de gaffelschoener ‘Irene’ 

  Deel 2: dek, kiel en de opbouw 

 Bouw van 7¼ inch goederenwagens 

  Deel 3 

 De Black Pearl 

  Deel 13 (slot): Het venijn zit in de staart… of de kiel 

 ‘Melnitsa stolbovka’, twee dezelfde Russische molens  

 en toch heel verschillend - Schaal 1:50 

 Magirus Jupiter schaal 1:12 

  De cabine 

 Onderzeebootjagers van de B-klasse in 1:100 

  Deel 4: De sloepen 

 Büssing S800 4-wielaangedreven in schaal 1:24 

 De Robert E. Lee

  ‘De Monarch of the Mississippi’ 

 RC-aandrijving zonder fluiten… 

 JST-connectors krimpen 

DE MODELBOUWER 2022 - 10

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

Op 10 december 20220 vond na het ‘Corona-tijdperk’ weer 
een ‘normale’ Modelbouwdag plaats in Houten, samen 
met de Modelspoorbeurs van Hobma. Door de NVM was 
hal 1A ingericht met 170m tafels, drie parcours met RC-
modellen en een vaarbassin van 7x7m. Alle vormen van 
modelbouw waren aanwezig en deskundige toelichting 
werd gegeven door de bouwers, waaronder veel auteurs 
van De Modelbouwer. De redactie heeft vanzelfsprekend 
van deze gelegenheid gebruik gemaakt om oude relaties 
weer nieuw leven in te blazen en de nodige afspraken te 
maken voor het schrijven van artikelen. Het resultaat vindt u 
in het uitgebreide verslag, dat in het januari-nummer van De 
Modelbouwer zal verschijnen. Blikvangers waren de banen 
van Modelbouwvereniging Papendrecht en Minitruckers, het 
parcours van de RC Armour Group Holland en niet te vergeten 
het vaarbassin van de Vaargroep ’t Anker.Spoorwegmaterieel 
was vertegenwoordigd met o.a. de 7 ¼” wagons van Erik-Jan 
Stroetinga, nu beschreven in De Modelbouwer.
 

Trekpleister bij de schepen was het varend model van de Black 
Pearl., waarvan de beschrijving juist is afgerond.
 

Een wel heel bijzonder model in de schaal 1:16 was de 
Liebherr-kraan van Leo Boers. Hij moest op twee tafels 
naast elkaar staan om te kunnen stempelen [20]. De bouw 
is te volgen op het forum: https://www.modelbouwforum.
nl/threads/bouw-liebherr-telescoopkraan-ltm-11200-9-
1-schaal-1-16.277198/page-20#post-4228910. Meer over 
de bouw van deze (en andere) modellen kunt u lezen in de 
komende nummers  van De Modelbouwer.

Verslag NVM Modelbouwdag 2022
Gerrit Volgers

http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
https://www.modelbouwforum.nl/threads/bouw-liebherr-telescoopkraan-ltm-11200-9-1-schaal-1-16.277198/page-20#post-4228910
https://www.modelbouwforum.nl/threads/bouw-liebherr-telescoopkraan-ltm-11200-9-1-schaal-1-16.277198/page-20#post-4228910
https://www.modelbouwforum.nl/threads/bouw-liebherr-telescoopkraan-ltm-11200-9-1-schaal-1-16.277198/page-20#post-4228910
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Onlangs werd de collectie modellen in het DAF-museum 
verrijkt met het model van een DAF 2800 in schaal 1:25 Er 
zat een bordje bij met informatie over de bouwers en dat 
het model een geschenk van DAF was aan Neelie Smit-Kroes, 
destijds staatsecretaris van Verkeer en Waterstaat. Nader 
onderzoek naar de achtergrond van dit prachtige model was 
dat het in 1979 gebouwd was door Hans Witte en  Johan van 
Heerwaarden. Ze hadden via de NAMAC de opdracht van DAF 
gekregen om dit model te bouwen. Nadat het in december 
1979 was overhandigd heeft het jarenlang in de ontvangsthal 
van het ministerie gestaan. De eerste indruk is dat dit een 
‘eenvoudig’ model uit een bouwpakket is, maar niets is 
minder waar. In die tijd waren er geen plastic bouwdozen van 
Europese trucks op de markt en behalve de wielen-banden en 
enkele andere onderdelen is het model geheel zelf gebouwd 
uit messing en plastic plaat. De cabine is gegoten in een 
siliconenmal, met als idee dat er meer van gegoten zouden 
kunnen worden. Dat is nooit gerealiseerd….  Het model 
krijgt nu een permanente plaats in het museum. Binnenkort 
zal aan de ‘DAF Tijdlijn in Miniatuur’ een nieuw bus-chassis 
worden toegevoegd: het 1:50 model van een SB220 chassis. 
Kenmerkend is de liggende motor achterin, zoals dat in de 
jaren ’80-’90 min of meer standaard is toegepast in bussen 
van het stads- en streekvervoer. Samen met de nog lopende 
tentoonstelling van Tatra een mooie  aanleiding om het 
museum te bezoeken. 

Boekrecensie 
Kunststoffen zijn er in vele soorten en uitvoeringen en worden door 
modelbouwers frequent toegepast. Alex Weiss geeft in dit boekje een 
overzicht van alle populaire kunststoffen, zowel thermohardende als 
thermoplasten passeren de revue. In 160 bladzijden en 234 afbeeldingen 
wordt ingegaan op de eigenschappen, het bewerken en het toepassen 
van dit materiaal. Daarbij wordt ingegaan op de technieken van lijmen, 
dieptrekken, gieten, snijden. enz. Ook de toepassing bij het bouwen van 
vliegtuigen, scheepsmodellen, plastic modelbouw en modelbanen wordt 
kort besproken. De opzet was om de verschillende stoffen alfabetisch 
te behandelen maar ook door de vele fabrieksbenamingen is dit niet 
gelukt. Nuttig zijn de tabellen, waarin overzichtelijk de eigenschappen 
en het lijmen van meest belangrijke kunststoffen zijn samengevat. Dit 
maakt het zoeken naar een geschikt materiaal eenvoudiger en mede 
daardoor is dit een nuttig naslagwerk. De Duitse termen zijn daardoor 
ook relatief snel te begrijpen.

‘Kunststoffe für Modelbauer’ is uitgegeven door VTH
160 bladzijden met 234 afbeeldingen
Bestelnummer 310 2169 Klik hier
ISBN 978-3-88180-769-2
Prijs €22.-

Nieuwe modellen in het DAF-museum

Kunststoffe für Modelbauer

Gerrit Volgers

Alex Weiss

http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
https://shop.vth.de/catalog/product/view/id/17755/s/kunststoffe-fuer-modellbauer-3102169/category/1175/


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

2 0 2 2

9 DECEMBER 2023

Er is nog plaats, dus als u wilt deelnemen meldt u zich snel aan via
https://nvm.wufoo.com/forms/nvm-modelbouwdag-10-december-2022/

9 DECEMBER 2023 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 
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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

NIEUWSBRIEF 2.0

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


Gerrit Volgers maakte een nieuwe tekening voor de Büssing 
Decklaster, met deze keer de laadkraan en toebehoren 
toegevoegd. De tekening, met nummer 40.04.055 staat op 
1 blad A-1 en kost daarmee € 20,79.

Ontvang 25%
korting op je bestellingen!

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

C-C ( 1 : 2 )

A-A ( 1 : 2 )

A-A ( 1 : 2 )

B-B ( 1 : 2 )
D-D ( 1 : 2 )
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Schaal model:

VAN

Onderwerp:

van A Nr

Titel:

Datum:

Gemaakt:

Blad

Schaal tekening:

NEDERLANDSE VERENIGING
MODELBOUWERS

1:15
1:2

Büssing Decklaster in RC 
Samenstelling en doorsndeden

6-12-2022
1 1 1 40.04.055

Gerrit Volgers
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NIEUWS UIT HET TEKENINGENARCHIEF

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


Artikel

Black Pearl Vaartesten in open water QR1
QR2

Klik hier
Klik hier

Goederenwagons 7 1/4" Tekening remmershuisje
Tekening bierwagon

Heba
Erik-Jan Stroetinga

Klik hier
Klik hier

JST-connectoren krimpen Krimptang TinyTronics Klik hier

Aandrijving zonder fluiten QR1
QR2
QR3
QR4
QR5

Klik hier
Klik hier
Klik hier
Klik hier
Klik hier

Russische standerdmolens Documentatie origineel Klik hier

Links uit De Modelbouwer 10
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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.

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 

17 t/m 19 maart
Expo OntraXS; modelspoortentoonstelling; Nederlands 

Spoorwegmuseum, Utrecht; info: https://www.spoorwegmuseum.

nl/ontdek/nu-in-het-museum/modeltrein-expo-on-traxs/ 

18 maart
Modelshow Europe; modelbouw van grondverzetmachines, 

kranen en ander zwaar materieel; Plantion, Ede; info:  

https://www.modelshow-europe.com/en/home/ 

20 t/m 23 april
Intermodellbau 2023; ’s-werelds grootste 

mdelbouwtentoonstelling; Messe Dortmund (Westfalen Hallen) ; 

info www.intermodellbau.de 

29 en 30 april
Internationale Stoomdagen Stoomgroep West Zuiderpark; 

Clubterrein in het Zuiderpark te Den Haag; info:  

www.stoomgroepwest.nl 

24 juni
Minitruck 2023; een nieuw internationaal evenement voor 

truckmodellen in alle gebruikelijke schalen van 1:87 tot 1:14; tevens 

verkoopbeurs; Expo Houten; info: info@wbevenementen.eu. 

https://youtu.be/YBOp-D5-FYs
https://youtu.be/gGRLO7DqAxc
http://www.zander-heba.de/
https://grabcad.com/library/bier-kuhlwagon-1 
https://www.tinytronics.nl/shop/nl/gereedschap-en-montage/gereedschap/tangen/krimptangen/sn-2549-krimptang-28-18awg-0.1-1.0mm2
https://www.cti-modellbau.de/-74-129-162.html
https://www.modellbau-regler.de
https://www.modellbau-regler.de/shop/product_info.php?products_id=70
https://www.modellbau-regler.de/shop/product_info.php?products_id=100
https://www.etechnophiles.com/how-to-change-the-pwm-frequency-of-arduino-nano/
https://www.fortross.org/windmill.htm
http://www.modelbouwers.nl
https://www.facebook.com/modelbouwer/?fref=ts
http://www.modelbouwers.nl
mailto:agenda@modelbouwers.nl
mailto:Modelspoordagen@gmail.com
http://www.modelspoordagen.nl
mailto:info@modelbouwshow.nl
https://www.spoorwegmuseum.nl/ontdek/nu-in-het-museum/modeltrein-expo-on-traxs/
https://www.spoorwegmuseum.nl/ontdek/nu-in-het-museum/modeltrein-expo-on-traxs/
https://www.modelshow-europe.com/en/home/
http://www.intermodellbau.de
http://www.stoomgroepwest.nl
mailto:info@wbevenementen.eu

