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Lees verder...

Modelbouw feestdagen!
Lees verder...

Vol gas het jaar
2019 uit...

De Modelbouwer in 2020
Lees verder...

Nieuws uit het TA Lees verder...

...maar wel elektrisch!

Links uit De Modelbouwer 10 Lees verder...

Modelbouwers (althans de groep waar de NVM bij
betrokken is) zijn al jaren milieubewust bezig en voor
hun komt de omschakeling op elektrische aandrijvingen
niet als een revolutie. Ze kennen de eigenschappen van
elektromotoren, accu’s, regelaars en de stormachtige
ontwikkeling die deze componenten de afgelopen jaren
hebben doorgemaakt. Ook zeilschepen kenmerken zich
door hun positieve bijdrage aan het milieu, alleen de
stoommodelbouwers zullen in de toekomst te maken
kunnen krijgen met de verkrijgbaarheid van steenkool.
Maar dat zal de huidige generatie van modelbouwers
waarschijnlijk niet meer meemaken……

Voor uw Agenda Lees verder...

De Modelbouwer 2019-10, het laatste nummer van dit
jaar, laat zien hoe in de modelwereld rekening gehouden
wordt met de actualiteit: een Land Rover en vrachtwagens
uit de jaren ’60 met elektrische aandrijving, naast een
moderne truck, waarin de Euro6-motor ook al vervangen
is. Een TOP klasse zeiljacht dat, zonder bemanning,
RC-gestuurd zijn koers houdt, net als de Black Pearl
en ook de stoomsleepboot Furie is al van een nieuwe
aandrijving voorzien. Het micro-bootje met schipper
heeft een elektrische Johnson-buitenboordmotor. De
nieuwe stoomketel voor de Dock Yard V is voorzien van
een ultramoderne regeling, en komt daarmee tegemoet
aan de eisen van het milieu. Het Vlaams Galjoen en het
Poolse vrachtschip Oliwa hebben als statische modellen
geen uitstoot van schadelijk gassen, evenmin als de NSlaadkistwagen.
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En daarmee kunnen we met een gerust hart het nieuwe jaar
in: voor de modelbouwers is er weinig aanleiding om op het
Malieveld te gaan demonstreren. (Wellicht is dit wel een
inspiratie om dit in model na te bouwen……)
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Uitgave nummer 2019 - 10!

Ik wens u allen namens de redactie veel leesplezier
en een Prettige Feestdagen!

(Wordt verzonden omstreeks 20 december)
Voor de inhoud: klik hier...
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DE MODELBOUWER 2019 - 10
TOP Klasse zeiljacht schaal 1:5

	LANDROVER 2-serie, schaal 1:6

De Black Pearl - Deel 4

Stoomlocomotief Bello:
		 het maken van de wielen

	NVM Modelbouwdag 2019

Tamiya RC Truck Freightliner Cascadia
		 American All the Way

2020

BOUW JE
LD
WERE
28 editie
e

	15 & 16 februari 2020 Zeelandhallen Goes
MODELBOUWSHOW.NL

Laadkistwagon NS Ls/Lbms in H0
		 De laatste der Mohikanen….

15 en 16 februari 2020

10.00 tot 18.00 uur | tickets online te bestellen
BOUWSTENEN
FESTIJN MET
• Bouwwedstrijden
Grote bouwwerken

vanaf 3 tot 12 jr € 5,00
vanaf 12 jr € 11,00

	Van helikopter naar micro-boot

Scania L55 tankwagen (Deel 2)

Vlaamse Galjoen
		 in schaal 1/48 - Deel 2: Bemasting en tuigage

DAF 1900 DS als RC model

10e Internationale Techniek en Stoomdag Wijchen

Nieuwe ketel voor de modelstoomsleepboot
Dockyard V

Het Poolse vrachtschip OLIWA

Modell Hobby Spiel Leipzig 2019

De restauratie van een oude dame…

Hobby en Vrije Tijd 2019
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Gerrit Volgers

NIEUWSBRIEF 2.0

NVM Modelbouwdag 2019
Op 7 december j.l. was het dan zover: samen met Hobma
werd de gehele Expo in Houten gevuld met modelbouw.
Naast de gebruikelijke Modelspoorbeurs was er een hele
hal gereserveerd voor de NVM, welke als thema had: “Het
bouwen van modellen”. Naast het presenteren van vaak
schitterende modellen, variërend van scheepjes in een fles,
tot vliegtuigmotoren en RC-tankmodellen, lieten bouwers
zien hoe deze modellen tos stand kwamen. Modellen van
papier, kunststof, hout en metaal, alles was aanwezig. Ook
de bijbehorende technieken liepen ver uiteen: van het
snijden van onderdelen, via CNC-frezen naar 3D-printen..
Zelfs het maken van zeilen voor het 1:10 model van de
Batavia werd gedemonstreerd. De resultaten waren te
bewonderen op de 300m tafels en op de modelbaan van
de Modelvereniging Papendrecht (MBVP) en het vaarbassin
van de Haagse Modelboot Vereniging (HMBC). Ook de
militaire voertuigen van de RC Armour Group Holland
(RCAGH) toonden hun kunnen op een uitgebreid parcours.
Van een groot aantal modellen is in het afgelopen
jaar de beschrijving verschenen in De Modebouwer en
verschillende modelbouwers hebben toegezegd over de
bouw van hun model een artikel voor De Modelbouwer
te maken. U zult daar in de komende nummers kennis
mee kunnen maken. Dat het bezoek overweldigend was,
blijkt wel uit de foto’s en hoewel de evaluatie nog moet
plaatsvinden, staat wel vast dat dit evenement voor
herhaling vatbaar is en is 12 december 2020 in de
agenda opgenomen. Mocht u het deze keer gemist
hebben, dan komt er een herkansing…..

12 DECEMBER 2020

2 0 2 0
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Robert Schotman

VAN HET BESTUUR

Modelbouw feestdagen!
En dit is precies waar we als NVM een bijdrage aan wilde
leveren. Het inspireren tot het bouwen van modellen…. En met
die inspiratie heb ik op de Modelbouwbeurs een Lego model
gekocht van de Big Ben met 4.163 stukjes. Mooi om tijdens de
kerstdagen in elkaar te zetten. Alhoewel de hoofdredacteur dit
geen modelbouw vindt. Hij zal mij bellen met de mededeling
dat ik er een zaag in moet zetten……

Afgelopen 7 december was de NVM-Modelbouwdag 2019 die
we samen met Hobma Modelbouw hebben georganiseerd. En
net zoals afgelopen jaar was de opkomst en de belangstelling
groot. Op enig moment kon je over de hoofden lopen en dat
terwijl er in totaal toch meer dan 10.000 m2 expo ruimte is in
Houten. Complimenten aan Rob en Annet Hobma die met
plezier en een ervaren team de organisatie van dit evenement
voor hun rekening nemen.

Ik wens u allen een prettige feestdagen en een mooi
modelbouwjaar in 2020.

Ik ben opnieuw verrast door de geweldige modellen die onze
leden bouwen en de mate van detail die wordt bereikt. Ik ben
er jaloers op en tegelijkertijd heb ik weer heel veel geleerd.
Mijn probleem is dat ik bij het zien van zo veel modellen te veel
inspiratie krijg en dan met 10 nieuwe ideeën weer naar huis ga,
terwijl ik ook nog wel enkele projecten heb om af te bouwen.
En dat is ook weer mooi, want als ik dan thuiskom, dan ben ik
weer tot rust gekomen en kan ik het geduld bewaren om eerst
mijn huidige modellen eerst af te bouwen. En dat is het mooie
aan modelbouw, je bent bezig met het bouwen en realiseren
van de ene droom terwijl je je ook kunt voorbereiden op
de volgende droom. En zo leef je in een constante droom
van inspiratie en werkelijkheid. Modelbouw is niet alleen de
mooiste hobby die er is, maar ook een belangrijke compensatie
voor alle hectiek waar we in deze 24 uurs wereld mee leven.

Links uit De Modelbouwer 10
Artikel

Link

Black Pearl deel IV

Pin up’s Masterbox

http://www.mbltd.info/

Vlaams Galjoen in 1/48

Afbeelding 2: schilderij

Link wikipedia

Freightliner Cascadia

Truck, motor, geluidsmodule
Beier AKL-8, spatborden
Banden, versnellingsbak
Lesu cardan, velgen e.d.
Leds

www.modellbau-berlinski.de
wwww.wetronic.nl
www.rcbrmin.com
www.aliexpress.com
www.modelsector.com

Stoomdag Wijchen

Modellen Gerd Niephaus

www.dampf.gniephaus.de

Dock Yard V

Snijolie

https://www.conrad.nl/p/boor-en-snijdolie-caramba-61730621-500ml-805678

Verskag Hobby en Vrijetijd 2019

rccrawlerscalergroep

https://www.rccrawlerscalergroep.nl
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Gerrit Volgers

NIEUWSBRIEF 2.0

De Modelbouwer in 2020
Op het moment dat deze NVM-Nieuwsbrief2.0 verschijnt, komt het
laatste nummer van De Modelbouwer 2019 uit en zijn we begonnen aan
het eerste nummer van 20120. Er tekent zich een duidelijke tendens af
in de soort artikelen, welke dit jaar in het tijdschrift zullen verschijnen:
scheepsmodelbouw en vrachtauto’s (m.n. RC) zullen de hoofdmoot
vormen. Ondanks het aantreden van een nieuwe redacteur voor de
stoommodelbouw, blijft het verwerven van kopij voor deze rubriek
moeizaam. De modelbouwers die deze vorm van modelbouw machtig
zijn, worden ouder en zijn geen ‘schrijvers’, zoals ze het zelf uitdrukken.
Maar de redactie streeft er naar om dit thema, dat meer dan 80 jaar
een essentieel onderdeel is geweest van de inhoud, ook in het komende
jaar een plaats te geven in elke uitgave. Ron van Leeuwen, de redacteur
voor scheepsmodelbouw, heeft te kennen gegeven zijn functie dit
jaar neer te willen leggen, hij kan het moeilijk combineren met zijn
(nieuwe) baan. Wel zal hij blijven bijdragen aan zijn passie: historische
scheepsmodelbouw. Maar vooral op het gebied van (RC-) werkschepen
zijn er veel ontwikkelingen die publicatie in De Modelbouwer verdienen.
Ook de rubriek Werkplaatstechniek dient nieuw leven in geblazen te
worden, deze is er de afgelopen maanden/jaren bekaaid vanaf gekomen,
terwijl het vroeger een belangrijk onderwerp was. Nu zijn technieken
vaak onderdeel van de beschrijving van een model, het
maken van gereedschappen en hulpwerktuigen is naar
de achtergrond verdrongen omdat ze eenvoudig gekocht
worden…
In het komende nummer zult u o.a. aantreffen een artikel
over de bouw van een 16m2 zeiljacht. Na de beschrijving van
een knikspantjacht is nu een rondspant het onderwerp.
En werd in de vorige nummers een Scania-Vabis tankwagen
beschreven, nu komt een DAF 2000 DO in dezelfde
uitvoering, maar van een andere bouwer, aan de beurt.
Mocht u aanleiding vinden om aan de inhoud van
De Modelbouwer vorm te geven met uw bijdrage,
aarzel dan niet om dit te melden bij de redactie:
gjvolgers@onsbrabantnet.nl

NVM
MULTISWITCH

NVM webshop
op Shapeways

is verkrijgbaar
bij RC- Point!
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€ 15,95

€ 25,95

NIEUWSBRIEF 2.0

MODELSPOORBEURS
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.

EXPO
NIJMEGEN

Jeugdigen t/m 11 jaar gratis
(mits onder begeleiding van
een volwassene). Informatie,
aanmeldingen of reserveringen
bel: 0481 - 353 288

21 maart 2020
In: Jan Massinkhal
Nieuwe Dukenburgseweg 5
6534 AD Nijmegen
Gratis parkeren

RAIL
2020

Algemeen
Deelnemerssecretariaat:
R. Hobma, Pascalweg 6A,
6662 NX Elst (Gld),
Tel: 0481 - 353 288

21 t/m 23
februari 2020

* in samenwerking met hcc!m

In: Expo Houten
Gratis parkeren

Beursagenda 2020

Beursagenda 2021

In: Expo Houten Meidoornkade 24
3992 AE Houten Gratis parkeren

In: Expo Houten Meidoornkade 24
3992 AE Houten Gratis parkeren

18 januari
7 maart*
2 mei
27 juni*
29 augustus
10 oktober*
7-8 november
Houten Digitaal*
12 december
MODELSPOORBEURS &
NVM MODELBOUWDAG

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!

info@modelspoorbeurs.nl

www.modelspoorbeurs.nl

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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NIEUWS UIT HET TEKENINGENARCHIEF
hebben we twee tekeningen voor u. Uit een serie van tien
wagons van H. de Vries, gepubliceerd in De Modelbouwer
van 1948 en 1949, stamt een 18-tons laadkistenwagon voor
drie laadkisten NS 94621 voor Spoor 1 met tekeningnummer
20.06.006. Eén blad A-1 voor € 19,54. Ook de laadkisten zijn
getekend. Aanvullende details zijn te vinden op tekening
21.01.001, eveneens één blad A-1 en dus ook € 19,54.
Dit blad is bruikbaar bij alle wagons uit deze serie. De
tweede wagon die we u willen voorstellen is een vierstands
laadkistenwagon NS 94802, door A. Donker getekend voor
Spoor 0. De tekening met nummer 20.06.015 staat op één
blad A-3 en kost € 14,09.

Deze keer wat oud en wat nieuws. Om te beginnen het
nieuws. In het vorige nummer vond u de beschrijving van
de Kareelkar uit het Belgische Keerbergen door Jan en
Henk Houtwipper. De tekening had u nog van ons tegoed.
Tekening 40.38.068 staat op twee bladen A1 en vier bladen
A-3 en de prijs is bepaald op € 42,55.
In dit nummer staat een bouwverslag van het Poolse
vrachtschip m.s. Oliwa. De tekeningen zijn beschikbaar in
het tekeningenarchief en wel onder nummer 10.10.124. De
set met veel details bestaat uit vier bladen A-1 en de prijs
is € 51,18. De tekst op de tekening is in het Pools, maar
wellicht kan de Poolse klusser die in uw buurt werkzaam is,
behulpzaam zijn bij de vertaling als dat nodig is. Het meeste
spreekt voor zich. Rob Mooij bouwde een laadkistenwagon.
Als u hierdoor bent geïnspireerd en ook zoiets wil bouwen,

En nog steeds geldt dat leden van de NVM korting genieten
bij modelbouwtekeningen.nl als u een ledenaccount heeft
aangemaakt op de website.

4038068

2006006

1010124

2006015
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VOOR UW AGENDA
22 maart
40e Internationale Voorjaarsstoomdag; NVM Stoomgroep
Zuid; Sporthal ’t Hazzo, Trolliuslaan 7 5582 GM Waalre;
open 10.00 – 17.00; toegang € 6,00 kind t/m 16 jr gratis; info
en deelname: www.stoomgroepzuid.nl

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

2020

28 en 29 maart
Landelijke Modelspoor Dagen 2020 in Amersfoort; zie
https://www.nproject.org/nl/musea-spoor-/-modelspoor-enevenementen/landelijke-modelspoor-dagen-2020
De LMD zijn ook op andere locaties in het land bij de
modelspoorvereniging in uw omgeving. Zie ook
www.nmf.nl

4 januari
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
11 en 12 januari
Nederlandse Modelspoordagen 2020; modelspoortentoonstelling en
beurs; De Broodfabriek, Volmerlaan 12, 2288GD Rijswijk; open 10.00 –
17.00; toegang (aan de kassa) €12,00 kind 3 t/m 12 € 3,00, t/m 2 jr gratis;
onlineverkoop met korting:
https://modelspoordagen.nl/bezoekers/kartverkoop ;
Info: https://modelspoordagen.nl

4 april
The National Garden Railway Show; diverseschalen
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
26 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

1 februari
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
15 en 16 februari
28e Modelbouwshow.nl; Zeelandhallen, Goes

31 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

22 februari
Tweejaarlijkse expositie Model Contactgroep Nieuw-Beijerland; Dorpshuis
De Swaensvoet, Marktveld 9 3264 AL Nieuw-Beijerland; open 10.00 – 16.00;
toegang gratis; info: bas.pols@gmail.com

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

14 maart
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

28 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

22 maart
Modelauto Cars & Collectables, Nederlands Transport Museum; Lucas
Bolsstraat 7, 2152 CZ Nieuw Vennep; open 10 – 17;
info: modelautobeurs@gmail.com

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

MODELSPOORBEURS AGENDA 2020
In: Expo Houten Meidoornkade 24, 3992 AE Houten Gratis parkeren
www.modelspoorbeurs.nl info@modelspoorbeurs.nl
18 januari
7 maart + hcc!m
2 mei
27 juni + hcc!m
29 augustus
10 oktober + hcc!m

7-8 november
Houten Digitaal
12 december MODELSPOORBEURS &
NVM MODELBOUWDAG

8
NVM NIEUWSBRIEF 2019 - 10

12 DECEMBER 2020

