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n zijn monumentale serie in Modelspoormagazine vertelde Gerard Tombroek het afgelopen jaar over
zijn epos Halte Tombroekstraat. Ik kom, als fotograaf voor een Nederlands modelspoorblad, Gerard
regelmatig op beurzen en tentoonstellingen tegen. De fotografen van de diverse tijdschriften kennen
elkaar al jaren en op beurzen worden nieuwtjes, vuige roddels en platte grappen uitgewisseld.
TEKST EN FOTO’S: LEN DE VRIES

Het gebeurt wel eens dat als ik op een tentoonstelling zie dat Gerard bijna klaar is
met het fotograferen van een modelspoorweg, dat ik met veel herrie en misbaar aan
de andere kant van de modelspoorweg
mijn spullen uitpak en opstel. “Yoh Gerard! Schiet effe op joh!”. Gerard gaat dan
onverstoorbaar verder, waarna mijn melige
herrie helemaal onuitstaanbaar wordt voor
de bedieners van de modelspoorweg, de
bezoekers en mijn geplaagde, maar gewaardeerde collega.
Natuurlijk is de wraak zoet en vind ik een
paar maanden later een foto in deze pagina’s, waarop uw auteur luid snurkend
in een stoel achter een modelspoorweg
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afgebeeld staat met als onderschrift “De
redacteur van Rail Magazine was op deze
tentoonstelling ook hard aan het werk”.
Dat leidt dan weer tot een opmerking over
de redacteuren van dit blad die in Nürnberg wel erg lang naar de sambameisjes in
de stand van Preiser stonden te kijken (dat
waren nog eens tijden jongens). Al deze
meligheid maakt het fotograferen op tentoonstellingen draagbaar, want wij kunnen
u verzekeren, er zijn leukere manieren om
je tijd op een beurs door te brengen; het is
gewoon werken.

VRIENDENDIENST
Gerard had bij de bouw de hulp ingeschakeld van een aantal vrienden, waar-

onder Hugo Valcke van Aumo.be. Hugo
ontwerpt niet alleen fraaie kits, maar is
ook een in akoestische kringen zeer gewaardeerd ‘luthier’. Instrumentbouwer
voor normale mensen (www.hugovalcke.
be). Dan kun je bij mij niet veel fout meer
doen. Als amateur gitarist (fotografen
Atelier Tombroek in zijn natuurlijke
habitat op Gerard’s modelspoorweg. Op
speciaal verzoek van Gerard werden de
deuren aan de achterzijde geopend zodat
je een leuke inkijk hebt op het interieur.
Rondom de daken zijn windplanken
aangebracht van dunne strookjes
karton die waren overgebleven bij het
lazeren. -GJT
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hebben ook een hobby nodig) met een
(heel) kleine, verzameling door onafhankelijke luthiers gebouwde gitaren, kan ik
Hugo’s briljantie alleen maar bevestigen.
Hugo dus, ontwierp de huizen die in de
Tombroekstraat staan en laserde ze in karton, zodat ze als bouwdoos door hem en
Gerard gebouwd konden worden en op
die manier heel veel tijd bespaarden bij de
bouw van dit opus. Ik wou dat ik zulke
vrienden had…
Tijdens On TraXS! stond het model van
het ateliertje in Tombroek in de Aumovitrine en aangezien ik kleine werkplaatsen en fabriekjes niet kan weerstaan, werd
een bouwdoos van Hugo afgetroggeld om
een artikel over de bouw te kunnen schrijven. Bij deze dus.

IN DE DOOS
Hierin vinden we de onderdelen netjes in
diverse dikten en kleuren karton gelaserd.
De bakstenen wanden zijn gesneden uit
toepasselijk gekleurd karton en de bakstenen hebben ieder een andere textuur.
Handig is dat de bakstenen niet alleen op
de wanden zitten, maar op het hele draagvel, dus als je het model wilt schilderen of
vervuilen, kun je oefenen op de stukken
die over zijn. Handig.

Normaliter wordt dit soort wanden op
de computer getekend en zijn ze van een
mathematische, grafische saaiheid, die het
moeilijk maakt er een ingeleefd model van
te maken. Niet in dit geval dus en dat verleent al meteen een hoop karakter aan het
model.
De dakpannen hebben de juiste vorm en ik
hoefde geen nieuw dak te snijden van plastic pannendakplaten van Goover Models,
GM&S of Auhagen. Zelfs de nokvorsten zijn
in een ronde vorm gelaserd. Dat is vast een

Niet alleen de onderdelen, maar
de gehele kartonnen plaat is
van baksteentextuur voorzien,
zodoende kon er met verf geexperimenteerd worden zonder
onderdelen te verklunzen.

duur apparaat daar in de gitaarwerkplaats…
Alles is verder meegeleverd, inclusief een
MDF-plaatje dat onder een hoek van 45
graden gefreesd is, zodat wanden schuin
afgevijld kunnen worden. Inderdaad, karton kun je vijlen en schuren. Als je voorzichtig bent.
De handleiding bestaat uit een vijftigtal
geprinte foto’s, waarvan sommige voor mij
iets groter afgebeeld hadden mogen zijn,
maar de meeste onderdelen passen maar
op één manier aan elkaar, dus veel kan er
niet fout gaan. Dacht ik.

Het voorbeeld in Tombroek.
Foto Gerard Tombroek

Deze lange wand van de fabriek
werd eerst gedrybrushd met Vallejo nr. 955 Flat Flesh. Vervolgens
werden enkele stenen met een wat
donkerder bruine tint aangetipt.

Deze twee wanden moeten
als eerste aan elkaar gelijmd
worden.
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De schoorsteenwanden werden eerst
45 graden afgevijld. Het meegeleverde
MDF-blokje is hiervoor heel handig.
Voor het vijlen werden ze ingesmeerd
met secondelijm. Te zien is dat het karton dan wel verkleurt.

Na een minuut of twintig heb
je het casco in elkaar zitten.

Om ze wat duidelijker te maken
kregen de raamkozijnen een laagje
gedrybrushde witte verf.

De bakstenen wanden moeten
eerst droog, zonder lijm dus, gepast
worden. IJkpunten waren de raamopeningen en de zaagtanden van
het dak. In enkele gevallen moest er
een reepje van een wand afgesneden worden, zoals het stukje dat
hier uitsteekt.

AAN HET WERK
Voor het lijmen van het karton gebruikte
ik houtlijm van Titebond, die ook bij Aumo
te koop is. Dit is houtlijm die vaak door
instrumentbouwers gebruikt wordt omdat
hij keihard opdroogt. Reguliere houtlijm
wil nog wel eens flexibel blijven. Dit gezegd hebbende: normale houtlijm werkt
ook, evenals de diverse hobby- en papierlijmen die te koop zijn. Een flesje secondelijm met kwast van Bison is alles wat er
verder nog nodig is.
De kit is uitgevoerd in toepasselijke zachte
tinten en eigenlijk hoef je het model niet
te schilderen of te vervuilen. Ik doe dat altijd toch, want ik vind het leuk mijn eigen
stempel op een model te drukken. Mocht
de aspirant-bouwer het model gewoon
onbewerkt in elkaar zetten, dan kan hij
34

een model op zijn modelspoorweg zetten waar hij zich beslist niet voor hoeft te
schamen.

GEWAPEND KARTON
In de introductie werd al verteld dat je karton kunt schuren en vijlen, dat is ook zo als
je niet te grof schuurpapier gebruikt. Om
kleine onderdelen steviger te maken of om
onderdelen waar iets vanaf geschuurd moet
worden te wapenen, kun je ze insmeren met
secondelijm. Die dringt direct in het karton
en maakt het vele malen steviger, zodat je
het na een seconde of tien al kunt schuren.
Bison heeft een flesje met een kwastje in de
dop in het assortiment, dat hiervoor heel
handig is. Enige nadeel is dat het karton
door de lijm permanent donkerder kleurt.
Daar moet je rekening mee houden als je
het model verder niet wilt schilderen.

DE WANDEN
Normaliter snijdt een laser in bakstenen
wanden alleen de voegen tussen de stenen. In dit geval heeft het technologische
licht ook het oppervlak gegraveerd (besneden?). Het oppervlak van het karton is dus
niet glad meer. Dit betekent dat de gladde,
stevige bovenlaag van het karton verdampt
is en de bakstenen kwetsbaar zijn. Ze zijn vrij
gemakkelijk te beschadigen. De voegen met
vulmiddel (Anita Decor) insmeren bijvoorbeeld, is niet aan te bevelen. Ik drybrushde
de wanden met een platte kwast met Vallejo nr. 955 Flat Flesh om de textuur wat
naar voren te brengen. Hier en daar werd
een enkele steen met een beetje bruin aangetipt. Voor dit soort gefrot op de millimeter
moet ik tegenwoordig een loep om mijn
hoofd binden. De vreugden van het ouder
worden…
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Lateien en vensterbanken
werden gedrybrushd met wit,
evenals de houten deuren
rechts. De verstevigingen
boven in de nok van het dak
passen door hun nokjes maar
op één manier; er kan dus (in
theorie) niet veel fout gaan.
Deze balkjes werden ingesmeerd met secondelijm voor
stevigheid.

Wand A met de schoorsteen
moet gelijmd worden voordat
wand B vastgelijmd wordt,
anders sluit de schoorsteenwand niet goed aan. Dat had ik
nog juist op tijd in de gaten en
te zien is dat deze bakstenen
wand nog juist voordat de lijm
te hard was verwijderd kon

A
B

worden. Dat ging nog maar net
goed.

De schuine wand met de
brede garagedeur is het laatste wandje dat aangebracht

n

moet worden.

s
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De nokbalkjes werden extra
verstevigd met een houten

-

latje van 3 x 3 mm, evenals de
wand met de twee ramen en

n

de deur, die een beetje krom
begon te trekken.
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In theorie zijn de lange kozijnen zelfklevend, in de praktijk kreeg de auteur
het dunne schutvel niet van het onderdeel zonder dit te beschadigen.

De achterzijde van het kozijn
werd ingespoten met Bisonspuitlijm en op het doorzichtig
plastic gelijmd. Met houtlijm

Het subtiel vervuilde witte kozijn

werd het vervolgens in de dak-

moest dus niet aan de voorzijde,

plaat gelijmd.

maar aan de achterkant komen.
Natuurlijk vind de bouwer het zo
veel mooier…

Door de grote ramen was de later
aangebrachte steunbalk van 3 x 3
mm wel erg duidelijk zichtbaar. Hij
werd betongrijs geschilderd, maar
was nog steeds opvallend.

DAGLICHT
De daklichten zien er ingewikkeld uit en
ik vroeg me af hoe ik die lange kozijnen
met smalle glaslatten op het glas gelijmd
moest krijgen. Bestudering van de foto’s
in de handleiding toonde dat de lange
kozijnen blijkbaar uit zelfklevend karton
gelaserd waren en er een laagje vetvrij
papier of plastic weggetrokken diende te
worden.
Met een scalpel en een vergrootglas op de
neus werd gepoogd het laagje papier van
36

het kozijn te pulken. Het lukte echter niet
en ik was bang het fijne karton te vernielen. Wat nu?
Gelukkig had ik nog een spuitbus van Bison met spuitlijm. De achterzijde van het
kozijn werd lichtjes ingespoten en op het
doorzichtige plastic gelijmd. Dat ging eigenlijk heel gemakkelijk.
De kozijnen konden in de daken gelijmd
worden, dat ging ook zonder probleem.
Daarna ging het een beetje fout…

Aangezien er geen interieur in
het model zou komen moesten de
daklichten vervuild worden. Aan de
binnen- en buitenzijde werd grijs en
bruin pastelkrijt aangebracht. Het
pijpje Talens-krijt wordt over een
stukje schuurpapier gewreven en
het gekleurde stof wordt met een
fijn penseeltje opgebracht. In een
halve minuut werd een halve eeuw
viezigheid aangebracht.
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Voordat de nokvorsten op het dak
gaan, moet eerst de schoorsteen nog
afgemaakt worden. Aangezien ik een
houten versteviging tussen de kartonnen schoren aangebracht had, pasten
de wandjes niet meer. De nu te lange
wandjes werden aan de schoorsteen
gelijmd en na droging met een railknipper weggeknipt. Even schuren om alles
recht te maken en klaar.
Een vierkant kartonnetje er op (de
vulling van de ramen in de verpakking) plus een buisje styreen en het
leek op een schoorsteen.

De dakgoot wordt van drie lange kartonnen delen gemaakt. De kopse kanten
werden dichtgemaakt met afvalstukjes
Voordat de nokvorsten er op kunnen

die later op maat gesneden werden.

moeten de bovenkanten van de twee

Voor dat alles aan elkaar gelijmd werd,

dakhelften glad geschuurd worden. Dit

boorde de auteur nog twee gaatjes in

gebeurde met een fijn schuurpapiertje

de bodem voor de regenpijpen van 1

dat op een houtje gelijmd was.

mm messingdraad. Planning dus.

OH JEE
Klaar. Door het harde flitslicht is
de muurversteviging nog door het
daklicht zichtbaar. Onder normale
lichtomstandigheden valt deze niet
op. De enige extra aangebrachte
onderdelen waren de regenpijpen
en het schoorsteenpotje.

In de doos zaten twee witte onderdelen
waarvan ik veronderstelde dat het de kozijnen van de daklichten waren. Die werden een beetje vervuild met wat bruine
verf en vervolgens vrolijk op de daken
gelijmd. Dit, terwijl ze op de foto’s in de
handleiding èn op doos helemaal niet op
die plek zaten, maar aan de achterzijde…
Je kunt een ezel naar de beek brengen,
maar hem niet leren drinken.
Zit ik te klagen dat de foto’s op de handlei-

ding duidelijker mogen, kijk ik er niet eens
bewust naar.
Het zal de waarde lezer verheugen te
horen dat ik er pas drie dagen nadat het
model gereed was achter kwam. En ik ben
pas een maand zestig…
Ik troost mij met de gedachte dat het er
wel stoer uit ziet. Overigens begrijp ik niet
helemaal waarom die omlijstingen aan de
achterkant van de ramen nodig zijn. Ik
neem aan voor de stevigheid?
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14,7 CM

De achterzijde van het pand. Door
de vele hoeken en aanbouwen is

4,7 CM

het een interessant model.

14,5 CM

5,2 CM

5,7 CM

De vier aanzichten van het model

Atelier Tombroek uiteindelijk
verbouwd tot Tom van de Broek’s
rijwielreparatie. Windplanken van
Evergreen Styrene, posters en wat
extra vervuiling.
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Het voorbeeld in Tombroek.
Foto Gerard Tombroek

EEN BRUIKBAAR GEBOUWTJE
Dit was een kitje dat ik met veel plezier
gebouwd heb. Alles past netjes, er dienden alleen op enkele plaatsen wat kleine
strookjes karton weggesneden te worden.
De enige extra aangebrachte onderdelen
waren de regenpijpen en het schoorsteenpijpje. Door zijn daklijnen en diverse dakbedekkingen is het van boven af gezien
ook een interessant gebouwtje. Aangezien we modelspoorwegen meestal vanuit
een wat hoger punt bekijken is dat mooi
meegenomen.
Intussen is het gebouwtje nog wat verder
vernederlandst, wat ik aanneem niet zo in-

Het atelier op het Diorama Halte

teressant is voor de gemiddelde Belgische
modelspoorder. Voldaan kan worden met
te melden dat er windplanken rond de daken komen. Wij polderaars zijn bang dat
de regen (regen in Holland?) onder de daken slaat. Er werd nog wat extra verfwerk
uitgevoerd en het gebouw kreeg een bestemming als fietsreparatie. Tom van den
Broek is helemaal klaar om de banden van
de Dreuteldijkse bevolking te plakken.

Tombroekstraat, met de daklichten
op de juiste manier gemonteerd. Het
afnemen van de folie is inderdaad een
secuur werkje, het is ‘heel dun’ al snel
zit je te diep in het karton. Maar als je
het mesje er goed onder kunt steken
trek je de folie er in een keer af. - GJT

Atelier Tombroek van Aumo.be
(www.aumo.be) kit nummer
103.20, prijs € 55,-.
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