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Atelier Tombroek 
van Aumo Models

Een bruikbaar industrietje

Len de Vries

Tijdens On TraXS! stiefelde uw auteur de stand 
van Aumo binnen om te zien of er nog iets te 
bouwen was voor een artikel en vervolgens te 
proberen of het onschuldige kitje van eigenaar 
Hugo Valcke losgepeuterd kon worden.

Naast modellen van duidelijk Belgische origine 
viel mij een sfeervol atelier/fabriekje op dat 
bruikbaar was voor een Nederlandse model-
spoorder. Hugo vertelde dat het oorspronkelijke 
model op de baan van collega-fotograaf Gerard 
Tombroek stond. Aangezien Gerard al beloofd 
had een artikel over zijn epos te schrijven, leek 
het een goed idee beide te combineren. 
Het gebouw deed in Tombroek dienst als 
schrijnwerkerij, maar kan net zo goed een fiet-
sen- of motorenwerkplaats zijn, een garage, of 

wat je maar leuk vindt. Heb je een baan die in 
het huidige tijdperk gesitueerd is, dan kun je er 
altijd nog een yogacentrum of een kringloop-
winkel van maken.

Laserfoto
In zijn artikel beschreef Gerard al hoe deze mo-
dellen ontstaan. Aangezien er foto’s aan ten 
grondslag liggen en geen tekening, zijn bijvoor-
beeld de bakstenen onregelmatig van vorm; ze 
zijn als het ware in 3D gelaserd en hebben echt 
textuur. 
Ieder voordeel heeft z’n nadeel en in dit geval is 
dat het volgende: de onderdelen zijn van karton, 
waarvan door de laser een laagje weggebrand 
wordt. Daardoor is de harde bovenlaag van het 
karton niet meer aanwezig en zijn de bakstenen 

gevoelig voor vocht en druk. Als een wand nat 
wordt door verf moet je er niet overheen wrij-
ven, want dan wrijf je de textuur (enigszins) plat. 
Interessant genoeg zijn niet alleen de bakste-
nen muren voorzien van textuur, maar het hele 
draagvel. Dus het niet gebruikte “afval” geeft 
gelegenheid tot experimenteren met verf, zon-
der de eigenlijke wanden te beschadigen. 
De waarde lezer zal zich misschien afvragen 
waarom uitmuntend gemaakte onderdelen in de 
juiste kleur nu weer verbeterd moeten worden.
Nou, gewoon omdat ik het leuk vind om model-
len te schilderen en van een eigen signatuur te 
voorzien.
Mocht de aspirant-bouwer geen zin hebben 
het model te schilderen, zal hij uiteindelijk een 
fraai gebouwd model op zijn modelbaan neer 



kunnen zetten, de kleuren zijn goed gekozen en 
niemand hoeft zich er voor te schamen een der-
gelijk model op zijn baan te hebben. Aangezien 
de wanden lekker stevig zijn, is het gewoon mo-
gelijk er een en ander met verf of pastelkrijt aan 
te veranderen zonder bang te hoeven zijn dat er 
van alles kromtrekt. 
Dat komt allemaal later aan de beurt, eerst moet 
het model in elkaar gezet worden. De handlei-
ding bestaat voornamelijk uit een stuk of vijftig 
foto’s. Enkele foto’s hadden van mij wat groter 
afgebeeld mogen worden, maar doordat de on-
derdelen maar op één manier aan elkaar passen, 
kom je er toch makkelijk genoeg uit. Dit gezegd 
hebbende was er toch de gebruikelijke faux pas, 
maar die bewaar ik nog even voor later.

Boven: Niet alleen de onderdelen, maar de gehele 
kartonnen plaat is van een baksteentextuur voor-
zien. Zodoende kon er met verf geëxperimenteerd 
worden zonder onderdelen te verklunzen. Onder: 
Deze lange wand van de fabriek werd eerst gedry-
brushed met Vallejo nr. 955 flat flesh. Vervolgens 
werden enkele stenen met een wat donkerder bruine 
tint aangetipt. 

Het casco
Alles werd gelijmd met houtlijm, in dit geval Ti-
tebond, dat vaak door instrumentbouwers als 
Hugo gebruikt wordt. Een drupje op een kar-
tonnetje deponeren en met een satéprikker op-
brengen op het onderdeel. Na een seconde of 
dertig zitten de onderdelen eigenlijk al vast en 
beschadig je ze als je probeert ze te verschuiven 
of te verwijderen. Het maakt niet zo heel veel uit, 
bijna alle houtlijm of hobbylijm is te gebruiken.
Alle onderdelen zaten al los in de doos; er za-
ten geen nokjes aan de onderdelen, er hoefde 
niets losgesneden te worden en dat vond ik wel 
makkelijk. Doordat er overal pasnokken aan de 
wanden zitten passen ze maar op één manier 
tegen elkaar. Dat voorkomt eventuele verkeerde 
plaatsing. 
De zijwanden van de schoorsteen moeten, 
voordat je de wand op de ondergrond lijmt, 
45 graden afgevijld worden. Daarvoor is een 
handig blokje gefreesd MDF meegeleverd. De 
schoorsteen werd eerst met vloeibare seconde-
lijm ingesmeerd zodat hij steviger is. Als je heel 
voorzichtig bent hoeft dat niet.
Na een minuut of twintig heb je het casco in el-
kaar gelijmd.
De rest van dit verhaal bestaat voornamelijk uit 
fotobijschriften, de assemblage is verder recht-
toe-rechtaan. 

Links: Deze twee wanden moeten eerst aan elkaar 
gelijmd worden Rechts: De schoorsteenwanden 
werden eerst 45 graden afgevijld. Onder: Na een 
minuut of twintig zit het casco in elkaar.
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Linksboven: Wand A met de schoorsteen moet gelijmd worden voor-
dat wand B vastgelijmd wordt, anders sluit de schoorsteenwand 
niet goed aan. Dat had ik op tijd in de gaten en te zien is dat deze 
bakstenen wand nog juist voordat de lijm te hard was verwijderd 
kon worden. Dat ging net goed. Rechtsboven: De schuine wand met 
de brede garagedeur is het laatste wandje dat aangebracht moet 
worden. Onder: De nokbalkjes werden verstevigd met een houten 
latje van 3 x 3 mm, evenals de wand met de twee ramen en de deur, 
die een beetje krom begon te trekken. 

Linksboven: Om een wat Nederlandser ui-
terlijk te krijgen kregen de raamkozijnen een 
laagje gedrybrushte witte verf. Rechtsboven: 
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 hier. Onder: Lateien en vensterbanken 
werden gedrybrushed met wit, evenals de 
houten deuren rechts. De verstevigingen bo-
ven in de nok van het dak passen door hun 
nokjes maar op één manier; er kan dus (in 
theorie) niet veel fout gaan.

B

A
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De daklichten
De daklichten zien er ingewikkeld uit en ik vroeg 
me af hoe ik die lange kozijnen met smalle glas-
latten op het glas gelijmd moest krijgen. Bestu-
dering van de foto’s toonde dat er aan de lange 
kozijnen blijkbaar uit zelfklevend karton gelaserd 
waren en er een laagje papier weggetrokken 
diende te worden. Met een scalpel en een ver-
grootglas op de neus werd gepoogd het laagje 
papier van 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 lijm op zolder liggen. De achterzijde 
van het kozijn werd lichtjes ingespoten en op 
het doorzichtige plastic gelijmd. Dat ging eigen-
lijk heel gemakkelijk. 

In theorie zijn de lange kozijnen zelfklevend, in de 
praktijk kreeg de auteur het dunne schutvel niet van 
het onderdeel zonder dit te beschadigen.
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Links: Het kozijn werd ingespoten met Bison-spuitlijm en op het doorzichtige plastic gelijmd. Met houtlijm werd het vervolgens op de dakplaat bevestigd. Rechts: 
Het subtiel vervuilde witte kozijn moest dus niet aan de voorzijde, maar aan de achterkant komen. Natuurlijk vindt de bouwer het veel mooier zo…

Links: Door de grote ramen was de later aangebrachte steunbalk van 3 x 3 mm wel erg duidelijk zichtbaar. Hij werd betongrijzig geschilderd, maar was nog steeds 
opvallend. Rechts: 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 stof met een fijn penseeltje aangebracht. In een halve minuut 
een halve eeuw viezigheid aangebracht!

Links: Voordat de nokvorsten op het dak gaan moet 
eerst de schoorsteen nog afgemaakt worden. Aan-
gezien ik een houten versteviging tussen de karton-
nen schoren aangebracht had, pasten de wandjes 
niet meer. De nu te lange wandjes werden aan de 
schoorsteen gelijmd en na droging met een railnip-
per weggeknipt. Even schuren om alles recht te ma-
ken en klaar. Rechts: Een vierkant kartonnetje er op 
(de vulling van de ramen in de verpakking) plus een 
buisje styreen en het leek op een schoorsteen.

De kozijnen konden in de daken gelijmd wor-
den, dat ging ook zonder probleem.
Vervolgens ging ik op een voor mij nog nieuwe 
manier de mist in.
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De kozijnen?
In de doos zaten twee witte 

onderdelen waarvan ik ver-
onderstelde dat het de kozij-
nen van de daklichten waren. 
Die werden een beetje ver-

vuild met wat verf en vervol-
gens vrolijk op de daken gelijmd. 

Dit overigens terwijl ze op de foto’s in de 
handleiding helemaal niet op die plek zaten, 
maar aan de achterzijde…
Uh, ik geef toe, niet mijn beste moment. Boven-
dien stonden die dingen helemaal niet op de 
doos, in de handleiding en ook niet op de groot-
bedrijffoto’s rond de daklichten. Zit ik te klagen 
dat de foto’s op de handleiding duidelijker mo-
gen, kijk ik er niet eens bewust naar. 

Links: Voordat de nokvorsten er op kunnen moeten de twee dakhelften glad ge-
schuurd worden. Dit gebeurde met een fijn schuurpapiertje dat op een houtje ge-
lijmd was. Rechts: De dakgoot wordt van drie lange kartonnen delen gemaakt. 
De kopse kanten werden dichtgemaakt met afvalstukjes die later op maat gesne-
den werden. Voordat alles aan elkaar gelijmd werd boorde de auteur nog twee 
gaatjes in de bodem voor de regenpijpen van 1 mm messingdraad.

Klaar. Door het harde flitslicht is de muurverstevi-
ging nog door het daklicht zichtbaar. Onder nor-

male lichtomstandigheden valt deze niet op. De 
enige extra aangebrachte onderdelen waren 

de regenpijpen en het schoorsteenpotje. 

De achter- en bovenzijde van het pand. Door de vele hoeken en aanbouwen is het 
een interessant model.
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Gebouwd werd Atelier Tombroek van 
Aumo Models (www.aumo.be) kit nummer 
103.20, prijs € 55,-.

Het voorbeeld in Tombroek. Gerard Tombroek

Het zal de lezer verheugen te vernemen dat ik 
er pas drie dagen nadat het model gereed was 
achter kwam. En ik moet nog zestig worden…
Ik troost mij met de gedachte dat het er hele-
maal niet lelijk uit ziet en dat ik toch nog van plan 
was het model te vernederlandsen door er witte 
windveren op aan te brengen.
Geweten gerustgesteld, maar stom blijft het.

Een bruikbaar industrietje
Mijn actie met de kozijnen rond de daklichten 
gaf het model onbedoeld een eigen uitstraling. 
Die moet nog versterkt worden door windveren 
rond de daken, iets wat in Nederland bij gebou-
wen gebruikelijk is en wat ook een duidelijk an-
der uiterlijk geeft. Verder heb ik al een heel stel 
reclameborden voor fietsmerken gedownload, 
die binnenkort (na de vakantie) aangebracht 
gaan worden. In het pand is dus al jaren een 
fietsenreparateur gehuisvest. P. Pelle repareert 
tegenwoordig overigens ook bromfietsen.
Dit was een kitje dat ik met veel plezier heb 
gebouwd. Alles past netjes; er dienden alleen 
op enkele plaatsen wat kleine strookjes karton 
weggesneden te worden. Door zijn daklijnen en 
diverse dakbedekkingen is het van boven af ge-
zien ook een interessant gebouwtje. Aangezien 
we modelbanen meestal vanuit een wat hoger 
punt bekijken is dat mooi meegenomen.  

Foto’s Len de Vries, tenzij anders vermeld

De vier aanzichten op een rij.


