
Tom van den Broek’s 
rijwielreparatie

Verpolderd Vlaams is bijna Nederlands

Na een tijdlang naar het gebouwtje van de Bel-
gische firma Aumo dat in de vorige Rail Ma-
gazine beschreven werd gekeken te hebben, 
besloot ik dat er nog wel wat aan veranderd 
zou kunnen worden om het een Nederlandser 
uiterlijk te geven. 

Er was een tijd dat we zonder al te veel last van 
ons geweten Duitse bouwdozen in een Neder-
lands miniatuurlandschap konden plaatsten. De 
vernederlandste modellen van station Bonn van 

Pola op banen met een Nederlands thema zijn 
niet te tellen. Eigenlijk had ik niet gepland dit 
model te verbouwen, maar nadat het een tijdje 
op mijn werktafel stond voelde het toch niet he-
lemaal correct en werd bekeken of dit aardige 
werkplaatsje te verpolderen was.
Eigenlijk is het vreemd dat je zodra je twintig 
meter de grens over bent de architectuur direct 
verandert en de Belgische bouwstijl is toch an-
ders dan wat wij hier gewend zijn. 
Waar ik de meeste punten mee zou kunnen sco-

ren waren de windveren: de houten omlijstin-
gen rond een dak, die vaak ook wit geschilderd 
zijn. Dat moest bij dit gebouwtje kunnen.
Een duik in de lade met zakjes Evergreen lever-
de een aantal strookjes styreen op, die de juiste 
maat hadden (nr. 124 0,5 x 2 mm).

De windveren
Misschien een beetje vreemd om plastic stripjes 
op een kartonnen model te lijmen, maar ik had 
geen zin om ze met de hand uit een vel karton te 

Len de Vries

Links: De eerste windveer op zijn plek, nog dertien te gaan. Midden: Soms is het gemakkelijker om de strips lang te houden en ze later op maat te knippen met een 
railnipper. Rechts: Dat ziet er al Hollandser uit.
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snijden. De gekochte strips zijn netter en mak-
kelijker. Een aantal stripjes werd eerst in een ge-
broken witte tint geschilderd (Vallejo Off White 
70.820).
Het op maat maken van de stripjes duurde een 
tijdje en natuurlijk gingen diverse exemplaren 
richting prullenbak. Het moeilijkste van zelf-
bouw is weggooien wat niet deugt.
Plastic op karton plakken kan natuurlijk met een 
aantal soorten lijm, maar om de een of andere 
reden (gewoonte?) vind ik Bison Tix handig. 
Bison Tix is het broertje van het bekende Bison 
Kit, maar dikker; je loopt minder kans dat er dra-
den lijm van je model druipen.
Mijn werkwijze met Bison Tix is als volgt: uit 
de Bison Tix-tube werd een rupsje lijm van een 
centimeter of twee op een stukje karton gekne-
pen. Met een cocktailprikker werd de lijm op de 
achterzijde van een stripje aangebracht. Niet al 

Links: Aan het uiteinde van deze uitbouw moet nog een dakgoot komen. Midden: Eerst een strip aan de onderzijde. Rechts: Dan de strip aan de voorkant. Rechts-
onder: De uiteinden moeten nog dichtgemaakt worden. Er werd een lang stripje gebruikt, dat later afgeknipt werd.

te zuinig zijn, want dan plakt het niet. Met een 
pincetje aanbrengen en verder naar het volgen-
de stripje.
U zult merken dat er na enkele seconden een 
vel op het rupsje Bison Tix komt en deze min-
der prettig is om mee te werken, dus voor een 
volgend stripje weer een wurmpje lijm op het 
kartonnetje knijpen.
Zo ging ik door tot alle stripjes om het gebouw 
zaten. Dat zag er opeens een stuk anders uit.
De windveren oogden wel erg netjes en kregen 
een wash met verdunde bruine verf, die direct 
opgedept werd met een wc-papiertje.

Links: Ik vond de strips nog wat te netjes. Midden: 
Er werd verdunde bruine verf opgesmeerd… Rechts: 
…en direct weer opgedept met een wc-papiertje. Er 
blijft wat vlekkerige verf achter.
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Links: Waar regenpijpen moesten komen werd een rechthoekje van styreen op de wanden gelijmd. Midden: Van 0,7 mm messingdraad werden regenpijpen gebo-
gen. Rechts: Een likje grijze verf en de regenpijpen zijn klaar.
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De houten deuren kregen een likje dunne groene verf om ze wat op te vrolijken.

Vervangen dakpannen
Volgens mij was het op de daken van diorama’s 
gebouwd bij Artitec waar ik dit fenomeen het 
eerst gezien heb: daken met rode pannendaken 
waar een aantal van de pannen ooit vervangen 
is door grijze. Een fenomeen dat in het echt ze-
ker bestaat als je er eenmaal op gaat letten. Het 
is een beetje een cliché geworden op een boel 
modelbanen, maar daarom niet minder bruik-
baar.
Een aantal pannen op de zaagtanddaken werd 
dan ook grijs geschilderd met Vallejo London 
Grey 70.836.
Dat zag er meteen Hollandser uit. Wat een sim-
pel beetje verf al niet teweeg kan brengen. Een 
dag later werden de daken nog gedrybrushed 
met gebroken wit met een drupje vleeskleur er 
doorheen gemengd (Vallejo Sunny Skintone 
845) om de tint wat warmer te maken.

De bakstenen
De regenpijpen en de grijze dakpannen maken 
het model al wat interessanter. De bakstenen 
zijn, hoewel fraai van textuur, wel uniform van 
kleur. Daar moest ook wat aan gedaan worden 
vond ik. Wat volgde was een oefening in ma-
sochisme; er werd met dunne bruine verf ge-
poogd individuele bakstenen hier en daar een 
andere tint te geven. Na een dik half uur had ik 
precies drie centimeter gedaan en het resultaat 
was nauwelijks zichtbaar. 
Dat ging een hele dag duren en met zoveel ge-
duld is mijn psyche niet uitgerust. Er werd dus 
maar toevlucht gezocht tot een oude bekende: 
dry brush.
De wanden werden met wit, vermengd met wat 
bruin, gedrybrushed. Niet helemaal wat ik voor 
ogen had, maar je moet het ook weer niet te gek 
maken.

Fietsreparatie en posters
Het gebouwtje diende ook nog een bestemming 
te krijgen en een fietsenhandel/reparateur leek 
mij wel leuk, zo kon ik her en der fietsen tegen 
de gevel plaatsen. Na een kleine zoektocht in de 
balkenbrij tussen mijn oren bleek dat ik de naam 
Tom van der Broek wel aardig vond.

Boven: Een novemberstorm heeft de nodige dakpan-
nen de straat op gewaaid, de vervangende pannen 
zijn grijs. Midden: Het dak werd gedrybrushed met 
een platte kwast die op een lapje uitgewreven werd, 
zodat er nauwelijks nog verf aan zit. Een droog pen-
seel (dry brush) dus. Onder: Op het linker gedeelte 
van de wand werden de bakstenen met een miniem 
penseeltje en bruine verf opgeleukt. Ik vond dat geen 
aangenaam werk, dus de rest werd met lichte verf 
gedrybrushed.
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Meneer Google werd aan het werk gezet en na 
een uurtje had ik allerhande fietsreclames uit 
verschillende tijdperken gedownload. 
De posters werden in een fotobewerkingspro-
gramma verkleind en geprint. Een aantal hier-
van werd uitgezocht en uitgesneden. 
Als je posters van regulier printerpapier op een 
model lijmt zijn ze eigenlijk aan de dikke kant. 
Een manier om de poster wat dunner te maken 
is om hem aan de achterzijde met schuurpapier 
dunner te schuren. Wil je een oude, beschadig-
de poster, dan kun je de bovenzijde ook schu-
ren. 
Dit is duidelijk een werkje waar een middeleeuw-
se, bijbels verluchtigende kapucijn nog koppijn 
van krijgt, maar je moet wat. Het schuren moet 
vrij luchtig gebeuren, anders verruïneer je het 
papier. Op een gegeven moment zie je de inkt 
aan de voorzijde door het papier heen schijnen, 
dan stoppen en op het model lijmen.
Op één plaats heb ik een moderne poster over 
een gehavende oud exemplaar gelijmd. Subtiel.

Pastelkrijt 
Normaliter vervuilt uw auteur een kit uitgevoerd 
in plastic of giethars met verschillende washes; 
verdunde verf die rijkelijk opgesmeerd en direct 
weer opgedept wordt, zodat een dun, transpa-
rant en niet helemaal egaal uiterlijk achterblijft.
Een kartonnen model copieus met dunne verf 
insmeren lijkt me niet zo’n goed idee, er diende 
dus een andere techniek gebruikt te worden.
Pastelkrijt bestaat uit pigment dat vermengd is 
met porseleinaarde (kaolien). In een artistieke 
bui heb ik ooit zelf pastelkrijtjes gemaakt en dat 
werd gedaan door Arabische gom met pigment 
te mengen.
Pastelkrijt is een ander product dan Wasco en 
oliekrijt. Pastelkrijtjes zijn zacht en stoffig. Bij Ta-
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Enkele posters op hun plaats. De 
gazelle-poster werd over een oud 
exemplaar heen gelijmd.

lens zijn ze in meer dan 200 kleuren verkrijgbaar. 
Ze zijn los te koop (voor € 2,- per pijpje) in win-
kels voor kunstschilderbenodigdheden. 
Los, omdat in het setje met een paar dozijn kleu-
ren dat je voor vaderdag kreeg, driekwart van de 
kleuren niet bruikbaar is. Ultramarijn en citroen-
geel zul je niet vaak bij het vervuilen van een mo-
del gebruiken. 
Voor dit model werd slechts een enkel pijpje 
grijs gebruikt (Talens grijs nr. 704.5). Je wrijft het 
krijtje over een stukje schuurpapier, wat een fijn 
gekleurd stof oplevert. Dit neem je met een zacht 
penseeltje op en wrijft het losjes over de plek 

waar je het wilt hebben. Het teveel wegblazen 
en klaar. Aangezien ons kartonnen model ruim-
schoots voorzien is van textuur, blijft het pas-
telkrijt – dat een combinatie is van pigment en 
lijm - zonder fixatie op zijn plek. 
Dit is bij de vele kant-en-klare weathering poe-
ders die op de markt zijn vaak niet het geval. 
Deze bestaan alleen uit pigment en zullen af-
hankelijk van de gebruikte kleur meer of minder 
plakken. Losse pijpjes pastelkrijt zijn ook goed-
koper en in veel meer tinten verkrijgbaar. 
De bijbehorende foto’s dienen de modus ope-
randi te verduidelijken.

Links: Een pijpje pastelkrijt enkele seconden over een schuurpapiertje wrijven en je krijgt een fijn, licht kleverig stof dat je met een penseeltje op kunt brengen. 
Rechts: Onder de windveren is een laagje donkergrijs pastelstof aangebracht, evenals onder de vensterbanken en lateien. Hierdoor toont het model meer diepte.  
De uiterste linkerwand is ter vergelijking nog niet gedaan. In de hoeken werd ook wat krijt aangebracht om vochtplekken of vuil na te bootsen. 

Links: De twee zaagtanddaken. Het voorste dak kreeg een laagje grijs onder de nokvorst en onder de schoorsteen. Het achterste dak is nog niet gedaan. Rechts: Met 
een zacht penseel wordt het krijt aangebracht.
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Mos
In een hoekje van ons balkon prangt ieder jaar 
een struikje zijn groene blaadjes door het kale 
beton op zoek naar zonlicht. Ieder jaar wordt het 
ding tot op de grond toe weggeknipt en ieder 
volgend jaar doet hij het nog steeds. Eén jaar 
hebben we hem uit nieuwsgierigheid gewoon 

Links: Verschillende panelen van het golfplaten dak werden met pastelkrijt ingesmeerd. Er werd gepoogd zo netjes mogelijk te werken, zodat de afzonderlijke panelen zo strak mo-
gelijk zijn. Midden: Voor het paneel uiterst linksonder werd ook wat zwart door het grijs gemengd. Geen succes, dat werd te donker. Er kwam ook nog een vieze streep waar water 
van het dak af stroomt. Rechts: Met een smal strookje printerpapier werden de loodslabben rond de schoorsteen weergegeven. Ze werden met Vallejo 70.865 Oily Steel geschilderd.

laten groeien. Aan het eind van de zomer was 
het struikje bijna een meter hoog. Zonder aan-
wijsbare voedingsbron, aarde of iets dergelijks.
Dit om te illustreren dat groen bijna overal kan 
wortelen. 
De plaats waar het achterste pannendak en het 
grote golfplaten dak bij elkaar komen lijkt mij een 

uitstekende, vochtige plek waar struweel kan 
woekeren.
Ik heb het in model niet te wild gemaakt, maar 
als je er eenmaal op let zie je op sommige da-
ken in de stad flinke heesters gedijen. Er wer-
den enkele drupjes verdunde houtlijm ter plekke 
aangebracht, waarna er direct groene turf van 
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Links: Dit leek een geschikte plek om wat mos en ander groen te laten 
groeien, weliswaar met behulp van wat verdunde witte lijm. Midden: Er 
werd rijkelijk Woodland Scenics turf nr. 45 over gestrooid. Rechts: Na 
droging het teveel wegblazen en er groeit iets groens op het dak.

Het model van boven gezien, met de 
effecten van het gebruik van pas-
telkrijt, wat verf en een snuifje groen.
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Woodland Scenics over gestrooid werd. 
Een naam
Nu ik bijna klaar was bedacht ik opeens dat het 
pand dan wel reclameposters aan de muren 
had, maar nog geen naambord.
In Word werd een tekstje gemaakt en zo klein 
mogelijk geprint. Dat was nog niet klein genoeg. 

Het tekstje werd geïmporteerd in Photoshop en 
nogmaals verkleind en geprint. Nu kon het met 
een likje houtlijm op het model gelijmd worden.

Tenslotte
Ik ben blij dat ik nog een paar dagen extra aan 
het model gefrot heb, ik durf het nu zonder dat 

het schaamrood mij naar de kaken stroomt op 
een Nederlandse modelbaan te plaatsen. De 
Dreuteldijkse bewoners kunnen nu hun fietsen 
bij Ton van den Broek laten opknappen alvorens 
zij in weer en tegenwind de polder in fietsen.  

Foto’s Len de Vries

Links: Het naambord boven de deur werd met een beetje pastelkrijt vies gemaakt. Rechts: Deze deur kreeg nog een bordje met de tekst werkplaats er op, zodat de 
klanten weten waar zij hun rijwiel ter reparatie aan moeten bieden.

Het volledig verpolderde Vlaamse pand.
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