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Achtergrond
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Lijst recente updates
datum
10 maart 2008
9 maart 2008
1 maart 2008
14 mei 2007
4 aug 2006
14 mei 2005
15 jan 2004
08 dec 2002

26 mei 2002

update
Extra illustraties toegevoegd aan de tip rubriek
Verf merken informatie bijgewerkt
Nieuwe veilige techniek om verf te verwijderen (met dank aan Ben Brus)
Internet Links naar diverse verf systemen, o.a. Federal Standard FS595a
Tip bij het aanbrengen van decals
Diverse verf tips;
Veiligheid
Johnson Klear gebruik
ALCLAD II voor metaal effect
Special decal papier van BareMetalFoil
zagen met flosdraad
vullen / plamuren
vullen kleine naden
houtlijm voor vullen
superlijm
plasticweld
lijmen langs paneelnaden
vinyl bijwerken
kleine detail onderdelen maken
spiegeltjes
stoelen
verf / spuiten
verf
cockpitkappen schilderen
zilververf transparante delen
folie
krassen
metalen onderdelen snijden
werken met giethars
glanzende onderlaag
decal tips
zelf decals maken
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rubriek linkje
alles
4.7
4.19
4.3
6.2.4
4.7 , 4-11
8.2
6.3.1
4.12
6.2.7
2.2.7
2.4
2.4.2
2.4.8
2.5.1
2.5.1
2.5.6
3.17
3.18
3.7.4
3.8
4.7
4.9
4.10.10
4.10.21
4.12.9
4.12
5.5.1
5.8
6.2.3
6.2.6
6.2.7

Inhoudsopgave Hints & Tips
Lijst recente updates

Hoofdstuk 1 Algemeen en Checklists
1.1 Onderwerp en research
1.1.1 VNP Notatie
1.2 Schalen
1.3 Controle voor de bouw
1.4 Checklists
1.4.1 Checklist voor vliegtuigmodellen
1.4.2 Checklist voor automodellen
1.4.3 Checklist voor scheepsmodellen
1.4.4 Checklist tanks en militaire voertuigen

Hoofdstuk 2 BouwTechnieken
2.1 Het materiaal
2.1.1 Wat is spuitgietplastic?
2.1.2 De spuitgietmal
2.1.3 Plasticcard eigenschappen
2.2 Voorbereiding voor de bouw
2.2.1 De bouwbeschrijving
2.2.2 Ondergrond bij bouwen en schilderen
2.2.3 Beoordelen van symmetrie
2.2.3.1 Herstellen van scheve stand
vliegtuig
2.2.4 Preparatie van onderdelen
2.2.5 Losmaken van onderdelen
2.2.5.1 Snijden van dik sprue
2.2.5.2 Metalen onderdeeltjes
bewerken
2.2.6 Passen van onderdelen
2.2.6.1 Klemmend maken van
lijmstroken
2.2.7 Zagen met flosdraad
2.3 Balanceren
2.3.1 Alternatieve balancering
2.3.2 Balanceerfout achteraf herstellen
2.4 Gebruik van vulmiddelen / plamuur
2.4.1 Vullen van naden en kieren : principes
2.4.2 Vullen van kleine naden en kieren
2.4.3 Vullen van grotere kieren
2.4.4 Plamuren en bijwerken van naden
2.4.5 Detail- en oppervlakte-bescherming
2.4.6 Controle op het plamuren
2.4.7 Verschillende merken plamuur
2.4.8 Vullen met houtlijm
2.4.9 Vloeibaar plastic
2.4.10 Plamuurfoutjes achteraf herstellen
2.4.11 Maken van contouren
2.5 Lijmtechnieken
2.5.1 Basisprincipes lijmen
2.5.1.1 Tubelijm
2.5.1.2 Vloeibare lijm
2.5.1.3 Secondenlijm
2.5.1.4 Twee-componentenlijm
2.5.1.5 Gewone contactlijm
2.5.1.6 Plasticweld lijm
2.5.2 Speciale verbindingen
2.5.2.1 Lijmen van ijzerdraad
2.5.2.2 Lijmen van transparante onderdelen
2.5.2.3 Het lijmen van stretched sprue
2.5.2.4 Lijmen van kleine vlakjes
2.5.2.5 Andere verbindingen

2.5.3 Hulpmiddelen bij het lijmen
2.5.4 Lijmen op geverfde ondergrond
2.5.5 Enige toepassingen van witte houtlijm
2.5.6 Lijmen langs paneellijnen
2.6 Vacuform Bouw
2.6.1 Wat is vacuform?
2.6.2 Voorbereiding voor vacuformbouw
2.6.3 Het prepareren van de vacuform
onderdelen
2.6.4 Vacuform transparante delen
2.6.5 Assemblage van vacuforms
2.7 Behandeling van transparante delen
2.8 "Rubber" delen
2.9 Cirkels snijden uit plasticard

Hoofdstuk 3 Detaillering
3 Inleiding
3.2 Panelling en klinknagels
3.2.1 Ingegraveerde of opliggende panelling ?
3.2.2 Verwijderen van klinknagels
3.2.3 Aanbrengen van klinknagels
3.2.4 Paneellijnen verwijderen
3.2.5 Paneellijnen aanbrengen
3.2.6 Opliggende lijnen vervangen
3.3 Lampen en lichten
3.3.1 Tiplichten
3.3.2 Schijnwerpers
3.3.3 Gekleurde lampen
3.4 Roosters
3.4.1 Rooster van nylonkous
3.4.2 Rooster van metalen gaas (mesh)
3.5 In- en uitlaten
3.5.1 Uitlaatpijpen afwerken
3.6 Antennes, draden, en sensoren
3.6.2 Pitotbuizen
3.6.3 Platte antennes
3.6.4 Kleine uitsteeksels
3.6.5 Draadantennes
3.6.6 Draden, kabels en spandraden
3.7 Cockpits
3.7.1 Cockpit variaties
3.7.2 Instrumentenpanelen maken
3.7.2.1 paneel uit doorzichtig
plasticcard
3.7.2.2 paneel van plasticcard en
papier
3.7.2.3 paneel met Waldron
instrumenten
3.7.2.4 instrumentenpaneel met
decals
3.7.3 Instrumentenpaneel details
3.7.4 Verdere details in de cockpit
3.7.5 Cockpits van kleine schaal
passagiersvliegtuigen
3.8 Stoelen
3.8.1 Stoelriemen
3.8.2 Stoelkussens
3.9 Cockpitkappen
3.9.1 Krassen weghalen van transparante
onderdelen
3.9.2 Getinte onderdelen
3.10 Onderstellen en wielophangingen
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3.10.1 De sterkte van het (model)onderstel
3.10.2 Detaillering van het onderstel
3.10.3 Remsystemen
3.10.4 Intrekcylinders
3.10.5 Onderstelverwering
3.10.6 De banden
3.11 Details aan vliegtuigen
3.11.1 Details in een cockpitkap
3.11.2 Propeller- en rotorbladen
3.11.3 Vliegtuig-interieuren
3.11.4 Details aan een straalmotoruitlaat
3.11.5 Speciale helikoptertips
3.11.6 Basisprincipes vliegtuigonderstellen
3.11.7 Wielbakken van vliegtuigen
3.11.8 Wieldeuren
3.11.9 Onderstelbeveiliging
3.12 Vleugels van vliegtuigen
3.12.1 Tweedekkers en geribbelde vleugels
3.12.2 Opvouwbare vleugels
3.12.3 Stuurvlakken en kleppen aan vleugels
3.12.4 Het uitzagen van kleppen en
stuurvlakken
3.12.5 Kleppen (flaps)
3.12.6 Rolroeren (ailerons)
3.12.7 Richtingsroer (rudder)
3.12.8 Hoogteroer (elevator)
3.12.9 Liftdumpers, remkleppen (spoilers)
3.12.10 Details aan stuurvlakken (control
surfaces)
3.13 Bewapening
3.13.1 Vaste bewapening
3.13.2 Externe vliegtuigbewapening
3.13.3 Ophanging, rekken en pylons
3.14 Details aan auto's en vrachtwagens
3.14.1 Het motorcompartiment
3.14.2 Het autointerieur
3.14.3 Tapijt in autointerieur
3.14.4 Autogordels
3.14.5 Wijzerplaten namaken
3.14.5.1 LCD uitlezingen namaken
3.14.6 De ruiten en de ruitewissers
3.14.7 Spiegels maken
3.14.8 Nummerplaten
3.14.8.1 Reflecterende
nummerplaten
3.14.8.2 DACO nummerplaat decals
3.14.9 Auto uitlaten
3.14.10 Auto achterlichten schilderen
3.14.11 Verdere auto details
3.15 Detaillering militaire voertuigen
3.15.1 Tracks en wielen
3.15.2 Oorlogsschade
3.15.3 Zimmerit pasta
3.16 Detaillering schepen
3.16.1 Inleiding Schepen
3.16.2 Scheepsschalen
3.16.3 Waterlijn model of niet ?
3.16.4 Het maken van een waterlijn model
3.16.5 Waterlijnmodel zeilschip
3.16.6 Masten
3.16.7 Tuigage
3.16.8 Soorten want
3.16.9 Touwdikten
3.16.10 Het maken van tuigage
3.16.11 Wanten en touwladders
3.16.12 Zeilen

3.16.13 Scheepsdetaillering
3.16.13.1 Mate van
scheepsdetaillering
3.16.13.2 Diverse scheepsdetails
3.16.14 Scheepsgeschut
3.16.15 Relingen
3.16.15.1 Basisprincipes
3.16.15.2 Het maken van relingen
3.17 Figuren detailleren en conversies
3.17.1 Kleding van figuren
3.18 Kleine detail onderdelen maken met electronica
delen

Hoofdstuk 4 Verf- en spuittechnieken
4.1 Inleiding
4.2 Het schaaleffekt
4.3 Kleurreferenties
4.4 Kleurkeuze
4.5 Kleuren in vaktermen
4.5.1 Munsell kleurnotatie
4.5.2 Methuen kleurnotatie
4.6 Keuze van verf
4.7 Verfmerken
4.8 Toepassingen van acrylvernis
4.8.1 Plakken van kleine deeltjes
4.8.2 Vernissen van metaalverf
4.8.3 Plakken van (niet al te dikke) decals
4.8.4 Maken van kleine decals
4.8.5 Repareren van decals
4.9 Tips bij het schilderen
4.9.1 Penselen en kwasten
4.9.2 Verf roeren
4.9.3 Verfpotjes schoonhouden
4.9.4 Verfpotjes bewaren
4.9.5 Camouflage hulplijnen
4.9.6 Schilderen
4.9.7 Penselen schoonmaken
4.9.8 Kwastenpot
4.9.9 Droogtijd
4.10 Speciale schildertechnieken
4.10.1 Dry-brush techniek
4.10.2 Camouflage met de kwast
4.10.3 Tamponeren
4.10.4 Verven van metaalkleuren
4.10.5 Vliegtuigverwering
4.10.6 Imitatie van hout
4.10.7 Afplakken voor verfwerk
4.10.8 Afplakken met wrijfletters
4.10.9 Paneellijnen afplakken
4.10.10 Beschilderen van cockpitkappen
4.10.11 Indicatie lampen tinten
4.10.12 Verweerd metaal nabootsen
4.10.13 Gebruik van autolakken
4.10.14 Oppoetsen van glanslak
4.10.15 Uitlaatpijpen schilderen
4.10.16 Schilderen van roosters
4.10.17 Schilderen van wieltjes
4.10.18 Schilderen van radiatoren
4.10.19 Roestplekken aanbrengen
4.10.20 Aangroei op schepen
4.10.21 Zilververf bij transparante delen
4.11 Tips bij het spuiten
4.11.1 Spuitbussen gebruik
4.11.2 De speciale verfspuit
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4.11.3 Preparatie voor het spuiten
4.11.4 Polijsten van het oppervlak
4.11.5 Polijstmiddelen
4.11.6 Het stofprobleem
4.11.7 Afplakken voor spuitwerk
4.11.8 De werkruimte bij het spuiten en uw
veiligheid
4.11.9 Verdunnen van de spuitverf
4.11.10 Het spuiten zelf
4.12 Speciale effekten: metaalkleuren
4.12.1 Metaal verven
4.12.2 Metaal nabootsen met Metalcoat
4.12.3 Metaal nabootsen met Liquaplate
4.12.4 Metaal nabootsen met Rubb'n Buff
4.12.5 Metaalverf spuitbussen
4.12.6 Oud metaal nabootsen
4.12.7 Metallic simuleren
4.12.8 Metaal en decals
4.12.9 Metaal en aluminiumfolie
4.12.10 Zilververf "fijnschrijvers"
4.12.11 Bescherming metaaltint
4.13 Het schilderen van modelschepen
4.14 Schilderen van figuren
4.15 Het tinten van transparante onderdelen
4.16 Dayglow imitatie
4.17 Vingerafdrukken
4.18 Corrigeren van foutjes na schilderwerk
4.19 Het verwijderen van verf

Hoofdstuk 5 Onderdelen maken / conversies
5.1 Inleiding
5.2 Alternatieve materialen
5.3 Verkrijgbaarheid van materialen
5.4 Soorten plastic
5.5 Metalen
5.5.1 Bewerken van metalen
5.5.2 Recht ijzerdraad maken
5.6 Vervaardiging van transparante onderdelen
5.6.1 Kleine lampen
5.6.2 Kleine raampjes
5.6.3 Rechthoekige ramen
5.6.4 Enkelgekromde ruiten
5.6.5 Dubbelgekromde ramen
5.6.6 Framing van cockpitkappen
5.7 Maken van andere delen
5.7.1 Stretched sprue
5.7.2 Duplicering van kleine onderdelen
5.7.3 Opbouwen van vormen
5.8 Het gebruik van giethars
5.8.1 Basis principes giethars
5.8.2 Het materiaal van de giethars mal
5.8.3 Het maken van de giethars mal
5.8.4 Het giethars materiaal
5.8.5 Het gieten van giethars
5.8.6 Bewerken van Giethars

Hoofdstuk 6 Afwerking van het model
6.1 Inleiding
6.2 Decals
6.2.1 Soorten decals
6.2.2 Diverse decalmerken
6.2.2.1 Microscale / Superscale
6.2.2.2 Modeldecal
6.2.2.3 Revell decals
6.2.2.4 Dutch Decal

6.2.3 Preparatie van het model
6.2.4 Aanbrengen van decals
6.2.5 Het aanbrengen van Microscale /
Superscale
6.2.6 Verdere decal tips
6.2.7 Het zelf maken van decals en teksten
6.2.8 Het verwijderen van decals
6.2.8.1 Decals redden bij
verfstrippen
6.2.9 Correctie van decals voor schaaleffekt
6.3 De beschermlaag/eindlaag
6.3.1 Het aanbrengen van de eindlaag
6.4 Verweringstechnieken
6.4.1 Speciale overwegingen bij verwering
6.4.2 Gebruik van pastelpotloden
6.4.3 Roest en modder
6.4.4 Paneellijnen ophalen

Hoofdstuk 7 Diorama's en displays
7.1 Inleiding
7.2 Plaatsing en opbouw van het diorama
7.3 Grondplaat
7.4 De ondergrond
7.5 Gebouwen en opstakels
7.6 Imitatie van natuurlijke vegetatie
7.7 Imitatie van wegen en straten
7.8 Verschillende landschapsvormen
7.9 Imitatie van water
7.10 Diorama toevoegingen
7.11 Bescherming van diorama's en modellen
7.12 Displays op shows
7.13 Bevestigen scheepsmodel
7.14 Vervoer van modellen
7.15 Verdere dioramatips

Hoofdstuk 8 Gereedschappen en hulpmiddelen
8.1 Inleiding
8.2 Basis hulpmiddelen
8.3 Diverse hulpmiddelen voor verf- en spuitwerk
8.4 Verfspuiten
8.4.1 Welke verfspuit ?
8.4.2 Verfspuit onderhoud
8.4.3 Speciale Badger verfspuit tips
8.4.4 Perslucht voor verfspuiten
8.5 Compressoren
8.5.1 Het zelf maken van een compressor
8.5.2 Compressor tips
8.5.3 Compressorhulpstuk miniboor
8.6 Boorwerkzaamheden
8.6.1 De zelf gemaakte miniboor
8.6.2 Vastgelopen boortjes
8.6.3 Herstellen van gaatjes
8.7 Slijpschijfjes
8.7.1 Veiligheidsbril
8.8 De verfmixer
8.9 De plastic draadsnijder
8.9.1 Een andere plaatsnijder
8.10 Het soldeerpistool
8.11 Kleine hulpmiddelen
8.12 Ontbrekende onderdelen bestellen
8.13 Bestellen in het buitenland
8.14 Bestellen via Internet

Trefwoordenlijst
Veel voorkomende engelse modelbouwtermen
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1. Algemeen en
checklists
1.1 Onderwerp en research
1.2 Schalen
1.3 Controle voor de bouw
1.4 Checklists

1.1 Onderwerp en research
Voordat met de eigenlijke bouw van een model kan
worden begonnen is achtergrond informatie handig.
Gespecialiseerde boeken zijn duur, en kunnen de
aanschafprijs van de bouwdoos vele malen overtreffen.
Modelbouwtijdschriften zijn een goed alternatief, want
er staat veel informatie in voor naar verhouding weinig
geld. En er is natuurlijk Internet. Vaar echter nooit blind
op een enkele publikatie of webpagina.

de importeur. Voor de keuze van de te bouwen
uitvoering moet informatie worden bijeengezocht. Bekijk
eerst of de benodigde decals en opschriften voor deze
uitvoering er zijn (uit de doos, uit de voorraad of uit
andere bronnen). Controleer de kleuren en of de
bouwvolgorde wel de meest logische zijn. Hoe worden
verder de speciale mogelijkheden van het model benut?

1.4 Checklists

1.1.1 VNP Notatie
Dit is een korte manier om de juiste plaats van een
artikel of een foto in een tijdschrift aan te geven. Deze
notatie is ondermeer te vinden in engelse en amerikaanse
tijdschriften en betekent: V: Volume ofwel jaargang, N:
Nummer, P: Pagina. V8N10P3-12 verwijst dus naar de
pagina's 3 tot 12 van het 10e nummer (oktober bij de
meeste maandbladen) van de 8e jaargang. Sommige
bladen tellen volumes niet per jaar, maar bv per half jaar
(Air International) of zijn niet in januari begonnen met
tellen.

1.2 Schalen
Vele oude bouwdozen werden op verschillende schalen
gemaakt om in een standaard formaat kartonnen doos te
passen, maar tegenwoordig worden standaard schalen
toegepast. Op oude bouwdozen
die opnieuw worden uitgebracht
wordt nog wel eens ten onrechte
een standaard schaal vermeld.
Controleer dit. Verder moet
rekening worden gehouden met
schaaleffekten: een kleiner
model komt nu eenmaal anders
over dan een groter model. Dit
speelt een rol bij het bepalen van
de juiste kleurnuances en
detaillering.
diverse schalen, met bovenste wagon, de"kleinste schaal"
en onderste de "grootste schaal"

1.3 Controle voor de bouw
Controleer liefst voor het afrekenen van de bouwdoos in
de winkel of bij een handelaar of alle onderdelen
aanwezig zijn. Dat is vooral belangrijk bij oude tweede
hands bouwdozen. In veel bouwbeschrijvingen staat een
onderdelen tekening.
Ontbreekt achteraf een onderdeel dat niet zelf gemaakt
kan worden, raadpleeg dan de winkelier of schrijf naar

Deze lijsten geven een algemeen overzicht van
mogelijke verbeteringen die aangebracht kunnen worden.
1.4.1. Checklist voor vliegtuigmodellen
• Controleer conversiedetails, kleurschemadetails, decals. Hoe wordt de stand van het
model? Wat zijn de speciale kenmerken?
• Controleer de belangrijkste maten van het
model (lengte, spanwijdte, hoogte...) Let
daarbij op de onderlinge verhoudingen.
Gebruik zo mogelijk schaaltekeningen maar
vertrouw er niet blind op (het betrouwbaarste
zijn 'spantenplannen' uit handboeken). Steek de
belangrijkste delen van het model provisorisch
in elkaar en vergelijk dit met enkele goede
foto's. Let niet op een enkele millimeter
verschil; een niet goed gevulde kier valt vaak
al veel meer op!! Zijn er specifieke details die
het model iets aparts kunnen geven?
(bijvoorbeeld een openstaand luikje,
vleugelkleppen....)
• Controleer de stand van beweegbare delen
(ondersteldeuren, kleppen, inlaten, ingeveerde
wielpoten...). Gebruik daarbij foto's.
• Vleugels
• uitsnijden van kleppen, rolroeren,
remkleppen, slats?
• achterranden juiste dikte? Zijn de
vleugels zelf niet te dik?
• is er welving aanwezig (bij
tweedekkers)
• zijn voorrandlichten en tiplichten
aanwezig?
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•
•
•
•
•

zijn spandraden nodig?
kan de vleugel worden opgevouwen?
hoe is de stand van de vleugel? Kan de
vleugel doorbuigen (zware toestellen,
lange vleugels)?
zijn eventuele wielbakken ook
aanwezig?

Romp
• is ballastgewicht nodig in de neus?
• zijn interieurdetails in rompcabine of
cockpit nodig?
• voorkom doorkijk door de romp
(lichtdicht!)
• zijn wielbakken nodig? Zijn deze
rondom gesloten?
• moeten de inlaten worden geopend van
motoren, airconditioning? Hebben
eventuele splitter-platen bij de inlaten
de juiste vorm en dikte?
• hoe moeten raampjes en cockpitkappen
worden aangebracht (passing!). Moet
de cockpitkap worden uitgezaagd?

•

•

•

Cockpit

kening: Revell

•
•
•
•

is de stoel op schaal en voldoende
gedetailleerd?
zijn instrumentenpanelen (sideconsoles...) aanwezig en juist
gedetailleerd?
is er een vloer aanwezig? voetenstuur?
stuurkolom? kompas, vizier, head-up

display?
hoe is de cockpitkap gedetailleerd?
Handles, buizen, spiegels,
vergrendeling, ruitewisser(s)?
• probeer kappen zo dun mogelijk te
maken, schuur te grove details weg.
• is bij helikoptermodellen naast de
pilootstoel een collective pitch
stuurhandle aanwezig?
• bekijk indien mogelijk tekeningen en
gebruik foto's voor details van
instrumenten en stoelen. Als er geen
gegevens voorhanden zijn, is het beter
om wat te improviseren dan om de
boel maar leeg te laten.
Onderstel
• hoe is de stand van het onderstel?
ingeveerd? Bekijk vooral foto's.
• is het onderstel op schaal en redelijk
gedetailleerd?
• moeten banden worden afgeplat?
• hoe zijn landingslichten,
vergrendelingen, scharnieren
aangebracht?
• zijn alle zichtbare onderstelstangen en
intrekcylinders voorhanden?
• hoe zijn wieldeuren opgehangen en
hoe worden deze bediend?
• zijn de wieldeuren voldoende dun en
gedetailleerd?
• zijn wielbakken voldoende
gedetailleerd?
Uiterlijke details
• hoe is externe gravering (panelling)
aangebracht? Is deze goed en niet te
grof? (verwijder liever alle
klinknagels)
• zijn externe motordetails
(cylinderkoppen ed.) overtuigend en
op schaal?
• zijn pitotbuizen, uitsteeksels, antennes,
draden aanwezig en op schaal?
• zijn lichten aanwezig en transparant?
• is bekabeling met spandraden nodig en
voorzien: maak een schema hoe de
t
e draden getrokken worden en boor
eventuele gaatjes in de romp.
• buigen rotorbladen bij helikopters
door? Is de rotorkop voldoende fijn
gedetailleerd? Zijn de stuurstangen bij
de rotor aanwezig.
• zijn er opvallende roosters in het
model nodig?
Verdere details
• hebben propellers
juiste vorm en
afmetingen?
• zijn intrekcylinders
van openstaande
remkleppen aanwezig
en op schaal?
• zijn beschermingsplaten, doeken en
waarschuwingsvaantjes nodig en
•

© Copyright 1998-2008 IPMS - Nederland, All Rights Reserved. www.ipms.nl

•
•

aanwezig?
is de vorm van eventuele pylons,
droptanks goed?
is eventuele bewapening juist voor de
gekozen variant? Niet te grof
uitgevoerd? zijn raketuitlaten
opengeboord of afgedekt en zijn
raketvinnen dun genoeg?

1.4.2 Checklist voor automodellen
•
•

•

•

•

Controleer (liefst voor het kopen) body en
chassis/bodemplaat op verdraaiing.
Controleer versie (uitvoering, motor) met
geplande versie. Vergelijk decals, controleer
interieurkleuren en lakkleuren (kleurenkaart
dealer, lak bestellen bij spuiter ?). Bij een race
model:
o kloppen details en decals voor de
betreffende race?
o zijn de banden van het juiste merk
(Goodyear sponsort geen auto's op
Dunlop banden !) en type?
Let op de maten van het model en vooral op de
verhoudingen. Bij auto's worden nogal eens
optische correcties toegepast: bepaalde maten
en vormen worden overdreven om de lichtval
op het model overeen te laten komen met die
op het origineel. Vergelijk
dus niet alleen de maten
maar vergelijk vooral het
model met foto's van het
origineel. Steek het model
los in elkaar
(bodemplaat/chassis in body,
assen, wielen en banden
eronder). Kijk of de wielen
in de juiste stand in de
wielbakken komen te zitten.
Hoe is de 'zit' van de auto:
niet te hoog, te laag of
schuin. Hebben banden en
velgen de juiste maten?
Chassis/bodemplaat:
• moet bevestiging elektromotor worden
weggewerkt? (schakelaars,
batterijruimte)
• zijn wielbakken niet te breed?
• is wielophanging juist gedetailleerd
(geen 'zwevende' delen). Zijn remmen
aanwezig?
• is de stuurinrichting juist?
• is de uitlaat van het juiste type?
• klopt de stuurverdraaiing met de
wielverdraaiing?
Carrosserie /body:
• zijn er gietnaden zichtbaar?
• kunnen motorkap, bagageklep, deuren
open? Passen ze goed?
• Zijn de scharnieren niet te grof?
• wordt de kap van een race auto gelicht,
let er dan op dat het buizenframe goed

•
•
•

is uitgevoerd, of als het een
zelfdragend monocoque betreft, zijn de
klinknagels waarmee het geheel aan
elkaar zit zichtbaar? (dit laatste vooral
bij F1 wagens 1970-1985).
is de vering ver genoeg ingeveerd?
past het glaswerk goed? Moeten
zijruiten zelf gemaakt worden?

Interieur:
• is er een redelijk basis-interieur
aanwezig?
• toont vloer juist? (bekleding bij
personenauto; kale, geprofileerde
bodemplaat bij racer)
• is er geen doorkijk naar wielbakken,
neus of achterkant? Sluiten randen van
interieur aan op glaswerk en body?
• hebben de stoelen juiste maat, vorm en
stand? Zijn veiligheidsgordels
aanwezig?
• heeft het dashboard voldoende details?
Zijn stuur, pedalen, handrem, pook,
handles aan stuurkolom aanwezig?
• zijn deursloten, raamzwengels...

aanwezig?
•

tekeningen: Revell

bij race wagens: denk aan
brandblussers en extra meters/klokjes
en
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•

•

•

afwezigheid van luxe artikelen.
Motor:
• klopt het blok met foto's? Zijn juiste
accessoires aanwezig: koelers,
ontsteking, carburateur of
brandstofinjectie, luchtfilterhuis,
luchtpomp... ofwel ontbreken er geen
vitale delen?
• zijn slangen naar radiateur...
bijgeleverd (ook retourslangen !)
• zijn er kabels bijgeleverd (juiste kleur).
Controleer wat begin- en eindpunten
van slangen en kabels zijn.
Details:
• hebben de ruitewissers de juiste vorm
en positie?
• is de verlichting compleet:
hoeklichten. Let hierbij op verschillen
tussen amerikaanse en europese
uitvoeringen.
• let op de stand van de
achteruitkijkspiegels: de spiegel aan de
deur het verst van het stuur verwijderd
staat schever. Hier is bij modellen met
keuze uit zowel links als rechtshandig
stuur vrijwel nooit rekening mee
gehouden!
• remleidingen aanwezig (mits
zichtbaar)? Bij race wagens altijd
aanbrengen.
• zijn de spoilers in een logische stand
geplaatst? Zijn skirts en andere
rubberen afdichtstrips aanwezig?
Banden en wielen:
• bij race auto's: is er reeds blaarvorming
opgetreden?
• Moeten loodjes voor uitbalanceren
aangebracht worden?

1.4.4 Checklist voor tanks en militaire voertuigen
•

•

1.4.3 Checklist voor scheepsmodellen
1.

Controleer bij aankoop het liefst direct of de
romp onderdelen mooi recht zijn, want
vervormingen kunnen nogal eens voorkomen.

•

2.

3.

Controleer welke versie van het scheepsmodel
wordt gebouwd. Schepen worden nogal eens
omgebouwd en er kunnen aanzienlijke
verschillen ontstaan tussen ook schepen van
dezelfde klasse. Schepen zijn nu eenmaal geen
massa produkten, en individuele wensen van de
opdrachtgever worden vaak verwerkt.
Welke mogelijkheden zijn er om te detailleren?
Conversies zijn mogelijk, maar echt werk voor
de specialisten die over een geweldige
documentatie beschikken. Schepen zijn geen
massa artikelen! Overigens worden van
zusterschepen ook vaak aparte kits uitgebracht.

Uitvoering
• klopt de opgegeven uitvoering met het
bouwmodel in de doos? Controleer
met foto's.
• komen de afmetingen redelijk tot goed
overeen met de juiste waarden? Let
daarbij vooral op accessoires zoals
antennes, bijlen, hamers en dergelijke,
want deze zijn vaak te grof uitgevoerd.
• zijn alle opvallende details die
typerend zijn, die het model 'maken',
aanwezig?
Interieur:
• zijn openstaande luiken genoeg aan de
binnenzijde gedetailleerd? Let op het
aanbrengen van genoeg binnendetails
in het achterliggende compartiment
(vloeren, stoelen, communicatieapparatuur). Het is beter iets te doen
dan niets want een tank/
pantservoertuig zit meestal
volgestouwd met apparatuur, vaak
zoveel zelfs dat de bemanning net
ruimte genoeg heeft om te bewegen.
Een mogelijkheid om dit werk over te
slaan is het plaatsen van figuren in de
luik-openingen.
• let er op dat er geen doorkijk ontstaat
van binnen naar buiten of omgekeerd.
Dit is vooral vaak het geval boven de
rupsbanden en in een bodemplaat met
de inbouwmogelijkheid van een
motortje.
Details:
• zijn
periscopen,
en las- of
klinknaden
aanwezig?
• moeten de
lopen van
de
kanonnen/mitrailleurs of in- en uitlaten
uitgeboord worden?
• zijn handgrepen en ophanghaken
aanwezig? Breng de meest
noodzakelijke aan.
• is oorlogsverlichting nodig? De
buitenverlichting is dan enigszins
afgedicht.
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•

•

•

•

zorg voor patronenbanden voor de
mitrailleurs. Denk ook aan de hulzen
van reeds afgeschoten munitie (deze
moeten natuurlijk wel overeen komen
met het werkelijke kaliber, op schaal).
Loopwerk:
• hoezeer hangen de rupsbanden door
over de geleide- of loopwielen. Dit
maakt het model veel realistischer.
Laat zeker geen rupsbanden loskomen
van de wielen. En zijn alle wielen
aanwezig?
• rupsbanden ook verven! Let daarbij op
of er rubberen loopblokken aanwezig
zijn of dat de band geheel van
staal/rubber is (het rubber dient dan
donkergrijs, verdient
de voorkeur boven
zwart, geverfd te
worden). Breng
eventueel ook
modder/gras aan op
de rupsbanden.
Diorama planning:
• bij een diorama:
dienen er wielen
vanwege de
ondergrond (rijdend over
boomstammen..) ingeveerd/uitgeveerd
te worden?
• worden er accessoires zoals emmers,
kannen, tassen meegevoerd en zijn
deze opgehangen, hang ze dan ook aan
iets op!
• afhankelijk van het model kan
oorlogsschade en schade door gebruik
worden aangebracht zoals bijv.
granaatinslagen. Bedenk dat dat alleen
kan als dat type voertuig daadwerkelijk
ooit heeft meegedaan aan een gevecht.

tekening: Revell

Beschildering:
• let op instruktie teksten welke vaak
voorkomen in het interieur.
• let er bij de beschildering op dat de
binnenzijde van luiken geen
opvallende kleuren hebben t.o.v. de
buitenbeschildering, dit in
tegenstelling tot de rest van het
interieur dat van buitenaf niet te zien
en zeer licht van kleur is (lichtgrijs,
lichtblauw of zelfs wit).
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2. Bouwtechnieken

2.1.3 Plasticcard eigenschappen

2.1 Het materiaal
2.2 Voorbereiding voor de bouw
2.3 Balanceren
2.4 Gebruik van vulmiddelen / plamuur
2.5 Lijmtechnieken
2.6 Vacuform Bouw
2.7 Behandeling van transparante delen
2.8 'Rubber' delen
2.9 Cirkels snijden uit plasticard

Plasticcard is plaatmateriaal dat wordt gewalst. Bij het
walsen wordt het plastic zodanig uitgerekt dat er een
soort nerf in de lengterichting ontstaat. Hard en taai
plastic heeft vaak hardnekkige nerven, zacht plastic heeft
dit veel minder. Bij het bijsnijden van een onderdeel of
een stuk plasticcard is het nuttig om te weten dat het
plastic zich een beetje als hout gedraagt: haaks op de nerf
snijden gaat moeilijk, het onderdeel kan langs de nerf
barsten of zelfs splijten (liever zagen dus). Met de nerf
mee snijden gaat gemakkelijk, maar pas op bij het maken
van ronde insnijdingen.

2.1 Het materiaal

2.2 Voorbereiding voor de bouw

2.1.1 Wat is spuitgietplastic?

2.2.1 De bouwbeschrijving

Modelbouwkits zijn hoofdzakelijk gemaakt uit
spuitgegoten polystyreen. Polystyreen is een kunststof
die bij verwarmen zachter en bij afkoelen harder wordt
(een zgn. thermoplast). Door het plastic in warme
toestand in een bepaalde vorm te dwingen kan het
allerlei vormen aannemen. Hierbij ontstaat echter
spanning in het materiaal; bij opnieuw verwarmen zal het
proberen de oude vorm weer terug te krijgen.

Bij de bouwdozen zit meestal een bouwbeschrijving. De
kwaliteit verschilt onderling enorm, maar sommigen zijn
ware kunststukjes. Mocht de bouwbeschrijving
ontbreken, dan is er met ervaring toch uit te komen.
Bestudeer de bouwbeschrijving en de voorgestelde
volgorde goed. Soms is het beter hiervan af te wijken.
Dit geldt bijvoorbeeld voor transparante delen, welke
liefst zo laat mogelijk aangebracht moeten worden,
evenals voor dunne wielpoten. Houd rekening met spuiten verfwerk. Maak met potlood op de bouwbeschrijving
aantekeningen van wijzigingen en dergelijke. Bekijk
welke onderdelen voor het bouwen geschilderd moeten
worden (later moeilijk bereikbaar) en of deze aan het rek
geschilderd kunnen worden.

2.1.2 De spuitgietmal
Spuitgietmallen zijn zo gemaakt dat het plastic in de
onderdelen de kans krijgt om weer wat bij te rekken van
de vervormingen die zijn ontstaan door het passeren van
de nauwe poortjes (op de grenzen tussen gietrek en
onderdeel). Hierdoor wordt de spanning in de onderdelen
beperkt. Onderdelen kunnen op twee manieren worden
gevormd: als eindpunt of als doorvoer. Een onderdeel dat
als eindpunt gegoten is, heeft vaak cirkeltjes op het
oppervlak (afdrukken van een uitwerppen). Deze
onderdelen zijn in het midden wat zwakker omdat daar
het plastic uit de verschillende poortjes bij elkaar
gekomen is (voorbeeld: grote vlakken als romp en
vleugeldelen).

2.2.2 Ondergrond bij bouwen en schilderen

Onderdelen die als doorvoer gegoten zijn kunnen
herkend worden aan de giettabjes. Bij deze onderdelen
gaat het plastic er aan een kant in en aan de andere kant
(bij een tabje of een ander stukje gietrek) weer uit. Deze
onderdelen zijn dus uit een stuk gegoten en zijn daardoor
sterker (wielpoten...). Bij het spuitgieten wordt het
plastic zodanig uitgerekt dat er nerven in het plastic
ontstaan. Deze nerven lopen altijd in de gietrichting, dus
naar de onderdelen toe. Een doorvoer onderdeel bevat
doorgaans maar een enkele nerf en is daardoor sterker.
Een eindpunt onderdeel bevat verschillende nerven die
elk van een gietpoortje naar een punt in het midden
lopen. In het midden is een stuk waar geen nerf maar een
of meer opgevulde naden lopen, dit is het zwakste stuk
van het onderdeel.

Gebruik een vel wit tekenpapier of een rubberen snijplaat
als ondergrond bij het bouwen, en zeker geen
krantenpapier wat inkt afgeeft. Tekenpapier heeft soms
het nadeel dat het oppervlak te ruw is, wat bij het
schuiven van mat geschilderde delen slijtplekken in de
verf oplevert. Het gladdere papier uit tijdschriften en
kalenders is al beter bruikbaar. De beste bescherming
voor
geschilderde
delen vormt
zogenaamd
siliconenpapier,
beter bekend als
het papier aan de
achterkant van
stickers en
zelfklevende
folie.

© Copyright 1998-2008 IPMS - Nederland, All Rights Reserved. www.ipms.nl

eventueel in tissue papier om krassen te voorkomen.
2.2.5 Losmaken van onderdelen

2.2.3 Beoordelen van symmetrie
Al is een model nog zo mooi afgewerkt, als er iets scheef
zit is het aanzien verknoeid. Hoe is te zien of alles recht
zit? Kijk recht over het midden van voor of achterkant
van het model en beweeg uw gezicht langzaam op of
neer. Kijk daarbij of punten dichtbij en veraf elkaar op
hetzelfde moment raken (bv motorgondels en
staartvlakken, of bij voertuigen dak en voor- of
achterrand). Door dit te doen terwijl de lijm van de
belangrijkste onderdelen nog niet droog is, zijn nog
correcties aan te brengen. Bekijk ook of links en rechts
even hoog is ten opzichte van de ondergrond en
controleer vertikale delen. Deze controles zijn uit te
voeren met behulp van een geodriehoek of een
tekenhaak.

2.2.3.1 Herstellen van scheve stand vliegtuig
Het model staat op de wielpoten en de ene vleugeltip
blijkt hoger boven de grond te hangen dan de andere.
Wat nu?
Kijk eerst wat er precies mis is [2.2.3].
Als vleugels en staartvlakken evenwijdig lopen, kan de
scheve stand komen door ongelijke wielpoten. Dit is te
corrigeren met de wielpoten of met wielen.
Zijn de wielpoten nog los te maken, kort dan de langste
poot een klein beetje in (niet te veel, snijd dunne vliesjes
plastic van de poot af). Als de wielpoten te goed vast
zitten, kunnen de wielen uitkomst brengen. Zitten de
asgaten van de hoofdwielen wel goed in het midden?
Zoniet dan is het verdraaien van een van de hoofdwielen
al genoeg om het model recht te doen staan.
Daarna wielen vastlijmen in geval ze draaibaar waren.
Kan aan de stand van de wielen niets meer gewijzigd
worden, dan kan de dikte van de banden nog aangepast
worden. Door de onderkant van de band onder de te hoge
vleugel een beetje meer af te platten [3.10.6] of met
houtlijm de andere band een beetje op te hogen is het
model nog recht te krijgen.
Het afplatten van een band aan een model gaat het
makkelijkst met een stukje fijn schuurpapier.
2.2.4 Preparatie van onderdelen
Was alle onderdelen in water met een beetje
afwasmiddel om 'olie van de mal' te verwijderen terwijl
deze nog aan de gietboom zitten. Verwijder daarna
eventuele dunne plasticranden ('flash') met een mesje.
Bewaar transparante onderdelen apart en wikkel ze

Het losmaken van
de onderdeeltjes
moet bij voorkeur
gebeuren met een
klein kniptangetje
(verkrijgbaar bij
elektronica zaak) of
een heel fijn zaagje
(bijvoorbeeld van
"Tiger",
te verkrijgen in de betere modelbouwwinkel). Metalen
onderdelen moeten liever worden losgemaakt met een
slijpschijfje met een miniboormachine [8.7]. Het duurt
even, maar het is veel beter. Dit geldt ook voor
transparante onderdelen. Het losmaken van de
onderdelen kan in de verschillende bouwstadia gebeuren.
Let goed op de onderdelen die veel op elkaar lijken. Zet
met potlood eventueel het nummer op de achterkant.

Verder is het belangrijk om te controleren of er geen
ronde uitdrukpuntjes op de onderdelen aanwezig zijn of
krimpdeukjes. Deze moeten worden weggeschuurd of
worden gevuld [2.4]. Doe dit direct nog voordat het
model in elkaar gelijmd wordt want dat kan je het
onderdeel nog makkelijk hanteren. Dit wordt vaak
vergeten!
2.2.5.1 Snijden van dik sprue
Om een dik staafje sprue of plastic-rod door te snijden
zonder dat het barst of breekt, scherp mes haaks op het
staafje zetten, zachtjes op het mes drukken en het mes
heen en weer halen, zodat het staafje ronddraait. Gebruik
een harde ondergrond.
2.2.5.2 Foto-ets deeltjes bewerken
Fotogeëtste metalen onderdeeltjes zijn af te snijden met
een mesje of doorslijpen met een boortol.Je kunt ze ook
verwijderen in een
doorzichtige plastic zak om
wegspringen te
voorkomen. Draag een
masker [8.7.1]!. De
deeltjes zijn scherp en
springen zo in je oog!
Ze zijn ook krom te buigen door er op een stevige
ondergrond met een rond voorwerp (bijv. een pen of de
achterkant van een penseel of X-Acto mesje) overheen te
rollen. Niet te hard drukken, anders rekt het metaal op.
De ondergrond mag niet keihard zijn (geen glas of
formica). Een snijmat of een stevig stuk karton (geen
golfkarton) werkt het beste. Oh ja, let even op dat het XActo mesje afgeschermd is van kwestbare delen zoals
armen en vingers !
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2.2.6 Passen van onderdelen
Het bouwen kan nu beginnen. Pas ALTIJD eerst de
onderdelen zonder lijm te gebruiken want vaak mankeert
er nog wel wat aan. Probeer de onderdelen zo goed
mogelijk passend te krijgen door deze bij te werken. Dit
scheelt later veel werk. Gebruik hierbij plakband om de
hoofddelen provisorisch te passen.

ballast toegevoegd had moeten worden, is dat te
verhelpen door gebruik van dun soldeerdraad. De meeste
elektronicazaken verkopen dit per strekkende meter.

2.2.6.1 Klemmend maken van lijmstroken
Wanneer een lijmstrook ("tab") aan bv. een vleugel net
iets teveel speling heeft in het gat, kan de tab iets dikker
gemaakt worden door er een aantal diepe krassen met
een scherp mes in te geven. Kras ongeveer in de richting
waarin de tab in het gat wordt gestoken, meestal haaks
op de lijmnaad.

Zoek een plaats aan de voorkant van de romp waar een
holle ruimte achter zit. Boor [8.6] op die plaats een
gaatje in de romp dat iets groter is dan de diameter van
de soldeerdraad. Prop de ruimte achter het gat vol. Snij
het soldeerdraad langs de romp af met een scherp mesje
en werk het gat nu weg met plamuur.

2.2.7 zagen met flosdraad

2.4 Gebruik van vulmiddelen / plamuur

Je kunt (tand) flosdraad
gebruiken om (dun) plastic
door te zagen. Het onderdeel
moet je wel even ergens
inklemmen, want je hebt
beide handen nodig om de
draad strak te houden. Maak
eerst even met mesje of vijltje een inkeping, anders snijdt
de draad niet. Werkt goed op het wat zachtere plastic. Op
hard plastic werkt het ook, alleen rafelt de draad dan wat
sneller,
Het flosdraadje zou wel eens handig kunnen zijn op
plekken waar je met een zaagje niet goed bijkomt (open
maken van luiken e.d.). Het flosdraadje in een
figuurzaagbeugel klemmen (knoopje in elk eindje maken
!), of om een Flexi-File beugeltje knopen en je houdt een
hand vrij om het model vast te houden.

2.3 Balanceren
Bij vliegtuigmodellen, die op het neuswiel moeten staan,
is soms een extra balansgewicht in de neus nodig.
Gebruik als het onderstel het toelaat liever iets te veel
dan iets te weinig. Neem visloodjes, steentjes, spijkers of
het lood wat over de kurken van wijnflessen zit. Lijm dit
vast met een niet-agressieve lijm, welke het plastic niet
aantast (bijv. Uhu Por, Velpon, Collal, Pattex Compact,
Revell Special).
2.3.1 Alternatieve balancering
Ook kan een eventuele schietstoel worden vervangen
door een exemplaar uit de
diverse merken die stoelen van
metaal leveren zoals Aeroclub
[3.8].
Verder kan een trapje of
loopplank, welke vast aan het
model zit, uitkomst bieden. Deze
laatste oplossing is bruikbaar bij zeer kwetsbare
modellen die anders veel te zwaar zouden worden.

2.3.2 Balanceerfout achteraf herstellen
Als na het dichtmaken van de romp blijkt dat er meer

2.4.1 Vullen van naden en kieren : principes
De passing van de verschillende onderdelen is zelden
perfect. Vul naden altijd op, ook al zijn ze nog zo klein.
Vroeg of laat begint dat
ene ongevulde naadje
toch te irriteren... Voor
het vullen van naden en
kieren zijn speciale
vulmiddelen in de handel
verkrijgbaar. Probeer
eerst om de naad zo klein
mogelijk te houden.
Breng alle plamuur altijd
in dunne lagen aan, zodat het goed en snel kan uitharden.
Niet goed laten uitharden resulteert later in
krimpscheuren en dan moet je weer opnieuw beginnen.
Gebruik onverdunde 'putty' altijd direct uit de tube en
laat de tube nooit open liggen dus doe het dopje erop,
eenmaal ingedroogd hecht het plamuur veel slechter.
Plamuur altijd in een goed geventileerde ruimte, de
oplosmiddelen zijn vaak schadelijk!
Het plamuur
wordt meestal
na harding
verwijderd met
schuurpapier
(nat schuren).
Maar er zijn
diverse technieken, zie hieronder!
Milliput en ander twee componenten putty is bij te
werken met een water natte doek terwijl het droogt.
Andere putty vaak met isopropyl alcohol [2.4.4]. Dit
scheelt veel plamuurwerk en beschadigingen zijn er veel
minder!
2.4.2 Vullen van kleine naden en kieren
Zeer kleine naden kunnen worden gevuld met gewone
dikke matte verf, een beetje tubelijm of verdunde model
putty. Model putty is te verdunnen met Nitro (cellulose
verdunner) of isopropyl alcohol waarna het met een
kwast of penseel is aan te brengen. Sommige
plamuurmiddelen kunnen ook verdund worden met
ethylalcohol (giftig!, verkrijgbaar bij drogist of
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apotheek). Let echter bij verdunde plamuur op het
volgende: cellulose verdunner tast plastic aan en het
krimpt veel meer dan onverdund! Voor het bijwerken na
schilderen is boetseerwas bruikbaar [2.4.10].
Grondverf (basecoat, primer) zoals Humbrol nummer 1
is ook handig voor het opvullen van kleine deukjes en
oneffenheden. Humbrol 1 is met nat schuren bovendien
heel mooi glad te maken.
Ook tipmachine correctie vloeistof (bijvoorbeeld Hema)
is bruikbaar voor vullen van kleine kieren. Het droogt
snel en kan geschuurd worden.
2.4.3 Vullen van grotere kieren
Voor het vullen van grotere naden zijn vele middelen te
koop (Humbrol, Revell, Tamiya, Green Stuff ...). Tamiya
en Green Stuff hebben als voordeel dat de krimp gering
is en de struktuur erg fijn is, waardoor het mooi glad
geschuurd kan worden zonder dat veelvuldig opnieuw
plamuren nodig is. Als een naad erg groot wordt (breder
dan 1 mm), is het verstandig om enkele strips plasticcard
in de naad aan te brengen.

2.4.7 Verschillende merken plamuur
De verschillende merken plamuur hebben ieder hun
speciale toepassing, waarvan de tabel een overzicht
geeft. Het is niet nodig om een heel arsenaal van
plamuur en putty aan te leggen.
Ook "autoplamuur" (bijv. Alabastine ) kan dus uitkomst
bieden. Deze plamuur is vaak wat agressiever (dwz. het
maakt het plastic slap, dus lang laten drogen !) en wordt
verdund met cellulose verdunner. Deze cellulose
verdunner is wel schadelijk dus werk met masker in een
geventileerde ruimte!

2.4.4 Plamuren en bijwerken van naden
Het bijwerken van de naden kan soms in een stadium
voordat de plamuur keihard is met een vochtig doekje
met isopropyl alcohol. Ook goedkope nagellak remover /
verwijderaar kun je gebruiken in combinatie met een
wattenstaafje of stukje papier tissue.. Dit lost de plamuur
iets op, en voorkomt zo dus veel hard schuurwerk ,
krassen en beschadigingen.
Meestal volgt de afwerking van aangebracht plamuur op
een model echter nadat alles goed uitgehard is: Het
bijwerken van de naden tussen twee niet goed
aaneensluitende delen gaat nadat het plamuur is
gedroogd met een fijne vijl of middelfijn schuurpapier.
Afwerken door te schuren met fijn schuurpapier en
tenslotte polijsten met zeer fijn schuur- of polijstpapier
of met polijstmiddel [4.11.4]. Schuur zoveel mogelijk
nat met watervast schuurpapier. Nat schuren heeft de
volgende voordelen: minder stof, het plastic wordt niet
warm, en het slijpsel zet zich minder snel vast in het
schuurpapier. Dit laatste voorkomt krassen.
2.4.5 Detail- en oppervlakte-bescherming
Om de omliggende details niet te beschadigen wordt de
naad rondom beplakt met stroken plakband (ook voor het
plamuren). Plak niet te dicht bij de naad want dan
ontstaan er hoogteverschillen tussen de geschuurde en de
afgeplakte delen. Bedenk dat weggeschuurde
paneellijnen opnieuw aangebracht kunnen worden [3.2].
2.4.6 Controle op het plamuren
Om te controleren of een naad echt niet meer zichtbaar
is, kan, nadat de plamuur goed uitgehard is, een laag
(grond)verf worden aangebracht met kwast of spuit.
Gebruik een lichte kleur zoals wit of licht grijs (zilver
werkt nog beter maar is als grondverf ongeschikt en de
zilverdeeltjes geven moeilijkheden bij schuren en
plamuren).
De effen kleur brengt alle kleine onregelmatigheden aan
het licht. Schuur de verflaag met zeer fijn schuurpapier
weg op de plaatsen waar nog wat plamuur aangebracht
moet worden. Het gewenste effekt bij plamuren wordt
meestal niet in een keer bereikt; hardnekkige naden
hebben wel meerdere plamuurbeurten nodig.

2.4.8 Vullen met houtlijm
Als plamuur kan ook witte houtlijm gebruikt worden,
waarbij het voordeel is dat het plastic niet wordt
aangetast en dat het met een vochtige doek kan worden
weggeveegd. Nadelen zijn sterke krimp en de matige
hechting op plastic. Houtlijm is handig voor het opvullen
van te diepe groeven of paneellijnen. De groef wordt
geheel opgevuld, maar omdat houtlijm krimpt, blijft de
paneellijn nog juist zichtbaar na droging.
Heel geschikt om cockpitkappen en de
naden eronder te vullen/te lijmen nadat je
bijna klaar bent met het model om
beschadigingen te voorkomen. [2.5.5]. Bij
te vormen met tissue gedoopt in water.
2.4.9 Vloeibaar plastic
Voor het maken van kleine randjes en
andere correcties is plamuur vaak te hard, te bros of
hecht het onvoldoende aan het plastic. Een oplossing die
vaak door figurenbouwers wordt toegepast is het maken
van 'vloeibaar plastic'. Dit gaat als volgt: schraap
plasticsnippers van een stukje gietrek en los deze op in
wat vloeibare lijm, zodat een papje ontstaat. Gebruik
hetzelfde plastic als van het model, of plastic waarmee
een vorige keer goede resultaten bereikt zijn. Door meer
of minder lijm toe te voegen kan de dikte geregeld
worden. Aanbrengen met een mespuntje. Gebruik geen
dikke lagen, want door de lijm wordt ook het
modeloppervlak slap. Laat het vloeibare plastic op het
model enkele dagen uitharden.
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Merk

Toepassing

Humbrol

alle soorten naden

Revell

alle soorten naden

Opmerkingen

vormen kan met tissue gedoopt in wat nagellak verwijderaar i.p.v
schuren

krimpt heel weinig (maar is duur!) . Vormen kan met tissue gedoopt in
wat nagellak verwijderaar i.p.v schuren
Tamiya

alle soorten naden

Milliput 'fine'

alle soorten naden
geschikt voor contouropbouw; verdunnen en nabewerken met water;
wordt steenhard.

Milliput 'standard'

alle soorten naden

Milliput is in vorm te brengen met een natte doek met water of alcohol.
Het scheelt gigantisch veel schuurwerk.
halfmat/glansverf

zeer fijne naden

witte houtlijm

kleine naden

secondenlijm (CA)

fijne naden

Micro Kristal Kleer

naden rond cockpit

lang laten drogen (2 wk) ivm krimp bij drogen
droogt onzichtbaar op, in water oplosbaar (kan nadelig zijn !) schuren
lastig
werkt snel; pas op voor witte plekken
werkt identiek als houtlijm
fijne "tipex" achtige plamuur, met kwast aan te brengen. Er zijn diverse
diktes te koop '

Mr.Surfacer

diversen plamuur

hele kleine naden

alles

er zijn diverse merken autoplamuur en doe het zelf plamuur.
Bijvoorbeeld witte Alabastine Auto plamuur, deze is behoorlijk goed
en goedkoop. Vormen kan met tissue gedoopt in wat nagellak
verwijderaar i.p.v schuren

© Copyright 1998-2008 IPMS - Nederland, All Rights Reserved. www.ipms.nl

2.4.10 Plamuurfoutjes achteraf herstellen
Naden, gietdeukjes en dergelijke welke na het schilderen
worden opgemerkt kunnen enorm storend zijn. Ze
kunnen worden gevuld met gekleurde plasticine
(zachtblijvende boetseerklei van bijv. Jumbo).
Aanbrengen, en met een vochtig doekje (alcohol)
afnemen, wat schuren overbodig maakt. Pas op voor
vlekken op matte verf.

.
enige lijmmerken.... met varierende dikte, de tubelijm is het
dikst.

2.4.11 Maken van contouren
Voor het maken van contouren, het opvullen van grote
gaten, het veranderen van vormen, is twee-componenten
putty het meest geschikt (zie boven Milliput, Tamiya,
Magic Sculp ...). Deze putty's worden keihard en kunnen
dan in elke vorm geschuurd, gevijld en gesneden
worden. De putty's hebben als nadeel dat ze niet altijd
even goed op plastic hechten, secondenlijm biedt dan
uitkomst. De slechtere hechting maakt deze soort van
putty minder geschikt voor het opvullen van naden en
putjes. Het is wel het beste materiaal om de binnenkant
van te dunne vacuform onderdelen mee te versterken.
Sommige twee-componenten putty's, zoals Milliput, zijn
met water of alcohol te verdunnen. Let wel op dat
eenmaal verdund de putty veel meer krimpt dan anders.
De aangebrachte putty zo veel mogelijk in vorm brengen
zolang het zacht is om lastig schuurwerk te beperken.

2.5 Lijmtechnieken
2.5.1 Basisprincipes lijmen
Er zijn verschillende soorten lijmen: lijmen met
oplosmiddelen ('weekmakers') en lijmen met een
chemisch uithardingsproces. Welke gebruikt moet
worden hangt af van het te lijmen materiaal. Bij
plasticbouw is het basismateriaal meestal polystyreen.
De normale plasticlijmen bevatten oplosmiddelen welke
het plastic zacht maken en versmelten voor de
verbinding.
De lijmverbindingen moeten voldoende drogen (bij lijm
met oplosmiddel moet het oplosmiddel ook weer uit het
plastic trekken, dit kan enkele dagen tot enkele weken
duren). Verder moeten voor een goede hechting de te
lijmen oppervlakken goed schoon en vetvrij zijn. Breng
de lijm altijd in dunne lagen aan. De delen moeten
zonder lijm zonder kracht tegen elkaar blijven zitten. Is
dat laatste niet het geval, dan eerst de onderdelen
bijwerken of op elkaar klemmen met plakband of
wasknijpers.
Zorg voor ventilatie en bedenk dat lijm vaak zeer
brandbaar is en dat de oplosmiddelen soms giftige gassen
vormen bij verhitting (dus niet roken!).

.

2.5.1.1. Tubelijm
In tubelijm zit minder oplosmiddel en meer vulmiddel
zodat het, in tegenstelling tot dunne vloeibare lijm,
geschikt is voor het opvullen van kleine kieren tussen de
te lijmen delen. Daarom is tubelijm het meest geschikt
voor het lijmen van verbindingen waarop krachten
komen te staan.
2.5.1.2 Vloeibare lijm
Vloeibare lijm wordt in de modelbouw het meeste
gebruikt. Bij aaneensluitende naden wordt de lijm met
een kwastje langs de naad aangebracht. Bij lange smalle
lijmvlakken eerst voorweken met een dunne streek
vloeibare lijm, daarna plakken met tubelijm. Enige tips:
• Vloeibare lijm wordt na enige tijd dikker en
gaat dan draden trekken, koop dan een nieuw
flesje en gebruik de ingedikte lijm als een vorm
van tubelijm.
• Een aantal merken (Faller Expert, Uhu, Revell)
levert vloeibare lijm in speciale verpakkingen
met een holle naald, zodat kleine hoekjes ook
goed te bereiken zijn.
2.5.1.3 Secondenlijm
Secondenlijm of de zeer snelle superlijm (cyano
acrylaat) wordt toegepast bij speciale verbindingen.
Bijvoorbeeld tussen polystyreen en metaal of Milliput,
en bij onderdelen die moeilijk lang in de juiste stand zijn
te houden. Gebruik niet te veel lijm: het verlengt de
droogtijd en de verbinding wordt er niet sterker door.
Sommige merken tasten het plastic iets aan, wat een
sterkere verbinding geeft.
Pas op bij gebruik van dunne superlijm, het spul kruipt
overal tussen, lijmt werkelijk alles en kan bij
onvoldoende ventilatie een witte aanslag rond de
lijmplek achterlaten. Deze witte aanslag is erg lastig weg
te krijgen of niet meer weg te krijgen vooral bij
doorzichtige onderdelen. De "superlijm" van Eduard is
erg goed; relatief goedkoop, goed houdbaar in de
koelkast en trekt bijna geen witte aanslag als er vocht bij
komt.

Waarschuwingen:
• Bewaar het buiten bereik van kinderen.
• Eventueel vastzittende huid voorzichtig
losweken met aceton of nog beter
amylcetaat.
• Dampen niet inademen!
Nadeel van superlijm is verder de prijs en de beperkte
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houdbaarheid (bewaar het in de koelkast maar niet als je
kleine kinderen hebt!).
2.5.1.4 Twee-componentenlijm
Metaal, acrylaat en andere kunststoffen zijn ook te
lijmen met twee-componentenlijm. Gebruik dit alleen bij
verbindingen die uit het zicht blijven omdat de lijmlaag
meestal vrij dik is. Wel is een zeer stevige verbinding
mogelijk.
2.5.1.5 Gewone contactlijm
Gebruik alleen contactlijm (Bisonkit, Uhu Kontakt..) als
de lijmnaad uit het zicht is en niet geschilderd hoeft te
worden. Deze lijm wordt veel gebruikt bij dioramabouw
en dergelijke.

Bevochtig het kussentje met een dunne niet te agressieve
flesjeslijm (bv. MicroWeld, Testors/Italeri) zo dat het net
niet doorweekt is.
Kleine onderdeeltjes kunnen nu met zwak klevend
plakband (welke ook op vingers kan worden geplakt) of
met een speld opgepakt worden en met het te lijmen
vlakje over het kussentje worden gehaald. Daarna op de
gewenste plaats aanbrengen. Pas op dat de lijm niet
tussen plakband en onderdeel kan komen. Sluit het
bevochtigde kussentje af wanneer het even niet gebruikt
wordt.
2.5.2.5 Andere
verbindingen
•

2.5.1.6 Plasticweld / Mek-Pak lijm
Deze goede lijmen van deze merken zijn voor veel
soorten plastic geschikt en waren vroeger ruim
verkrijgbaar. In verband met schadelijke dampen is het
echter verboden in Engeland en we raden gebruik dan
ook af van deze lijmen. Er zijn voldoende andere
merken.

•

•

2.5.2 Speciale verbindingen
2.5.2.1 Lijmen van ijzerdraad

•

Het lijmen van ijzerdraad gaat een stuk makkelijker door
het draad even door gesmolten soldeertin (soldeerbout)
te halen. Op het onregelmatige oppervlak van het
tinlaagje hecht lijm veel beter. Bij metaal op metaal
verbinding is het natuurlijk ook mogelijk om de
verbinding zelf te solderen.

•

2.5.2.2. Lijmen van transparante onderdelen
Check voor het schilderen van een vliegtuigmodel altijd
of de cockpitkap goed op de romp past. Breng zonodig
eerst wat plasticstrip aan en plamuur voor het
aanbrengen. Voor het lijmen van transparante delen kan
Micro Kristal Kleer of een witte hout/papierlijm gebruikt
worden, welke glashelder opdroogt [ 2.4.8 ]. Ruitjes die
aan de binnenkant van het model moeten worden
aangebracht, en waar een dik pasrandje aanwezig is, zijn
het beste te lijmen door het droog op de juiste plaats aan
te brengen. Daarna randen tussen glas en romp
langslopen met een penseel met wat vloeibare lijm, zodat
de lijm tussen glas en romp kruipt.

•

2.5.3 Hulpmiddelen bij het lijmen
Belangrijke hulpmiddelen bij het lijmen zijn o.a:

.

2.5.2.3. Het lijmen van stretched sprue
Doordat het plastic van stretched sprue is uitgerekt, lost
het veel eerder op in modelbouwlijm. Gebruik
MicroWeld, of houtlijm om stretched sprue te
bevestigen. Voor dunne delen die stevigheid moeten
hebben, zijn er diverse soorten sprue, strip en pijp te
koop in zakjes van Slater's, Tamiya en Evergreen [5.3].

•

2.5.2.4 Lijmen van kleine vlakjes
Voor het lijmen van kleine vlakken is het handig om een
'stempelkussentje' te maken. Neem een stukje pluisvrije
stof (test ook of kleuren niet oplossen in lijm). Bevestig
dit aan de binnenkant van een dop (oud flesje van
ModelMasters, Talens, Polly-S of Tamiya ... is zeer
geschikt). Eventueel eerst het binnendopje verwijderen.

Voor polystyreen-ABS verbindingen kan
Uhu ABS of ook Pattex Compact of
kontaktlijm gebruikt worden. ABS zit soms
in vacuform kits (o.a. voor transparante
delen).
Gewone lijm (Velpon, Collal, Revell
Special) verdund met aceton is te gebruiken
om kleine metalen deeltjes te plakken.
Verdun de lijm zo dat het geen draden meer
trekt.
Acrylaat ('Perspex' en 'Plexiglas')
verbindingen kunnen worden gelijmd met
contactlijm.
Piepschuim (styreen schuim of styropor)
kan het beste worden gelijmd met Uhu Por.
Hout-polystyreen kan met Uhu Hart of met
contactlijm gelijmd worden. Voor het
lijmen van balsahout tegen polystyreen kan
eerst een basisplaatje worden gelijmd tgen
het hout met dikke houtlijm. Laat alles
goed doordringen.
Lijm kwetsbare delen met Bisonkit: dit tast
de verf niet aan en blijft flexibel. Schilder
de lijm.

•

wasknijpers (zaag de schuine uiteinden eraf!) ,
klemmen en dergelijke voor het op elkaar
houden van onderdelen zoals vleugelhelften
e.d.
plakband, elastiek, geodriehoek (= driehoekige
lineaal met gradenboog, zie foto bij tip 2.2.3)
voor controle op stand en symmetrie, doosjes
en blokjes ter ondersteuning [8.2].
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kunnen komen, maar dat beetje extra gepuzzel is het
mooiere resultaat wel waard.
2.5.4 Lijmen op geverfde ondergrond
Het lijmen van kleinere onderdelen op toch reeds
geschilderde vlakken is soms nodig, en dit kan het beste
met secondenlijm (zoals Loctite of Eduard). Met een
cocktail prikkertje aanbrengen.
2.5.5 Enige toepassingen van witte houtlijm
Witte houtlijm heeft enkele zeer handige
gebruiksmogelijkheden. De dikke melkwitte vloeistof uit
flacon, droogt helder op (sommige soorten zelfs
glashelder), is in water oplosbaar en tast het plastic niet
aan. Op gelijmde delen kunnen echter niet te grote
krachten komen te staan. In de eerste plaats kunnen er
transparante delen mee worden gelijmd (cockpitkappen,
vensters, lichten). Verder kan zeer dunne sprue gelijmd
worden (antennedraden..).
Gebruik een cocktailprikker voor het
aanbrengen en veeg overtollige lijm direct op
met een natte doek. Veeg gemorste lijm goed
op, anders ontstaan er vlekken, vooral op
matte verf kunnen glimmende donkere
vlekken ontstaan.
Doordat de lijm dik vloeibaar is, kunnen er
ook knoppen mee aan hendels gemaakt
worden door de punt van de hendel een of
meer keer in de lijm te dopen. Ook klinknagels,
schakelaars, moeren op wielvelgen en andere kleine
details kunnen nagemaakt worden door een puntig
voorwerp in verdunde houtlijm te dopen of een
injectiespuit met verdunde houtlijm te vullen en hiermee
stipjes op het oppervlak te zetten.
Houtlijm kan verder nog gebruikt worden voor het
namaken van lampjes (beschilderen met vernis of
transparante verf) [3.3], en bij modelschepen om knopen
in tuigage te fixeren (draad van te voren in verdunde
houtlijm dopen) [3.16.7].
N.B. sommige soorten houtlijm zijn ook bruikbaar om
delen af te plakken bij het verven (in plaats van bv.
Humbrol Maskol, Revell Color Stop of Micro Mask;
beter is nog Bison Textiellijm). Pas echter wel op: witte
houtlijm kan vlekken maken op matte verf die erg
moeilijk weg te werken zijn (overschilderen is het beste).
Pas ook op bij gebruik op verchroomde delen, het
chroom kan aan de lijmlaag blijven zitten!!
2.5.6 Lijmen van paneelnaden
Bij steeds meer bouwdozen worden onderdelen
opgedeeld langs paneellijnen. Deze paneellijnen moeten
na de bouw zichtbaar blijven. Als zulke delen op de
gewone manier gelijmd worden lopen de lijnen echter
vol met lijm.
Een mogelijke oplossing is het aan de achterkant van de
lijmnaad aanbrengen van dun-vloeibare lijm. Zorg
hierbij dat de randen perfect tegen elkaar passen (evt
voorzichtig polijsten op een stuk ruw papier) zodat de
lijm niet door de naad naar buiten kruipt. Druk de delen
stevig tegen elkaar aan en breng de lijm met een penseel
aan. Breng niet teveel lijm tegelijk aan.
Soms zal van de bouwvolgorde moeten worden
afgeweken om nog bij de binnenkant van de naden te

2.6. Vacuform Bouw
2.6.1. Wat is vacuform?
Vacuform modellen bestaan doorgaans uit een of meer
platen polystyreen waarin met een mal enige
basisvormen (romp, vleugels en kleinere onderdelen)
zijn gezogen. Vacuformmodellen (voornamelijk
verkrijgbaar bij speciaalzaken) bieden een mogelijkheid
om modellen te bouwen die niet in de collecties van
fabrikanten van spuitgietmodellen ('injection-moulded')
zijn opgenomen.
.
De kwaliteit van de diverse merken kan enorm
verschillen, bovendien gaat de kwaliteit tijdens de
produktie eerder achteruit dan bij spuitgietmodellen. Er
zijn merken die metalen delen (wielpoten, propellers...)
en decals bijleveren, maar meestal moet men deze zelf
toevoegen [6.2.7]. De kwaliteit van de kleinere delen is
vaak matig tot zeer
slecht zodat deze beter
zelf gemaakt kunnen
worden. Ook
onderdelen uit andere
bouwdozen kunnen
dan uitkomst bieden.
Haal lastige
onderdelen
(propellers, wielen....)
zo mogelijk uit de reservevoorraad.
2.6.2. Voorbereiding voor vacuformbouw
Van groot belang bij vacuformbouw is goede
documentatie en vooral een goede schaaltekening [1.1].
Veel vacuformmerken leveren dit gelukkig erbij.
Voordat de vormen uit de plaat gesneden worden,
moeten eerst eventuele zwakke plekken worden
verstevigd. Zwakke plekken zijn te vinden door de plaat
tegen het licht te houden. Het verstevigen kan het beste
met Milliput of een andere niet-agressieve plamuur [2.4].
2.6.3 Het prepareren van de vacuform onderdelen
Vervolgens moeten de delen uitgesneden of losgeknipt
worden, te beginnen met de grotere delen. Bij het
uitsnijden moet een randje van circa 3 mm om de vorm
worden
gehandhaafd.
Vaak kan een met
een mesje
ingekraste kerf
om het vormpje
al voldoende zijn
om deze
voorzichtig van
de plaat af te
breken. De
randjes plaat
moeten nu
gelijkmatig van
de losse delen worden afgeschuurd op een glasplaat of
stuk watervaste multiplex (betonbekisting) waarop
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schuurpapier is bevestigd. Gebruik watervast
schuurpapier en water, dat scheelt een heleboel stof, ook
in uw longen. Druk niet te hard op het te schuren
onderdeel, dat veroorzaakt kromme randen. Bij het
schuren biedt een handvat op de delen in de vorm van
dubbelzijdig afplakband uitkomst.
Er zijn mensen die zelfs een vlakschuurmachine
gebruiken om de eerste grove schuurronde te doen van
de hoofddelen. Dit werkt alleen buiten en draag een
stofmaster. Heel voorzichtig de delen ruwweg uitschuren
en let op te grote hitteontwikkeling wat het plastic
aantast.
Er moet geschuurd worden totdat het randje overal
begint los te komen (bij voorkeur overal tegelijk, anders
is er niet gelijkmatig geschuurd). De dikte van het randje
geeft aan hoeveel er nog
van het vormpje moet
worden afgeschuurd.
Controleer de vorm
steeds op de
schaaltekening.
Vergeet niet de 'pips' (bobbeltjes, veroorzaakt door het
vacuüm zuigen) van het model af te halen met een scherp
mesje. Nadat alle onderdelen afgeschuurd en
schoongemaakt zijn,
kan de assemblage
beginnen.
2.6.4. Vacuform
transparante delen
Knip de delen uit
nadat de transparante plaat even in een bakje warm water
is gelegd. Sommige fabrikanten gebruiken afwijkende
plasticsoorten voor transparante delen (bij oude
RarePlanes modellen). De bijgeleverde transparante
delen worden vaak wat mooier na het verven met een
laagje niet gelende vernis [ Future 6.3.1 ]. Transparante
delen zijn het beste vast te zetten met houtlijm of Kristal
Kleer [2.5.2.2].
2.6.5. Assemblage van vacuforms
Het verder afbouwen van vacuforms is nu niet veel
anders dan van de normale spuitgiet-modellen. Bij de
assemblage moeten versterkingen in het model worden
aangebracht (spanten, liggers...). Spanten zijn het
gemakkelijkst te maken door met carbonpapier de
contouren van de schaaltekening direct over te drukken
op plasticplaat. Verder kunnen dunne randjes worden
voorzien van ondersteunende nokjes aan de binnenkant.
Gebruik bij voorkeur vloeibare lijm. Plak eventueel de
omgeving af ter bescherming van de oppervlaktedetails,
maar let er goed op dat de lijm niet onder het plakband
doorloopt! Werk verder het model op de normale manier
af.

2.7. Behandeling van transparante delen.
De transparante delen van de meeste bouwdozen zijn
nogal bros. Hierdoor raken ze snel beschadigd bij het
losmaken uit de rekken. Gebruik daarom bij voorkeur
een slijpschijfje in een miniboormachine om de delen uit
de rekken te halen. Zaag de bevestigingspuntjes niet te
dicht bij het onderdeel door en werk de puntjes bij met
een fijn vijltje of een stukje zeer fijn schuurpapier.

Gebruik in elk geval nooit een kniptangetje of een mes
om de transparante delen los te maken. De gietpuntjes
barsten dan in de lengte (met de 'nerf' mee) en deze barst
loopt vaak door tot diep in het onderdeel. Soms is er nog
wat te redden door het aanbrengen van een beetje
houtlijm op de barst. Hele cockpitkapje vervolgens na
drogen onder dompelen in Johnson Klear parket lak
[6.3.1]. Engelse noemen een cockpitkap een "canopy":

2.8. 'Rubber' delen
Rubber delen zoals banden
vergen een aparte behandeling
(vaak geen echt rubber, soms
zelfs polystyreen met veel
weekmakers erin: Airfix, Esci,
Revell). Beschadigingen zijn
vaak bij te werken met zwart
siliconenrubber (Bouwmarkt).
Banden kunnen na langere tijd wit uitslaan, dit is met een
vinger weg te wrijven. Flash-randjes zijn weg te werken
door met zeer fijn schuurpapier in de richting van het
randje te schuren.
Het verschil tussen echt rubber (of vinyl) en verweekt
polystyreen is dat verweekt polystyreen door flesjeslijm
aangetast wordt (geeft dan zwart af). Echt rubber geeft
na enige tijd gele vlekken op diverse soorten plastic en
verf. Om dit te voorkomen (bij slangetjes of het loopvlak
van banden...) kan een laagje ('witte') acrylvernis op het
rubber worden aangebracht.
Pas op: namaak rubber delen, waarin veel weekmakers
zitten, kunnen plasticdelen aantasten (worden slap en
vervormen). Dit geldt ook vaak voor tank "tracks" bij de
bouwdoos. Houd deze delen dus zoveel mogelijk
gescheiden van de rest. Zorg dat de delen van het model
die tegen het rubber aan zitten beschermd worden door
een laag chroom, glansvernis of glansverf (wielvelgen).

2.9 Circels snijden uit plasticcard
Dit kan op verschillende manieren: Met een mal
(munten!) en een kraspen of mesje met scherpe
punt, met een passer, waarvan de potloodstift is
vervangen door een kraspunt (metalen staafje
met scherpe punt)
of voor grotere
cirkels met een
speciaal mes wat
lijkt op een passer
(bv. Olfa
Compass Cutter):
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3.2.3 Aanbrengen van klinknagels

3. Detaillering
3.2 Panelling en klinknagels
3.3 Lampen en lichten
3.4 Roosters
3.5 In- en uitlaten
3.6 Antennes, draden, en sensoren
3.7 Cockpits
3.8 Stoelen
3.9 Cockpitkappen
3.10 Onderstellen en wielophangingen
3.11 Details aan vliegtuigen
3.12 Vleugels van vliegtuigen
3.13 Bewapening
3.14 Details aan auto's en vrachtwagens
3.15 Detaillering militaire voertuigen
3.16 Scheepsmodelbouw
3.17 Figuren detailleren en conversies

3.1 Inleiding
Veel modellen worden ware pronkstukjes door met name
de aandacht voor detaillering. Het aanbrengen van enkele
details geeft al gauw een heel ander gezicht.

3.2 Panelling en klinknagels
De meeste modellen hebben in- of opliggende lijnen,
waarmee panelen, deuren en dergelijke worden
aangeven. Ook worden wel eens klinknagels
weergegeven als rijen opliggende stipjes. Dit is redelijk
voor voertuigen op grote schaal, maar klinknagels op
vliegtuigmodellen kunnen echt maar beter geheel
verwijderd worden (meet maar eens op!). Bij moderne
vliegtuigen worden vaak verzonken klinknagels
toegepast, die dus onzichtbaar zijn (niet altijd). Let niet
teveel op alle paneellijnen of klinknagels. Een aantal,
aangebracht op opvallende plaatsen, geeft al een
overtuigend resultaat

Op de grotere schalen kunnen klinknagels kunnen
worden aangebracht met stipjes houtlijm [2.5.5]. Ook
verfstippen, aangebracht met een mooi rondpuntig
potlood of een kroontjespen, kunnen het gewenste
resultaat geven.
3.2.4 Paneellijnen verwijderen
Panelling is vaak te grof en moet dan verzwakt worden,
en soms is het beter om deze te vervangen. Bij
opliggende lijnen kan dit worden gedaan door te poetsen
of door te schuren met zeer fijn schuurpapier. Te diepe
inliggende panelling kan worden verbeterd door deze op
te vullen met houtlijm.
3.2.5 Paneellijnen aanbrengen
Bij kleinere schalen kan panelling vaak overtuigend
nagebootst worden door met een hard, dun potlood en
een lineaal de nodige
lijnen te trekken.
Overdrijf echter niet.
Zorg ervoor dat
paneellijnen altijd
recht of mooi
gelijkmatig verlopen.
Niets staat zo lelijk
als een
onregelmatige lijn.
Op de grotere schalen (1/48 en groter) kan men nieuwe
opliggende lijnen aanbrengen door zeer dunne sprue op
te lijmen met vernis voor opliggende lijnen. Dit kan ook
met vloeibare lijm [2.5.1.2] .
Ingegraveerde nieuwe lijnen kunnen worden aangebracht
met een kraspen (uit hobbyzaak, TriTool of BareMetal).
Een erg goed krashulpmiddel is de Olfa p-cutter:

3.2.1 Ingegraveerde of opliggende panelling?
De vraag of inliggende/ ingegraveerde of opliggende
lijnen beter zijn, is niet eenduidig te beantwoorden. Voor
beiden is wat te zeggen en het vervangen van
bijvoorbeeld alle opliggende door ingegraveerde is vaak
dermate veel werk dat het niet de moeite loont. Ook kan
men combinaties maken van in- en opliggende lijnen.
Een nadeel van opliggende lijnen is hun kwetsbaarheid
tijdens het bouwen, maar voor de fabrikant is het
eenvoudiger om de mal te maken. Een voordeel van
inliggende lijnen is dat bij de afwerking sterk verdunde
donkere verf in de lijnen geveegd kan worden, hetgeen
een mooi verweerd resultaat kan opleveren [6.4].
3.2.2 Verwijderen van klinknagels
Klinknagels kunnen worden afgezwakt of verwijderd.
Dit is te doen door te poetsen met een mengsel van
tandpasta en water, een autocleaner voor nieuwe lak, een
middelfijne polijstpasta geschikt voor plastic, of met een
huishoud schuurmiddel (Jif, Ajax...). Maak na afloop alle
onderdelen goed schoon.

Voor het trekken van lijnen op modellen maken Eduard,
TriTool en Verlinden setjes flexibele metalen sjablonen
met gebogen lijnen, klinknagelpatronen en vele vormen
van luikjes.
3.2.6 Opliggende lijnen vervangen
Opliggende lijnen geven meestal een minder
natuurgetrouw effekt dan
inligende of gegraveerde
lijntjes. Bovendien zijn ze bij
verweren vaak lastig.
Het vervangen van
opliggende lijnen door
inliggende kan als volgt
worden gedaan: Snij met een
scherp mesje de lijntjes van
het oppervlak. Houd hierbij het mes zoveel mogelijk
evenwijdig aan het oppervlak. De afgesneden lijntjes
blijven nog net zichtbaar als wittige lijntjes (behalve bij
wit plastic!).
Als het plastic zacht is kunnen de afgesneden lijnen
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inliggend gemaakt worden door er met een penseel
dunne vloeibare lijm (bijv. Kibri) over te strijken, het
plastic van de lijntjes smelt en krimpt iets, waardoor fijne
lijnen zichtbaar worden.
Als het plastic te hard is om de lijnen met lijm zichtbaar
te maken is opnieuw inkrassen nodig. Neem dan een
scherpe kraspen en een stalen lineaal of een stalen
sjabloontje (bv. TriTool) of knip sjablonen van lettertape
(bijv. Dymo) en trek lijnen op de plaatsen van de
afgesneden lijntjes. Trek dunne lijnen in een keer,
diepere lijnen in meerdere keren zonder het sjabloon te
verschuiven.
Afhankelijk van het soort kraspen kunnen er opstaande
randjes ontstaan langs de nieuwe lijn. Deze randjes zijn
nuttig bij fout getrokken lijntjes: randje met nagel
terugwrijven in de groef, eventueel plakken met een
beetje zeer vloeibare lijm. Na een dagje drogen kan er op
die plek opnieuw gekrast kan worden. Overige randjes
met een scherp mesje wegsnijden.
Pianoscharnieren (van romp- en vleugelluiken) en
dergelijke zijn opliggend en kunnen dus beter opliggend
blijven.
Het vervangen van de lijnen voordat de onderdelen
geschuurd worden is makkelijker omdat de oude lijnen
dan nog zichtbaar zijn. Inliggende lijnen verdwijnen bij
schuren veel minder snel dan opliggende. Let bij
aangrenzende delen op dat de lijnen aansluiten.
Oefen eerst met de kraspen: verschillende standen geven
verschillende effekten.

3.3 Lampen en lichten
Het namaken van lampjes en
lichtjes op modellen kan op
verschillende manieren. Voor de
glaasjes van kleine lampjes kan
een druppeltje Micro Kristal
Kleer of houtlijm worden
gebruikt. Dit wordt dan na
drogen gekleurd met transparante
verf. Voor grotere lampjes en
vleugeltiplichten kan een stukje
doorzichtig sprue of gekleurd
plexiglas worden gebruikt.
3.3.1 Tiplichten
Lichten in de voorrand of aan de tip
van een vleugel kan men aanbrengen
door het stuk uit de vleugel te zagen,
de randen af te dichten met
plasticcard en hierop een stukje sprue
of plexiglas van ongeveer de juiste
vorm te lijmen.
Nadat de verbinding tussen vleugel
en licht goed hard is geworden, kan het stukje
transparant in de vorm van het lichtje gevijld worden.

Zodra het lichtje de juiste vorm heeft kan het gepolijst
worden [4.11.5]. Om een lampje na te bootsen kan een
putje in de achterkant van het glas geboord worden
(opvullen met wat verf). Let op of het glas getint moet
worden, of dat er een gekleurd lampje achter een heldere
kap zit.

3.3.2 Schijnwerpers
Lampen en schijnwerpers zijn te maken van transparante
sprue (1/72: giettabjes) dat aan de achterkant zilver
geverfd wordt. Grotere schijnwerpers kunnen worden
gemaakt met behulp van zelfgemaakte glazen bolletjes
(bijvoorbeeld uit een blister van pilletjes etc.)

3.3.3 Gekleurde lampen
Anti-collision lichten: verhit het uiteinde van een stuk
transparant sprue om een bolletje te vormen waaruit het
licht gevijld kan worden. Laat na het vijlen en polijsten
een stukje sprue zitten en boor hiervoor een passend
gaatje in het model.

3.4. Roosters
Roosters komen veel voor, maar zijn op het model vaak
massief weergegeven. Soms kan met een mesje of mini
gutsje een rooster worden opengemaakt.
Een mooi doorzichtig rooster
geeft een veel beter aanzien.
Deze kan ook gemaakt worden
door het te vervangen door een
stukje nylonkous of metalen
gaas ('mesh'). Zowel het mesh
als het nylon kunnen worden
afgewerkt met sterk verdunde
verf (spuiten of hard blazen om
de gaatjes niet te laten vollopen, achterkant deppen met
stukje keukenpapier kan ook helpen).
3.4.1 Rooster van nylonkous
Snijd het massieve rooster uit het
plastic en maak de randen aan de
achterzijde zo dun mogelijk
(sleutelvijltje of schrapen met
mesje). Stukje nylonkous
afknippen ter grootte van het gat
en aan een kant met UHU Por of
Bisonkit vastplakken of
klemmen tussen een stripje
plastic dat met veel vloeibare
lijm tegen de binnenkant van het model wordt geplakt.
Na drogen nylon oprekken en aan de andere kant
vastplakken [2.5].
3.4.2 Rooster van metalen gaas (mesh)
Ook metalen mesh, verkrijgbaar in modelbouwzaken
(TriPart, AirWaves) kan gebruikt worden. Dit wordt aan
de buitenkant van het model bevestigd met superlijm.
Maak aan de randen van het roostergat een groefje zodat
het stukje mesh vlak met het oppervlak van het model
komt te liggen. Knip met een scherpe schaar een stukje
mesh af dat precies in de groefjes past, buig dit
voorzichtig in de vorm van het rooster en lijm het vast.
De randen kunnen eventueel met een beetje plamuur
gefatsoeneerd worden.
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voetje.

3.5 In- en uitlaten

3.6.2 Pitotbuizen

Indien mogelijk moeten dichte
in- en uitlaten worden
opengeboord. Afdekken van
de opening met een hoes of
deksel is ook een
mogelijkheid. Kleine in- en uitlaatopeningen kunnen
worden nagebootst met matzwarte verf of een streepje uit
een inktpen. Probeer ook in deze kleine openingen een
beetje diepte te creëeren door een putje open te boren,
waarin de verf wordt aangebracht. Ingewikkelde motor
inlaatkanalen kunnen worden gemaakt uit modelleerklei.
Uitlaten van vliegtuigmotoren moeten voldoende diep
zijn, en kunnen worden gemaakt uit doppen, hulzen van
stiften en pennen, maar ook van papieren kokertjes.

Pitotbuizen kunnen het beste van stompgevijlde naalden
gemaakt worden. Pitotbuizen op neuskegels: als de kegel
uit twee helften bestaat kan een groefje in elke helft
worden gezaagd. Bestaat de
neuskegel uit een stuk, dan een gaatje
boren. Dit gaat vaak makkelijker en
nauwkeuriger door het uiterste topje
van de neuskegel af te snijden en het
boortje met de hand rond te draaien. Lijm de speld met
superlijm in de neuskegel. Laten drogen met speld naar
beneden, zodat de superlijm een vloeiende overgang
vormt tussen pitotbuis en neuskegel.

3.5.1 Uitlaatpijpen afwerken
Natuurgetrouwe uitlaten zijn met name bij vliegtuigen
van groot belang voor een realistisch model. Begin bij
het openboren met een klein boortje, vervolgens steeds
een maatje groter en steeds wat minder diep. Platte
uitlaatpijpen zijn moeilijker open te maken: boor gaatjes
op de hoeken en snij het plastic ertussen weg met een
puntig mesje (zoals X-Acto nr.2), of gebruik een haaks
freesje (op laag toerental!) [8.2]. Er zijn ook uitlaat detail
sets te koop voor een aantal modelbouw types.

3.6.3 Platte antennes
Diverse platte antennes kunnen uit zeer dun plasticcard
of zelfs uit papier gemaakt worden.
3.6.4 Kleine
uitsteeksels
Kleine antennes
(probes..) kunnen
worden gemaakt uit
dun ijzerdraad, of van
nietjes uit tijdschriften.
Buig en vijl het
uiteinde van de draad in de gewenste vorm (platknijpen
met tang of plat slaan met hamer om een plat breed
stukje te maken). Boor een gaatje in het model, knip de
probe ruim van de draad en lijm het stukje draad aan het
uiteinde van de probe in het gaatje met wat superlijm.
IJzerdraad altijd schilderen of vernissen tegen roest.
Sensorvaantjes (1/32) zijn te maken van
een stukje oude tandpastatube of blik.
3.6.5 Draadantennes

3.6 Antennes, draden, en
sensoren
De kleine details als antennes dragen
aanzienlijk bij tot de
natuurgetrouwheid van een model. Te
denken valt aan:
• (spriet)antennes bij auto's, voertuigen, schepen;
draadantennes bij vliegtuigen.
• pitotbuizen en andere kleine sensoren bij
moderne vliegtuigen
• relingen bij schepen [3.16.5].
Bijgeleverde antennes moeten veelal vervangen worden
omdat ze te dik zijn of onjuist van vorm. Bijschuren wil
soms wat helpen. Om kwijtraken te voorkomen kunnen
antennes haaks op het randje van een stuk afplakband
geplakt worden. Noteer op de band welke antenne het is.
Kijk goed naar foto's: er zitten een groot aantal antennes
op het origineel. Bovendien kan de plaatsing van
antennes nogal verschillen. Breng ze pas aan als het
model bijna af is.

De meeste korte draadantennes zijn van
dunne stretched sprue te maken, maar
beter is dun nylon visgaren
(verkrijgbaar in de hengelsport winkel). Er zijn
verschillende diktes te koop, experimenteer wat
afhankelijk van de schaal van het model.
Er is ook rekbaar draad te koop. Ook uitgerekte
transparante sprue is te gebruiken. Gewoon garen is af te
raden, behalve voor scheepstuigage en ander touwwerk.
In de antennedraden van oudere vlieg- en voertuigen
zitten vaak isolatoren, deze zijn na te maken met een
druppeltje houtlijm. Dunne sprue laat zich lijmen met
houtlijm, superlijm en met geduld ook wel met gewone
modelbouwlijm. Om een al bevestigde dunne draad strak
te krijgen kan geprobeerd worden deze te verwarmen
met een brandende sigaret of nog beter een warme
gloeilamp.

3.6.1 Boogantennes
Boogantennes, DF-loops en dergelijke zijn te maken
door ijzerdraad om een rond voorwerp (punttangetje of
balpen) te buigen. Buig eerst een haaks stukje voor het
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3.6.6 Draden, kabels en spandraden
Deze langere draden kunnen het beste gemaakt worden
van dun nylon visgaren. Het is sterker en het kan veel
beter tegen een stootje. Verder is het doorzichtig wat een
beter schaaleffekt geeft.

Ook langere antennedraden en besturingskabels kunnen
ervan gemaakt worden. De vleugels van tweedekkers
zijn vaak verstijfd met spandraden.
De spandraden kunnen het beste worden aangebracht als
de vleugels al gelijmd zijn. Het aanbrengen gaat als
volgt:
• bepaal de benodigde lengte tussen de
hoekpunten met een passer.
• neem een stuk visdraad 1 cm langer dan de
opgenomen lengte.
• bevestig een uiteinde met superlijm in het
hoekpunt.
• neem een tandestoker en doop de tip ervan in
water.
• houd vlak voor het andere uiteinde de draad
met een pincet vast en trek het strak.
• breng nu in het andere hoekpunt met de natte
tandestoker een druppeltje superlijm aan en
druk de draad vast. Door het vocht zal de lijm
niet hechten aan de tandestoker zelf.
• houd de zaak enige tijd vast, en ondersteun
daarbij de handen.
• na afloop de draad afsnijden met een zeer
scherp nieuw mesje.
• breng bij meerdere draden deze aan tijdens de
droogtijd.
• tenslotte alle hoekpunten en uiteinden nog een
druppeltje superlijm na geven.
Opmerking: Soms is het handiger de spandraden aan een
stuk te maken, dus niet losse stukken. Boor gaatjes op de
hoekpunten en haal de draad daar doorheen. Werk van
binnen naar buiten, begin dus bij de romp. Draad door
het gat halen, lijmen, afsnijden met een scherp mes en
het gat dichtmaken met plamuur of houtlijm.

•
•
•
•
•

stuurorganen (voetstuur, stuurknuppel)
overhead-paneel
ruimte achter de stoel
richt- en zichtmiddelen
overigen zoals spiegels in kap

3.7.1 Cockpit variaties
Cockpits kunnen naar ouderdom globaal worden
ingedeeld:
4. Zeer oude vliegtuigen: meestal rieten stoel,
simpele instrumenten. De wijzerplaten staan
veelal scheef. Buisconstructies zichtbaar in
wanden en eventuele vloeren. Voor de open
cockpit zit vaak
een simpel klein
windscherm.
Details:
knuppeltje,
voetenstuur,
gashandle
(links) en
handpomp.
5. Periode 19401950:
zuurstofvoorzie
ningen, meer instrumenten, soms ook simpele
zijconsoles. Richtvizier, gepantserde stoelen,
cockpitkap, veel kleine handles en schakelaars
(rommelig aanzien).
6. Straaljagers 1950-1970: eerste schietstoelen,
veel instrumenten, radarscopes, goede vizieren,
drukcabine, side-consoles. Meestal een grote
warboel in de cockpit. Eerste schietstoelen.
7. Moderne jagers: head-up-display en
beeldschermen vervangen instrumenten, veel
knopjes aan (side-)stick en throttle, nette
indeling. Volledig automatische schietstoelen.
8. Cockpits civiel: uiterlijk is de cockpit niet veel
veranderd, wel moderne instrumenten
(beeldschermen). Nette indeling, vaak minder
bemanningsleden. Overhead
instrumentenpaneel aanwezig.

3.7 Cockpits
De cockpit is bij vliegtuigen een belangrijke blikvanger.
Daarom moet er altijd aandacht aan besteed worden. Als
de inrichting niet exact bekend is, kan er toch enigszins
gedetailleerd worden volgens bepaalde basisprincipes.
Een kale cockpit is altijd lelijker dan een gedetailleerde
cockpit met wat foutjes! Basis:
• stoel (met riemen)
• instrumentenpanelen
• cockpitkap/scherm
• wanden (gashandle, zijconsoles?)

De mate waarin de cockpit gedetailleerd wordt
is natuurlijk afhankelijk van de schaal en of een
en ander zichtbaar is.
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3.7.2.3 paneel met
Waldron
instrumenten

.

Voor grotere schalen
(1/48, 1/32, 1/24) zijn
vliegtuiginstrumenten
te koop van Waldron
Model products uit de
USA. Een paneel
wordt opgebouwd uit verschillende sets. Een set bestaat
uit stukjes zwart-geëtste metaalfolie en documentatie.
De instrumenten moeten met een zgn. Punch & Die set
uit de folie gestanst worden. De instrumenten hebben
losse paneelringen en wijzerplaten. De kwaliteit is
uitstekend, maar de sets (en de benodigde Punch & Die
set) zijn wel duur, terwijl er meestal meerdere sets nodig
zijn.

3.7.2 Instrumentenpanelen maken

3.7.2.4 instrumentenpaneel met decals

Er zijn verschillende manieren om instrumentenpanelen
na te maken, de duurste en eenvoudigste manier is het
kopen van een detailset uit foto-ets messing, zoals van
Eduard, Reheat of AirWaves. Maar ook met handwerk
zijn mooie resultaten te behalen. Hierna volgen enkele
methodes voor het met de hand maken van een
instrumentenpaneel.

Voor instrumenten op kleinere schalen kunnen decals
gebruikt worden. Eventueel kunnen enkele decals over
elkaar heen geplakt worden, dit geeft een goed effekt.
Ook kan wit plasticcard geschilderd worden, waarna met
een naald instrumenten worden ingekrast. Breng wat
glansvernis aan over de meters. Als de meters in de kit in
reliëf zijn aangebracht geeft dry-brushen een mooi effekt
[4.10.1].

3.7.2.1 paneel uit
doorzichtig plasticcard

3.7.3 Instrumentenpaneel details

Maak een op schaal
verkleinde kopie van de
instrumentenlayout of teken
dit na. Leg hierover een stuk
doorzichtig plasticcard (aan
randen vastklemmen of plakken) en teken de
paneelomtrek met naald of kraspen in het plasticcard.
Plaats nu op elk meterglaasje een druppeltje houtlijm of
Maskol. Boor gaatjes op plaatsen waar schakelaars
uitsteken. Verwijder het papier van de achterkant. Maak
schakelaars van sprue en lijm ze op het paneel.
Schilder de voorkant van het paneel in de juiste kleur(en)
en laat de verf drogen. Verwijder nu met een tandestoker
de Maskol of houtlijm. Schilder op de achterkant (dun)
zwarte stippen achter de glaasjes. Kras na drogen met
naald of kraspen wijzers en schalen in de zwarte stippen,
deze verschijnen wit achter het glas. Andere kleuren
kunnen op de achterkant worden bijgeschilderd. Na
drogen voorzichtig aan de randjes in de cockpit lijmen.
3.7.2.2 paneel van plasticcard en papier
Maak twee op schaal verkleinde kopiëen van de
paneellayout uit een boek, of teken deze na. Vernis deze
kopiëen. Lijm een kopie van het paneel op de voorkant
van dun plasticcard en boor gaten op de plaats van de
instrumenten. Verf de gaten in de randen zwart. Plak
daarna de tweede kopie secuur achter het paneel, zodat
de instrumenten door de gaatjes te zien zijn (eventueel
nog bijkleuren met inkt/verf). Vooral op grotere schalen
geeft dit een verrassend goed effekt. Tot slot de gaatjes
opvullen met Micro Kristal Kleer. Eventueel kan een
lampje achter het paneel geplaatst worden.

Voor grote schalen is het een fraai gezicht als de
instrumenten op aparte sub-panelen worden opgebouwd.
Zet een set instrumenten op een los stukje dun
plasticcard en lijm dit op het basispaneel. Zo kunnen ook
de hoogteverschillen worden nagemaakt die vaak op
echte panelen te zien zijn. Op alle schalen zijn
schakelaars na te maken met sprue en een druppeltje
houtlijm [2.5.5].

3.7.4 Verdere details in de cockpit
In vliegtuigen is naast een stuurknuppel ook een
voetenstuur aanwezig. Deze vertonen onderling nogal
eens verschillen, bekijk daarom foto's. Maak deze van
card en sprue. De stuurknuppel zelf is te maken uit een
bijgevijld dikker stukje sprue. Landkaartjes en dergelijke
zijn het beste te knippen uit kaartjes van een zakagenda.
Vizieren en Head-up displays maakt men van een stukje
doorzichtig plastic. Ook zijn er metalen HUDs in de
handel, oa van Model Technologies, Eduard en
Flightpath (ex PP-Aeroparts).
Spiegeltjes kun je knippen uit dun rest afval van metalen
accessoires of van een stukje plastic voorzien van
chroomtape.
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Verder zijn er stoelen in de handel van giethars of
metaal. Zo levert Aeroclub moderne metalen
schietstoelen en NeoMega nog enigszins betaalbare
giethars (resin) stoelen.
Het zelf maken met plasticcard geeft meestal betere
resultaten mits men goede informatie heeft. En je bent
modelbouwer of niet! Leuke schietstoelen site:
http://www.ejectionsite.com
.

3.8.1 Stoelriemen
Deze kunnen worden gemaakt van reepjes tandpastatube
of plakband. Voor de kleinere schalen ook van stukjes
decal. Gespen kunnen gemaakt worden van dun
wikkelspoeldraad. Riemen
kunnen verschillende kleuren
hebben. Tegenwoordig zijn er
setjes te koop met riempjes en
buckles.
...
3.8.2 Stoelkussens

.

. .

3.7.5 Cockpits van kleine schaal passagiersvliegtuigen
De kleine populaire 1/144 of 1/200 kits van
passagiersvliegtuigen hebben meestal geen cockpitdetail.
Dit is niet zo erg want van die details is niet veel te zien.
Het kleine cockpitkapje toont alleen veel beter door deze
een transparante gekleurde tint te geven. (bijvoorbeeld
bruin of blauw) [4.15]. Let op de
kleine bovenraampjes. Deze zijn na te
bootsen door een zwart vlakje met
daarover heen weer wat transparante
verf.

Deze kunnen van een stukje DAS klei of plamuur
gemaakt worden. Bedenk dat in een schietstoel een holle
ruimte aanwezig is voor de parachute. Ook reepjes
plakband en voor de grotere schalen tissue of echt doek
zoals een stuk laken zijn bruikbaar. Geverfde ruwe
Maskol of houtlijm voldoet ook. De verschillende
kleuren moeten van foto's worden afgeleid.

3.8 Stoelen

3.9 Cockpitkappen

Stoelen kunnen vaak een stuk verbeterd worden, of ze
kunnen maar beter geheel vervangen worden.
Het loont vaak de moeite omdat de stoel vaak goed
zichtbaar is. Er is een enorme varïeteit, dus is het
belangrijk om goed foto's te bekijken. Enige details zoals
stoelriemen en handles kunnen altijd wel aangebracht
worden. Handles kun je goed maken van dun koperdraad
uit een stukje electriciteitsdraad! Het is goed buigzaam.
Bedenk dat de stoel de bestuurder of piloot moet
ondersteunen. Breng zijwandjes van dun plasticcard aan
op een stoel. Controleer ook goed de afmetingen van de
stoel.

Cockpitkappen in de nieuwere kits zijn vaak redelijk,
maar bij de oudere kits en
vacuform modellen ziet het
er soms niet uit. Het
verbeteren of zelf maken is
dan nodig [5.6]. Veel
kappen hebben te dikke
frame lijnen, die de
versterkingen in de kap
moeten voorstellen. Schuur
deze er met fijn
schuurpapier af, nadat de
rest van de kap is afgeplakt.
Nieuwe framing kan met dun plakband (in de juiste
kleuren geschilderd) of met dunne plastic strip in de
grotere schalen worden aangebracht. Ingraveren kan ook
met een mesje.
3.9.1 Krassen weghalen van transparante onderdelen
Na het nodige schuurwerk, maar ook reeds bij aankoop,
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kunnen er krasjes of beschadigingen op de doorzichtige
onderdelen zitten. Deze kunnen verwijderd worden door
heel lang te poetsen met tandpasta of speciaal
polijstmiddel (Tamiya).

Gebruik genoeg water, en geef niet te snel op. Poets met
een wattenstaafje ook de binnenkant.
3.9.2 Getinte onderdelen
Doorzichtige onderdelen kan men tinten met transparante
verf van bijvoorbeeld Talens of Tamiya. Verdunde
Tamiya transparante verf geeft hele mooie resultaten.
Voor zonneblinderingen (visors) kan men ook een stukje
foto-negatief of een stukje verpakkingsmateriaal
gebruiken.

3.10 Onderstellen en wielophangingen
3.10.1 De sterkte van het (model)onderstel of de
ophanging
Grotere modellen hebben vaak een zwak onderstel of
wielophanging. Dan is het beter om de poot of as van
bijvoorbeeld een fietsspaak te maken. Dit bespaart later
veel ellende. Voor de kleine poten kan een stukje
ijzerdraad gebruikt worden. Het ijzerdraad kan
gesoldeerd worden. Een andere methode is het gebruiken
van speciale Plastruct ABS met een metalen kern. Dit
kan gelijmd worden met Plasticweld.
.
Wielpoten en andere
dunne delen die belast
moeten worden zijn ook te
verstevigen door ze in de
lengte door te boren en er
dan een metalen pinnetje
in te steken. Voor het
doorboren is een lang dun
boortje nodig (bv 0,5mm uit ijzerwaren winkel, maar ook
afgedankte wortelkanaalboortjes van de tandarts zijn
hiervoor geschikt). Verder zijn een handboortje en een
boel geduld nodig, want het boren moet rustig gebeuren
om het smelten van het onderdeeltje te voorkomen en om
goed te kunnen mikken.
Metalen pinnetjes kunnen gemaakt worden uit dun
staaldraad (hobby- of ijzerwaren winkel, maar ook stalen
nietjes uit folders en spits-krantjes zijn zeer geschikt).
Wanneer het pinnetje de juiste dikte heeft zal het precies
in het boorgat passen,
doe anders een drupje
dunne cyano-acrylaat
(seconden-) lijm op het
begin van het pinnetje
voordat het in het
boorgat gestoken wordt.
3.10.2 Detaillering van
het onderstel of ophanging
De mate waarin het onderstel of wielophanging in model
gedetailleerd wordt, hangt natuurlijk weer af van de
schaal. Toch worden onderstellen vaak verwaarloosd,
hetgeen jammer is, want zij kunnen net dat extra mooie

effekt geven. Enige detaillering geeft al een heel ander
gezicht. Bij nadere bestudering van het onderstel in de
bouwdoos blijkt vaak dat er zeer opvallende stangen en
cylinders ontbreken. Soms zijn ook de dempers
uitgeveerd wat natuurlijk een compleet verkeerde indruk
geeft voor een model dat op de grond staat. De poot moet
dan ingekort worden (meestal vlak boven de band). De
details zijn gemakkelijk te maken met stukjes card en
stretched sprue [5.7.1].
Zelfbouw is vaak nodig bij de oudere vliegtuig
vacuformkits. Gebruik dan een dikker stukje sprue of
plasticrod voor de poot en detailleer verder. Zorg ervoor
dat tenminste de twee hoofdpoten er hetzelfde uit zien
en de juiste afmetingen hebben. Moderne vacuformkits
hebben nogal eens bijgeleverde metalen onderstellen.
3.10.3 Remsystemen
Remsystemen zijn vrijwel altijd aanwezig. Daarom
moeten remleidingen van dun stretched sprue zeker
worden aangebracht. Nog beter is het gebruik van
gebogen dun ijzerdraad.
3.10.4 Intrekcylinders
Intrekcylinders kunnen goed gemaakt worden van een
stevig stukje electriciteitsdraad met
massieve kern. Verwijder bij de 'vijzel' de
isolatie en schilder het geheel in de juiste
kleuren.
3.10.5 Onderstelverwering
Onderstellen en wielophangingen tonen
nog beter wanneer ze een wat vet aanzien
hebben. Een nabewerking met een beetje
nauwelijks geroerde 'brass' metaalverf
geeft een mooi effekt. Ook een dun laagje
Tamiya 'Smoke' of sterk verdunde zwarte verf doet
wonderen. Overdrijf niet. Verf de onderstelpoten nooit
direct wit, maar heel licht grijs en drybrush met wit.
3.10.6 De banden
Automodellen zijn vaak voorzien van flexibele banden
[2.8]. Nieuwe vliegtuigbouwdozen zijn meestal voorzien
van redelijk goede banden. Oudere kits hebben echter
vaak veel te smalle banden. Deze kunnen dikker gemaakt
worden met wat plamuur of met meerdere lagen
houtlijm. Banden uit vacuform modellen kunnen maar
beter vervangen worden. Controleer altijd de grootte van
de band met een goede foto of
schaaltekening. Profiel in bandjes
(1/72) is na te bootsen door de
massieve wieltjes stevig drukkend
over een fijne ijzervijl te rollen.
Onder het gewicht platten de banden
nogal eens af. Dit kan nagebootst
worden door de band iets plat te
vijlen, en aan de zijkant naast het platte stukje wat
dikkere houtlijm aan te brengen. Een andere methode
maakt gebruik van een strijkbout. Breng de bout op
temperatuur. Neem wat aluminiumfolie, houd dit tussen
de band en de bout, en druk de band tegen de bout. Let
op: maak er geen lekke banden van, dus eerst oefenen!
Er zijn tegenwoordig ook gegoten giethars wielen te
koop met deze vorm.
Banden worden vaak ten onrechte zwart geschilderd.
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Deze gewoonte ontstaat omdat het wordt aanbevolen in
de bouwbeschrijving. Veel beter is het om mat
donkergrijs te nemen als basiskleur. De band kan verder
opgehaald worden met zeer verdunde bruin gele verf
voor moddersporen. Daarnaast kan het loopvlak van de
band nog wat donkerder geschilderd worden. Denk erom
dat de verf na droging veel lichter wordt, en dat alles
goed mat moet zijn.

onderdelen!

3.11 Details aan
vliegtuigen
3.11.1 Details in een cockpitkap
Spiegels zijn vaak aangebracht in de kap zelf.
Afhankelijk van de schaal kunnen deze worden
aangebracht. Lijm op een stukje dun card
aluminiumfolie. Knip de card uit op de juiste maat en
breng deze aan in de kap. Bij grotere schalen ook de
bevestigingsbeugels, handgrepen en dergelijke van
stretched sprue aanbrengen. Verder zitten er nog wat
vergrendelingshaakjes onderaan de kap, welke men kan
knippen uit een stukje foto-negatief.
Denk ook aan
eventuele buizen van
sprue. Pas op met het
lijmen met superlijm,
want geeft een lastig
te verwijderen
aanslag bij vocht.
Lijm daarom ook
metalen geëtste onderdelen liever met houtlijm of Kristal
Kleer [2.5].
3.11.2 Propeller- en rotorbladen
Om propeller- en rotorbladen symmetrisch te plaatsen
kan het beste een stel symmetrische lijnen op een blad
papier gebruikt worden. Leg de as van de schroef/rotor
op het middelpunt en gebruik de lijnen als referentie bij
het uitrichten van de bladen.
3.11.3 Vliegtuig-interieuren
De cabines van vliegtuigen zijn
in kits vaak nauwelijks
gedetailleerd. Meestal is niet
veel zichtbaar van het interieur.
Voor de kleinere schalen (1/144
en kleiner) loont het nauwelijks
de moeite. Toch is een mooi effekt te bereiken door aan
de binnenzijde van de raampjes een bruin getinte
transparante verflaag aan te brengen. Bij de grotere
schalen moet bekeken worden wat zichtbaar is. Bij 1/72
modellen moeten tenminste enige dwarsschotten
aangebracht worden (tegen de doorkijk). Verder kan men
een interieur na bootsen door langs de ramen met card en
sprue een rand met wat details aan te brengen. Worden
deuren opengezet dan zal een heel interieur gebouwd
moeten worden. Snuffel eens door de doos met reserve

3.11.4 Details aan een straalmotoruitlaat
Verstelbare uitlaten van moderne straalmotoren zijn
veelal enorm ingewikkeld. Allereerst wordt de
opengeboorde uitlaat voorzien van een koker van
behoorlijke lengte. Bij motoren met naverbranders zit
tussen het einde van de motor en de uitlaatmond een
naverbranderring met sproeiers. Het einde van de motor,
met de laatste schoepenring, is vaak goed gedetailleerd
in de bouwdozen te
vinden. Een uitlaat
verstelmechanisme kan worden gemaakt van sprue, dun
ijzerdraad, en verbandgaas.
Van de sprue worden ringen gemaakt, het verbandgaas
wordt op maat geknipt, en de ringen worden er op
geplakt. Dit levert een zeer originele uitlaat op ook in de
kleinere schalen.

3.11.5 Speciale
helikoptertips
Helikopters hebben
vaak gecompliceerde
rotorkoppen. De
besturingsstangen
daarin worden vaak
vergeten. Bestudeer
goed foto's. De rotorbladen moeten soms (niet altijd) iets
doorhangen, buig ze dan voorzichtig bij. Zorg ervoor dat
de rotor (enigszins) kan blijven draaien wat de kans op
breuk verkleint. Stoelen in helikopters hebben vaak aan
de zijkant beschermings-pantserplaten. Denk ook aan de
'collective pitch handle'.
Helikopter landingssledes zijn te maken van gesoldeerde
messing pijpjes en staafjes.

3.11.6 Basisprincipes vliegtuigonderstellen
De meeste vliegtuigen zijn uitgerust met een onderstel
dat al dan niet intrekbaar is. Er zijn grote onderlinge
verschillen in werking en uitvoering. Toch zijn er een
aantal basisprincipes. Een onderstel heeft meestal drie
poten, elk voorzien van een remsysteem, een of meerdere
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banden, een torsieschaar tegen het verdraaien van de
wielen, en een schokdemper. Een vast onderstel heeft
soms wielkappen met hulpstijl. Bij intrekbare
onderstellen zijn er extra intrekcylinders [3.10.4] en
stangen aanwezig en meestal wieldeuren. Indien er aan
een poot meerdere banden bevestigd zijn, dan is er soms
een complex ophangsysteem zijn in de vorm van een
zogenaamde bogie.
3.11.7 Wielbakken van vliegtuigen
Wielbakken zijn veelal ondiep of ontbreken geheel.
Meestal vergt het erg veel werk om dit te verbeteren.
Vaak is het nodig om van dun card een geheel nieuwe
wielbak te maken.
Vergeet niet de details
in de wielbak aan te
brengen. Ook worden
soms de zijkanten van
wielbakken (vooral
welke in vleugels
zitten) vergeten.

een glasplaat met waterproof schuurpapier. Over het
algemeen kan het profiel niet in de vleugel geschuurd
worden. Dit is niet erg, want het is nauwelijks zichtbaar.
3.12.1 Tweedekkers en geribbelde vleugels
Het uitlijnen van vleugels van tweedekkers moet met een
geodriehoek gebeuren. Vijl eerst enig profiel in
eventuele vleugelstijlen. Enigszins geribbelde vleugels
kunnen met een wat schuurpapier gewikkeld on een rond
houtje worden geschuurd. Zorg dat alles goed
symmetrisch is. Bij tweedekkers zijn vaak
besturingskabels [3.6.5] op en onder de vleugels en langs
de romp aanwezig. Vergeet deze niet!

3.11.8 Wieldeuren
Let op de stand van de
wieldeuren. Per type kan dit heel
erg verschillend zijn. Sommige
deuren klappen direct weer in
(ook op de grond), andere staan
open, terwijl weer anderen
langzaam naar beneden zakken.
Wieldeuren kunnen vaak maar
beter vervangen worden door
nieuwe exemplaren van dun
plasticcard. Ook dun
vlakschuren wil helpen. Kras nog wat details in de deur,
en breng in de grotere schalen de scharnieren aan. Aan
de deuren zitten veelal ook dunne intrekstangetjes.
Op de rand van wieldeuren zitten vaak rubberen
afdichtstrips. Deze zijn bij US Navy vliegtuigen vaal
rood. Voor de grotere schalen kan men deze goed
nabootsen met een dun randje van maskol of houtlijm,
dat daarna geschilderd wordt.

3.12.2 Opvouwbare vleugels
Marine-vliegtuigen zijn vaak voorzien van opvouwbare
vleugels met verschillende scharnierconstructies. Zaag
de vleugel door op de scharnierlijn. Let op, want deze
kan bij de linker- en rechtervleugel en zelfs ook aan
boven- en onderzijde anders zijn. Zet de vleugels altijd
vast. Het gaat ten koste van de schaalnauwkeurigheid om
deze beweegbaar te houden. Maak de verbinding tussen
binnenvleugel en opgeklapte buitenvleugel stevig met
een stuk ijzerdraad dat met contactlijm wordt vastgezet.
Daarna wordt de detaillering aangebracht met ribbetjes
van card en de nodige leidingen van sprue.

3.11.9 Onderstelbeveiliging
Bij veel vliegtuigen zijn de onderstellen op de grond met
speciale pennen beveiligd (locked). Aan deze pennen
zitten vaak 'remove
before flight' vaantjes.
Deze zijn te koop oa. van
Precision Parts in de
vorm van papieren
strookjes, van Verlinden
als plastic folie en verder
zijn deze vaantjes te vinden op enkele decal sheets van
Superscale.

...

3.12 Vleugels van vliegtuigen
De kwaliteit van de vleugels verschilt sterk per kit. Bij
de oudere kits zijn de vleugels vaak veel te dik, vooral
aan de achterlijst. Bij supersone vliegtuigen is ook de
voorrand scherp. Als de vleugel uit een onderhelft en
bovenhelft bestaat, dan kunnen de helften dunner
gemaakt worden door aan de binnenzijde te schuren op

…
3.12.3 Stuurvlakken en kleppen aan vleugels
Voor de besturing zijn uiteraard alle vliegtuigen voorzien
van stuurvlakken als rolroeren (ailerons), richtingsroer
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aan de staart (rudder) en hoogteroer (elevator). Daarnaast
zijn er nog draagkracht verhogende vlakken in de vorm
van kleppen (flaps) aan de vleugelachterrand, en soms
kleppen (slats) aan de voorrand. Om te remmen op de
grond of in de lucht zijn er vaak nog remkleppen
(airbrakes, liftdumpers, spoilers) aanwezig. Het geven
van een aparte stand aan deze stuurvlakken voegt wat
extra toe aan het model. Bekijk
altijd eerst goed foto's. Ieder
vliegtuig heeft zijn
eigenaardigheden. Als de
hydraulische druk weg is, dan
zakken sommige vlakken onder
het eigen gewicht naar beneden.
3.12.4 Het uitzagen van kleppen en stuurvlakken
Zeer nieuwe kits hebben soms al de mogelijkheid om de
vlakken in een aparte stand te zetten. Meestal zal er
echter gezaagd moeten worden. Voordat met het
uitzagen begonnen wordt, moet eerst gecontroleerd
worden hoe de zaagsnede loopt op de bovenhelft van de
vleugel en aan de onderzijde. Is de vleugel uit slechts een
stuk gemaakt, dan kan wat prutswerk met card en
plamuur toch uitkomst bieden. Ook het diep inkrassen
aan onder- en bovenzijde en daarna losbreken wil soms
werken. Zijn er twee aparte helften, dan is de zaak veel
eenvoudiger. Apart loszagen met een electrische zaag of
met de handzaag. Lossnijden kan ook, dat hangt een
beetje af van de dikte van het plastic. Daarna alles netjes
bijvijlen.
3.12.5 Kleppen (flaps)
Bekijk goed met wat voor kleptype het toestel is
uitgerust. Soms klapt alleen de onderhelft naar beneden
(splitflap). De klep moet zeer dun en scherp gevijld
worden aan de achterrand. Dit geldt ook voor de
achterrand van de zaagsnede aan de vleugel. De
binnenzijde van vleugel en klep hebben vaak een
afwijkende kleur. Soms is het nodig om geleidingsrails
aan te brengen waarlangs de klep beweegt. Maak dit van
wat dikker card, en laat dit een stuk doorlopen in de
vleugel. In de kleinere schalen is met schaduwwerking
en donkere randjes ook veel mogelijk.

3.12.8 Hoogteroer (elevator)
Het hoogteroer heeft links en rechts dezelfde uitslag.
Hoogteroeren van de grotere oudere vliegtuigen hebben
vaak nog een naar voren uitstekend gedeelte (het
hoornbalansvlak) om de stuurkrachten te verkleinen.
3.12.9 Liftdumpers, remkleppen (spoilers)
Deze systemen verschillen sterk per kist. Bekijk goed de
foto's. Bij passagiersvliegtuigen zijn ze vaak in de
bovenzijde van de vleugel voor de kleppen aangebracht.
Bij militaire gevechtsvliegtuigen zijn vaak losse
remkleppen in de romp aangebracht.
Als deze opengezet worden, dan moet het binnenwerk
worden aangebracht samen met de werkcylinder. Soms
zitten er gaten in de remkleppen. Boor deze uit.
3.12.10 Details aan stuurvlakken (control surfaces)
Aan de stuurvlakken zitten vaak nog kleine trimvlakjes
(tabs) en bedieningsstangen of kabels. Bij rolroeren van
oudere type vliegtuigen zijn vaak ook nog kleine
contragewichtjes te vinden. Vergeet verder niet om een
binnenwerkje van card in de vleugel aan te brengen
tegen de inkijk.

3.13 Bewapening
Als de bewapening
wordt aangebracht, dan
moet hieraan ook de
nodige aandacht worden
besteed. Deze zaken zijn
vaak de sluitpost bij de
bouwdoos, en veelal
klopt er van wat is
bijgeleverd niets. Bij vliegtuigen is het of niet van
toepassing, of niet op schaal. Ook moet bedacht worden
dat bewapening vaak pas vlak voor de vliegmissie wordt
aangebracht i.v.m explosiegevaar. Anders is het bij
gevechtsvoertuigen welke continu in beweging zijn. In
vredestijd zal er slechts geoefend worden met enkele
namaakwapens of met wat oefenprojectielen. Daarom is
het niet altijd nodig om alles aan te brengen.
3.13.1 Vaste bewapening

3.12.6 Rolroeren (ailerons)
Rolroeren zitten aan de uiteinden van de vleugel. Wat
vaak vergeten wordt is dat de beide rolroeren een
tegengestelde uitslag hebben (bijvoorbeeld rechts
omhoog, links omlaag). De uitslag naar boven is meestal
iets minder als de uitslag naar beneden. Moderne
gevechtsvliegtuigen hebben soms wat afwijkende
rolroeren (flaperons).
3.12.7 Richtingsroer (rudder)
Het richtingsroer aan het vertikale staartvlak geeft
uitgezaagd een veel beter gezicht. Vergeet niet de
eventuele stuurstangen of kabels aan te brengen.

Gevechtsvliegtuigen en gevechtsvoertuigen zijn veelal
voorzien van vaste of interne bewapening in de vorm van
kanonnen of mitrailleurs. Soms is er in de vliegtuigromp
nog een bommenruim aanwezig.
• mitrailleurs kunnen maar het beste van dunne
sprue gemaakt worden. Ook een van de kop
ontdane blauwstalen spijkertje doet het goed.
Verf de loop met een mengsel van
donkerblauw en zwart. Breng daarna nog een
laagje aan van 50% matvernis en 50%
glansvernis. Boots de gaatjes na met een
inktpennetje of verf de opening zwart.
• sommige boordkanonnen hebben een
trechtervormig mondstuk. Neem een spijkertje
of een stukje sprue. Doop het uiteinde in wat
houtlijm. Hang het geheel vertikaal op. Laat
drogen, en verwijder daarna met een
scheermesje de bolle kant aan het uiteinde.
• kanonschietgaten bij voorkeur openboren
(grotere schalen) of nabootsen met wat zwarte
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•
•

verf.
hulzen van klein geschut en vuurwapens
kunnen gemaakt worden van in stukjes
geknipte koperen spijkertjes.
interne bommenruimen bij vliegtuigen zijn
vaak veel te grof. Detailleren met sprue en card
is dan nodig. Let op de stand van de geopende
deuren. Breng de scharnieren aan met sprue, en
detailleer ook de binnenkant van de deuren. Is
het onbegonnen werk, lijm dan het ruim maar
dicht. Soms is het daarbij veel/P beter om een
grote plaat te gebruiken van card in plaats van
de aparte losse deuren. Naden inkrassen.

vaak per vliegtuig. Snijd de stulpjes af waaraan de bom
of raket bevestigd moet worden. Schuur de pylon, en
breng met dunne sprue of stukjes ijzerdraad de
ophangpunten aan. Zeer mooi is het om zo een lege
gedetailleerde pylon aan te brengen. De speciale
Hasegawa sets bieden vaak ook mooie pylons. Let op de
stencilling, vaantjes en opschriften ('remove before
flight').
Pylons welke aan zwenkende vleugels zitten zijn
draaibaar te houden door tussen de beide vleugelhelften
een punaise te klemmen. Lijm hier later de pylon aan.

3.13.2 Externe vliegtuigbewapening
De wel bekende 'bommen en granaten..'. De maten
hiervan kloppen vaak niet. Gebruik de beste die
gevonden kunnen worden. Soms moeten er aparte sets
voor gekocht worden bijvoorbeeld van Hasegawa. Deze
zijn vaak uitstekend gedetailleerd. Met zo'n set kunnen
heel wat modellen voorzien worden. Doe onderzoek naar
de diverse kleuren. Niet alle raketten zijn wit! Voor de
grotere schalen kunnen zelfs de opschriften worden
aangebracht.

•

•

•
•
•

maak de vinnen van raketten van zeer dun
plasticcard (bijvoorbeeld van een plastic eetbordje
of een bakje van de afhaalchinees). Boor de raket
aan de achterzijde open. Verder de gekleurde
banden het liefst aanbrengen met strips van decal.
Veel raketten worden op de grond beschermd door
een koker of zeil aan de tip.
maak ook de vinnen van bommen van dun card.
Verf de bom niet simpel groen of zwart. Er zijn veel
verschillende typen en kleuren. 'Smart' bommen
hebben meestal een opvallende vorm.
oefenprojectielen kunnen met wat moeite vaak zelf
gemaakt worden. De opvallende kleuren geven een
aparte indruk.
brandstoftanks moeten ook geplamuurd worden.
Maak de vinnen van dun card en breng ook de
opschriften aan met decals of kroontjespen.
ECM en andere pods zijn vaak zeer opvallend van
vorm. Besteed veel aandacht aan de details. Denk
erom om de koelgaten open te boren en de nodige
opschriften aan te brengen.

3.14 Details aan auto's en vrachtwagens
De inhoud van een auto- of vrachtwagen bouwdoos
verschilt nogal eens van kwaliteit. Controleer dit altijd
vooraf bij de aankoop (zie 'checklist').
3.14.1 Het motorcompartiment
Als bij een vrachtwagen de cabine naar voren wordt
gekanteld, dan moet er uiteraard flink gedetailleerd
worden. Ditzelfde geldt
voor geopende
motorkappen. Detailleer het
hele motor compartiment,
en vergeet niet de vele
kabels en slangen. Deze
zijn van gewoon dun
zwakstroomdraad te
maken. Vergeet ook niet
om de extra accessoires zoals accu, schakelkasten en
dergelijke aan te brengen. Het beste werkt men vanaf een
foto. Let goed op de verschillende kleuren, en vergeet
niet een en ander een vet uiterlijk te geven met
nauwelijks omgeroerde brass. Bij luchtgekoelde
motorblokken de cylinder koelribben accentueren met
een wash [4.10] van donkergrijze verf.
3.14.2 Het autointerieur
Het interieur van auto's en vrachtwagens moet altijd
gedetailleerd worden. Let op de stoelen, en breng
eventueel met een stukje laken zittingen aan. Doe dit ook
aan de binnenkant van bepaalde deuren. Vergeet niet de
raamslingers, de eventuele brandblusser en dergelijke.
Een stuk tandpastatube is hierbij zeer bruikbaar.
Rolbeugels en dergelijke kunnen ook van gesoldeerde
messing staafjes worden gemaakt. Bij dichte deuren het
rel‹ef accentueren met wat donkerder verf dan de
basiskleur. Gebruik hiervoor geen zwart, want dat is te
nadrukkelijk.

3.13.3 Ophanging, rekken en pylons
De pylons zijn ook weer vaak niet correct, en verschillen
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schalen kan gesuggereerd worden door de uitstekende
delen te dry-brushen met wat glansvernis en de diepe
delen mat te laten [4.10.1].
3.14.5.1 LCD uitlezingen namaken

tekening: Revell

LCD uitlezingen zijn te vinden in de meeste moderne
racewagens en in sommige personenwagens. Deze
uitlezingen bestaan uit een dubbel glasplaatje met een
zilveren reflector er achter. Dit is na te maken met een
stukje helder acetaat of plasticard. Beschilder de
achterkant hiervan met Revell CarMetallics 397
Platanengroen, of met een mengsel van aluminium met
wat olijfgroen (zie horloge of rekenmachine voor juiste
kleur).
3.14.6 De ruiten en de ruitewissers

Op de kleinere schalen kan de stoel geverfd worden,
waarbij er een flinke hoeveelheid 'flat-base' van Revell
of Tamiya X21 wordt bijgemengd om het velours na te
bootsen [4.7].
3.14.3 Tapijt in autointerieur
Tapijt in grotere automodellen (1/24 en groter) is na te
bootsen met zelfklevend velours of zelfklevend vilt. Dit
materiaal is vaak te koop in winkels voor grafische
materialen in uiteenlopende kleuren. Het verschil tussen
velours en vilt zit, behalve in het uiterlijk ook in de rug:
onder het velours zit vaak een laag plasticfolie, waardoor
het nogal stug is. Vilt is op te rekken en vormt zich beter.
In haakse hoeken gaat het nogal eens bol
staan. Verdeel daarom de vloer en wanden in
losse stukken. Werk bij de wanden naar de
ramen toe, zodat naden uit het zicht blijven. In
hoeken kan het ene stukje met het andere
worden klem gezet. Maten kunnen worden
genomen met afplakband, wat in het interieur
in de goede vorm gesneden kan worden.
3.14.4 Autogordels
Autogordels zijn na te maken van strookjes
sierlint. Het gemakkelijkst is wit lint, wat met de viltstift
van de juiste kleur wordt voorzien. Gebruik
merkviltstiften op alcoholbasis, een grafische
speciaalzaak heeft tientallen kleuren. Breng aan de
achterkant acrylvernis aan om rafelen te voorkomen.
Aanbrengen in model met wat UHU Por, dit blijft
kleverig en elastisch zodat stug lint zich niet los kan
werken. Ook een stukje tandpastatube is bruikbaar als
gordel bij de kleinere schalen.
3.14.5 Wijzerplaten namaken
Klokken zijn ook na te bootsen door een stukje zwart
diafilm/fotonegatief te nemen en hierin met een kraspen
wijzer en schaal te tekenen. Doe dit in spiegelbeeld aan
de achterkant, druk niet te hard en kras alleen de zwarte
laag weg. Beschilder de achterkant met de kleuren van
wijzer en schaalverdeling en plak het wijzerplaatje achter
het dashboard. Diepte in dashboard- details op grotere

De ruiten moeten liefst met Microscale Kristal Kleer
worden vastgezet. Bij het aanbrengen van de ruiten (en
deuren) in de sponning een zwart verfrandje aanbrengen
om het rubber te simuleren. Vervuilde ramen zijn te
maken met een mengsel van Tamiya vernis en wat bruin.
Gebruik altijd acrylverf [4.7] want fouten zijn dan nog te
herstellen door af te nemen met water. Heel aardig is het
om een halve cirkel af te dekken rondom de ruitewissers,
en dit mengsel licht met een spuit aan te brengen.
Overdrijf niet. De ruitewissers kunnen gemaakt worden
van sprue en een stukje strip voor het rubber.
3.14.7 Spiegels maken
Spiegels zijn na te maken met behulp van chroomkleurig
plakband of met stukjes reflector van
wegwerpflitsblokjes. Het plakband heeft het voordeel dat
het al kleeft, maar is wat gevoeliger voor knikken.
Flitsblokreflectortjes zijn voorzien van een dun laagje
aluminium. Dit laagje kan het best gevernisd worden.
Pas op met lijm op het plastic zelf, het aluminiumlaagje
wordt dan snel lelijk. Houtlijm werkt hier beter.
Bewaar alle flash van zwart plastic. De spiegel die op de
voorruit geplakt moet worden toont veel beter als tussen
glas en spiegelpootje een stukje
zwart flash geplakt wordt,
waarmee het rubber plakvoetje
nagebootst wordt. Lijmen met
MekPak of MicroWeld [2.5.1].
3.14.8 Nummerplaten
Nummerplaten zijn van die details
waarmee leuke dingen te doen zijn: een "customized
plate" met een gekke afkorting op een amerikaanse auto,
een "personalized" nummerbord op een engelse auto, of
gewoon je eigen nummerplaten op een model van je
eigen autootje.
Er zijn foto-ets customized plates te koop (o.a Miniature
Autobits).
Sommige merken bouwdozen, zoals Revell bieden vaak
een ruime keuze aan nummerplaten van verschillende
landen, de meeste japanse en amerikaanse merken laten
het echter vaak bij een enkel setje plus showroom-platen.
Gelukkig zijn er verschillende manieren om toch een
andere nummerplaat te monteren.
3.14.8.1 Reflecterende nummerplaten
Nummerplaten die echt reflecteren zijn eenvoudig te
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maken. Koop in een autoshop een reflecterende NL
sticker, en bij hobbyzaak een setje letters van Slater's
(voor 1/24 en 1/25 bv. set 1103, 3 mm hoge letters).
Snijd de gewenste cijfers en letters los, plak ze op een
stukje plakband, schuur ze iets dunner en schilder ze
zijdemat zwart. Na drogen losmaken en met de voorkant
op een stukje zwak klevend plakband rangschikken (in
spiegelbeeld dus). Knip de nummerplaten uit de sticker,
en breng met (acryl)vernis of verdunde houtlijm de
letters aan. Goed laten drogen en plakband lostrekken.
De platen voorzichtig op het model plakken, rug van de
sticker afvouwen, sticker niet buigen. Plak eventueel
eerst de platen op het model voordat de letters worden
aangebracht. De Slater's letters zijn ook geschikt om
oude blauwe nummerplaten mee na te maken (met
reliëfletters).
3.14.8.2 DACO nummerplaat decals
De Belgische modelbouwfirma DACO heeft een setje
decals voor nederlandse nummerplaten in de collectie (nr
D2403), deze zijn geschikt voor diverse schalen (1/43,
1/24, 1/35, 1/18). De set bestaat uit blanko platen en
losse letters en cijfers zodat elke gewenste nummerplaat
te maken is.
3.14.9 Auto uitlaten
Veel auto's worden voorzien van verchroomde sierpijp
op het einde van de uitlaatpijp. Dit is niet goed na te
bootsen met zilververf. Aluminiumfolie is al beter, maar
geeft een naadje. Het beste is een stukje aluminiumpijp
(modelbouwzaak, op 1/24 is een diameter van 2mm
precies goed voor de meeste sportuitlaten).
Een aantal dozen van Fujimi (en dus ook Revell)
bevatten al een stukje aluminiumpijp, maar dit heeft een
naad en de diameter is veel te groot. Zaag de
aluminiumpijp op maat, vijl de randjes glad en ruim het
(zichtbaar blijvende) gat aan de achterkant uit met een
oud bol freesje. Prik het stukje pijp stevig op een stokje
(stretched sprue, lucifer, prikkertje) en polijst het tot het
blinkt als chroom (met een doekje met koper- of
chroompoets). Vernis het pijpje daarna met glansvernis
en laat goed drogen. Maak de uitlaatpijp van het model
op maat en druk het aluminiumpijpje er op vast. Schilder
de binnenkant van de pijp met een mengseltje van
donkergrijs en bruin.
Als er in de doos geen aluminium pijpje zit, dan biedt
een stukje aluminiumpijp (metaalwaren winkel of van
K&S bij de hobbywinkel) een goed alternatief.
3.14.10 Auto achterlichten schilderen
Oranje en witte vlakjes van lichten van auto's zien er
beter uit als door de transparante verf een klein beetje
glanswit wordt gemengd. Beschilderen aan de
binnenkant. Donker getinte lichten zijn te maken door de
binnenkant gewoon te kleuren en aan buitenkant een mix
van glansvernis met een beetje Smoke aan te brengen.
Alle kleuren zijn van Tamiya [4.7].
3.14.11 Verdere auto details
•

als er een trailer achter de trekker wordt
geplaatst, dan moeten de verbindingskabels
niet worden vergeten. Neem dun
zwakstroomdraad in diverse kleuren, wikkel dit
om een spijker, en breng het in gedraaide vorm
aan.

•

•

•
•
•

beschadigde wielkasten en platen kunnen
behalve van vervormd plasticcard ook heel
goed van tandpastatube gemaakt worden. Voor
het maken van spatlappen voor tanks, trucks,
rallyauto's en dergelijke kan ook bladlood
gebruikt worden.
afplakband is te gebruiken om canvasdakbedekking van voertuigen mee na te
maken. Geschikt zijn: Scotch Pressure
Sensitive Tape, Tesa Band, 3M Micropore
Surgical Tape No.1530 (apotheek).
vergeet bij verwering niet zowel de wielbakken
als de banden vuil te maken. Bekijk eens hoe
een echte band er uitziet! [3.10.6]
als markant detail aan de voorzijde met zwarte
piepkleine stipjes de oogst aan vliegen
simuleren!
metalen asjes van kleine voertuigen (1/72)
kunnen worden verborgen met de pijpjes van
wattestaafjes.

3.15 Detaillering militaire voertuigen
3.15.1 Tracks en wielen
Tanks en rupsvoertuigen met vinyl rupsbanden kunnen
het beste worden verzwaard om zo een betere 'zit' te
verkrijgen.
Bij tanks zonder geleiderollen staan de tracks vaak te
strak. Met dun garen om het loopwiel en door twee
(naast elkaar liggende) gaatjes in de bovenkant van de
track kan deze naar beneden getrokken worden. Let op
de vorm van de track bij het origineel om te bepalen op
welke plaatsen de touwtjes moeten komen.
Er zijn momenteel ook tracks te verkrijgen met allemaal
losse schakels. Deze zijn heel natuurgetrouw.

tekening: Revell

Tankwielen met
een rubber
bekleding (bv.
duitse tank types
II, III en IV)
werden na enig
gebruik meestal
beschadigd door
stenen en
dergelijke. Om
dit na te bootsen kunnen met een mesje kleine stukjes uit
de hoeken van het loopvlak worden gesneden. Behandel
het loopvlak met een vijltje.
3.15.2 Oorlogsschade
Granaat inslagen op pantserplaten: Maak op de plaats
van de inslag de plaat aan de binnenzijde dunner. Boor in
het midden van de dunne plek een klein gaatje. Maak
met een hobbymesje ster- vormige insnijdingen, maar op
onregelmatige afstanden. Buig nu de verschillende delen
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voorzichtig naar binnen, maar niet onder dezelfde hoek,
dus iets ongelijkmatig. Voor een granaatinslag onder een
schuine hoek moet aan beide zijden een dunne plek
gemaakt worden.

•

3.15.3 Zimmerit pasta
Op duitse tanks uit de tweede
wereldoorlog werd vaak een
anti-mijn pasta aangebracht
genaamd zimmerit. Het werd
reeds in de fabriek aangebracht
en dus geschilderd in
camouflage. Er waren
verschillende patronen
mogelijk, en de pasta was dan
op de niet horizontale delen aangebracht. Raadpleeg
foto's zorgvuldig.
Breng met een spateltje een laagje plamuur aan, maar
niet teveel tegelijk [2.4]. Breng met een oude
schroevedraaier het patroon aan door deze in stapjes
onder een kleine hoek in de plamuur te drukken. Druk
als het patroon net aangebracht is nog even aan, zodat de
randen iets minder scherp worden. Eventueel nog licht
naschuren.
Vervolgens gewoon
afwerken in
camouflagekleuren.
3.15.4 Kanonlopen
Kanon lopen zijn
tegenwoordig ook te
koop van gedraaid
metal. Deze zijn zeer scherp gegoten.

3.16 Scheepsmodelbouw
3.16.1 Inleiding Schepen
Er zijn twee grote categoriëen schepen, de historische
schepen en de moderne schepen. Ondanks de grote
onderlinge verschillen tussen schepen zijn er enige
algemene tips te geven. De verkrijgbare modellen
verschillen erg in kwaliteit. Over het algemeen is het niet
de moeite om de slechte modellen onder de handen te
nemen, omdat het veel te veel werk is.

Gelukkig zijn de meeste kits vrij redelijk, maar toch
moeten zeker de kleinere onderdelen worden verfijnd.
Met wat verfijningen, goed schilderwerk en wat tuigage
ziet een model er weer een stuk beter uit. Verder is het
raadzaam om eens een museum te bezoeken, en vergeet
geen aantekeningen te maken. (Een goed
modelbouwboek is 'Historische scheepsmodellen', Zu
Mondfeld, Kluwer)
3.16.2 Scheepsschalen
Er zijn verschillende schalen:

•

•

Schaal circa 1/720 (vaak waterlijn model):
Redelijk grote keus in behoorlijke tot goede
kwaliteit, en leuk voor het opbouwen van
collecties en diorama's. Beperkt in detaillering,
maar de masten zijn vaak nog wel te
verbeteren.
Schaal circa 1/600: Ogen indrukwekkend, en
vrij compleet gedetailleerd, zij het dat
sommige details overscale zijn. Beperkt verder
detailleren is vaak mogelijk van maten, tuigage
en relingen.
Schaal 1/50-1/400: Zeer goed verder te
detailleren modellen die ook vragen om
toevoeging van relingen, tuigage, hetgeen het
schip heel boeiend en realistisch maakt.

3.16.3 Waterlijn model of niet ?
Soms is er geen keus, en
moderne schepen zijn vaak
alleen als waterlijn model
beschikbaar. Het volmodel,
zoals vaak de historische
schepen zijn uitgevoerd,
toont het schip van kiel tot
masttop, en de keuze hangt
af van de persoonlijke smaak. Een waterlijn model is het
meest natuurgetrouw zeker bij een mooie ondergrond.
Als er voor een volledig model wordt gekozen, dan kan
deze het beste op een mooi stel perspex of bronzen
staafjes worden geplaatst met een mooi naamplaatje
erbij.
3.16.4 Het maken van een waterlijn model
Als het model zo gefabriceerd is dat het niet zonder meer
als waterlijn te bouwen is, zal de romp beneden de
waterlijn moeten worden doorgezaagd. De waterlijn is
altijd horizontaal en volgt dus eventuele planken niet.
Als de romp uit twee helften bestaat, is het meestal het
eenvoudigste om de afzonderlijke helften apart door te
zagen. Omdat dan de vormvastheid van de kiel verloren
gaat, is het verstandig om de losse kielonderdelen in
elkaar te lijmen te controle van het bovenwater gedeelte.
Lijm in het bovengedeelte de nodige
verstevigingsschotjes.
Controleer eerst de positie van de waterlijn, want dit is
niet altijd goed aangegeven. Bij moderne schepen zijn
vaak twee lijnen aangeven, met daartussen een zwart te
schilderen band. Zaag onder de onderste lijn. Als de
waterlijn niet is aangegeven:
• de romphelften met plakband aan elkaar
plakken
• eventueel daarna provisorisch aan de standard
plakken
• in een loodrecht latje, of knijper een viltstift
klemmen of de juiste hoogte, en de romp
hierlangs parallel bewegen.
Zaag altijd een paar millimeter beneden de waterlijn.
Ineens goed zagen is vrij lastig, en met vlakschuren is dit
dan goed te krijgen. Een extra halve millimeter onder de
waterlijn laten zitten is vaak iets natuurgetrouwer.
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Gebruik een dunne fijntandige zaag.
3.16.5 Waterlijnmodel zeilschip
Bij een zeilschip worden de masten vaak gecentreerd met
pasgaten in de kiel. Zaag dan allereerst om deze pasgaten
heen. Dit is nodig omdat het later vrijwel onmogelijk is
om de masten goed te plaatsen. Lijm de romp in elkaar.
Plaats extra dekken vlak boven de waterlijn, en teken de
positie van de masten goed af. Boor gaatjes in deze extra
dekken, en plaats de masten provisorisch. Lijm alles
goed, verwijder de masten, en zaag de rest van de kiel
weg.
3.16.6 Masten
Plastic masten (ook de dikkere) zijn vrij buigzaam. Span
de tuigage (bedrading) dan ook niet te strak; houd
rekening met het krimpen van de draad met name bij
nylon visdraad. De kleinere masten zijn vaak
weggelaten, en deze kunnen worden aangebracht met
plasticrod. Let erop dat dit kaarsrecht is. Kromme sprue
is geen gezicht. Bij oorlogsschepen zijn de masten vaak
enorm gecompliceerd, maar hiervoor geldt dat men niet
alles hoeft aan te brengen.
Masten van zeilschepen zijn het beste plat op de
werktafel op te bouwen, zodat de ra's in de juiste stand
komen. Krijgt het model volle zeilen, zet de ra's dan
gedraaid op de mast (15 tot 30 graden). Let wel op dat de
ra's haaks op het vertikale vlak komen te staan en dat alle
ra's in dezelfde richting komen te staan schuin naar de
kant van de bolling van de zeilen. Om de masten rechtop
te laten staan bij het vastlijmen kan een hulpdraad van de
top van de mast onder de scheepsromp door gespannen
worden, deze kan na drogen van de lijm weer
weggehaald worden.
3.16.6 Tuigage
De tuigage is vaak wat simpel aangegeven in de
bouwbeschrijving. De tekening op de doos biedt soms
wat uitkomst. Het is niet te doen om alles aan te brengen,
maar wat extra's biedt al een heel ander gezicht. Hoewel
iedere periode zijn eigen karakteristieken heeft, zijn de
basisprincipes altijd hetzelfde gebleven.
3.16.7 Soorten want
•

•

Staand want: al het vaste touwwerk (voor het
op de plaats houden van de masten).Dit touw
werd meestal geteerd, dus zwart draad nemen
of schilderen. Want met weeflijnen ('ratlines')
wordt meestal bijgeleverd. Als deze als
spuitgietonderdeel zijn gemaakt, zijn ze veel te
grof. De ratlines zijn dan op identieke wijze te
maken als beschreven bij 'relingen' [3.16.15]:
spannen van garen op een frame, en met
spanlak bekleden.
Lopend want: al het beweegbare touw (voor
het bedienen van de zeilen). Hiervoor
touwkleurig draad gebruiken (maar niet te
licht, anders lijkt het wit!).

3.16.9 Touwdikten
Afhankelijk van de toepassing, zijn er verschillende
dikten in gebruik. Exacte schaal is hier niet nodig, maar
gebruik wel enige verschillende dikten. Nu worden de
echte dikten ongeveer weergegeven:

•
•

staand want: stagen: 35-185 mm, wanttouwen:
30-90 mm, weeflijnen: 0.2 * wanttouwdikte
lopen want: toppenanten (waar ra aanhangt):
15-235 mm, brassen (waarmee de stand van de
ra wordt geregeld): 20-65 mm, schoten en
halzen (onderkant hoek zeildoek): 35-65 mm,
geien en gordings: 20-40 mm

3.16.10 Het maken van tuigage
Tuigage kan het beste gemaakt worden van nylon vislijn
of garen dat wat glad gemaakt is met bijenwas (anders
rafelt het teveel; bijenwas is te koop bij supermarkt).
Echt op schaal is het nooit ( 0.06 mm in 1/400 is al 25
mm, en dus al aan de dikke kant). Breng het altijd pas als
laatste aan. De kleur is meestal zeer donkergrijs.
Bolletjes zijn te maken met druppeltjes houtlijm [2.5.5].
Knoop het draad vast aan de
mast, breng met een
cockpitprikkertje een
druppel superlijm aan, en
knip daarna af met een
krompuntig schaartje.
Uiteraard zal het voorkomen
dat er twee draden
samenkomen, dan niet knippen, maar wat langer draad
nemen. Het knopen is een priegelwerkje, dat het beste
kan worden uitgevoerd met twee pincetten (met scherpe
puntjes). Voor het vastzetten van draden in een plat vlak
een klein gaatje boren. Daarna draad met een knoopje
erin er doorheen halen, en met een stukje plasticsprue in
het gaatje vastklemmen. Het sprue eerst op maat
afsnijden anders sneuvelt de draad. Let op een goede
planning. Kettingen kunnen vaak voor weinig geld
gekocht worden.
3.16.11 Wanten en touwladders
Maak touwladders of wanten vast met een draadje onder
de mars (het plateau in de mast), dit voorkomt
scheeftrekken. Het staande touwwerk, stagen genaamd,
is altijd zwart. Het lopende touwwerk, voor de bediening
van ra's en zeilen en voor hijswerk is licht van kleur.
Haal voor het optuigen van
het schip het touw langs
een kaars of waxinelichtje.
De waxine voorkomt later
doorzakken van het touw en
het touw is makkelijker
door blokken of ogen te
halen. Span het touwwerk
niet te strak om teveel
spanning op het model te
voorkomen.
3.16.12 Zeilen
Meestal worden vacuform zeilen bijgeleverd, maar soms
ook als spuitgiet onderdeel [2.6.1]. De kwaliteit is erg
verschillend, maar met wat schilderwerk zijn er redelijke
resultaten te halen. Bij matige zeilen kunnen deze maar
het beste geheel weggelaten worden. Het zelf maken
vaan stof is specialisten werk en alleen te doen bij de
grotere schalen. Een goed getuigd model zonder zeilen is
ook schitterend waarbij het lijnenspel goed is te zien.
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Als geen zeilen worden aangebracht, dan moeten de ra's
altijd onderaan de mastdelen hangen (behalve bij de
onderste) en loodrecht op de lengterichting van het schip.
De zeilen aan de ra's kunnen worden gelijmd, terwijl bij
de grotere schalen het touw kan worden aangebracht met
secondenlijm. Prik liever geen gaatjes in de zeilen, want
dat is lelijk en kwetsbaar. Als op vacuform zeilen de
touwen zijn aangegeven, daarover heen garen
aanbrengen.
Zeilen altijd flink vuil schilderen, terwijl vaak zal blijken
dat ze eenmaal aan het model dan nog te licht zijn.
Linnen zeilen van schepen kunnen in thee gedoopt
worden om ze een geel-bruin effekt te geven.
Zeilen van zeilschepen kunnen ook gemaakt worden van
dunne tissue (papier) eventueel wat gefixeerd met een
stijfseloplossing. Het aanbrengen van alle lijnen vereist
een grondige kennis van
het origineel. Bezoek
eens een museum en kijk
hoe het er werkelijk uit
ziet.

..tekening: Revell..

•

•

Vlaggen en wimpels wordt gebruik gemaakt
van de bijgeleverde papieren setjes. Kreukel
het papier, en lijm de vlag tegen (en niet om)
de mast, of liever nog in de grote schalen om
een draadje heen en dit draadje lijmen aan de
mast.
Reddingsboten worden meestal open
bijgeleverd. Dekzeilen zijn te maken met
lichtgrijs geschilderd plasticine. De

3.16.13
Scheepsdetaillering
3.16.13.1 Mate van
scheepsdetaillering
De detaillering van de schepen is vaak veel te grof omdat
de schaal nu eenmaal problemen geeft. Schepen zijn wat
ruwer gebouwd, en niet elk foutje hoeft te worden
gecorrigeerd. Om produktie technische redenen zijn de
kits vaak gesimplificeerd. Pas er echter voor op om
teveel te willen detailleren, want dat leidt teveel de
aandacht af. De mate van de detaillering hangt uiteraard
weer af van de schaal. Ditzelfde geldt ook voor het
schilderwerk, dat hoeft ook niet overal even gladjes.
Vervang wel alle groffe onderdelen direct.
Tegenwoordig zijn er ook metalen detailsets in de handel
met relingen, masten en dergelijke, bijvoorbeeld van
White Ensign Models.

•

touwen langs de randen bij de kleinere schalen
met een potlood optekenen.
Hijskranen zijn vaak aangegeven met een
massief stukje met wat reliëf. Drybrushen
[4.10.1] geeft vaak al goede resultaten, maar
bij schalen groter dan 1/400 geeft het
nauwkeurig nabouwen met plastic rod en strip
[5.3] het mooiste effekt. De kranen voorzien
van dun vislijn, met aan het uiteinde een
koperdraad haakje met bolletje van druppeltje
houtlijm. Dit zeer donkergrijs schilderen.

3.16.14 Scheepsgeschut

3.16.13.2 Diverse scheepsdetails
•

•

•

Voor het maken van netten soms wordt
geadviseerd om een stukje nylonkous te
nemen. Veel beter werkt een stukje aquarium
schepnet, of voor de grotere schalen vitrage.
Grijs of touwkleurig schilderen.
Katrollen worden vaak bijgeleverd bij de
grotere schalen, maar zijn goed na te bootsen
met zwarte of bruine kraaltjes (handenarbeid
zaak).
Patrijspoorten uitboren, en vullen met Micro
Kristal Kleer.

Kanonlopen kunnen het beste worden uitgeboord, of de
uitmonding kan mat zwart gemaakt worden. Ditzelfde
geldt voor patrijspoorten op kleinere schaal en
luchtkokers. Schilder deze laatste in een glanzend
mengsel van zwart en zilver. Bij beweegbare lopen even
kijken of het goed werkt, anders vastlijmen. Rondom de
lopen zit bij moderne oorlogsschepen aan de voet vaak
een zeildoek. Weer nabootsen met lichtgrijze plasticine.
De lopen zelf zijn dan, in tegenstelling tot vaak in de
beschrijving staat, meestal ook lichtgrijs. De lopen van
kleinere mitrailleurs verft men zeer donkergrijs.
In de periode 1550-1700 waren de kanonnen meestal
bronskleurig (Humbrol brons), en anders zwart. De
wielen van de rolpaarden iets vlak schuren voor een
groter lijmvlak. De luiken van de geschutspoorten altijd
of allemaal open, of allemaal dicht. In het laatste geval
de zichtbare kanonnen op het dek niet laten uitsteken,
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maar de loop iets omhoog tegen de verschansing boven
de gaten vastzetten. Voorzie open luiken van een touw,
terwijl een metalen pennetje de verbinding kan
versterken.
Geschutstorens zijn het beste als laatste aan te brengen
(dus niet vastborgen aan het dek). Dit werkt veel
handiger bij het aanbrengen van de overige details.

•

3.16.15 Relingen
3.16.15.1 Basisprincipes
Bij modellen van 1/400 of groter eigenlijk een must: het
effekt is spectaculair. De bijgeleverde relingen zijn
meestal veel te grof. Zelf maken is tijdrovend maar te
doen. De vertikale staanders zitten meestal 1,5-2,5 meter
uit elkaar en zijn circa 1,1 meter hoog. Houd rekening
met de hoogte van aansluitende verschansingen. Bij
oorlogsschepen zijn de horizontale rails vaak kettingen
of kabels (1 of 2 boven elkaar), bij civiele schepen vaak
staven (2 tot 5 boven elkaar, de bovenste dikker). Soms
wordt ook hout toegepast [4.10.6].

•

•

•
•
•

Zet ze altijd vastzetten met houtlijm: een randje
langs het dek, en op de reling zelf. Lange stukken in
etappes lijmen. Zo kunnen ook trapleuningen
gemaakt worden.
met rod (van Slater's): hetzelfde principe als bij
garen, alleen de staafjes niet strakspannen, anders
knappen ze bij het lijmen. Omdat deze relingen iets
stijver zijn, zijn ze gemakkelijker aan te brengen.
Het systeem is vooral geschikt voor de grotere
schalen en civiele schepen, omdat de horizontalen
dik zijn. Gebruik een niet te agressieve vloeibare
lijm [2.5.1].
van nylon vislijn: zelfde systeem, maar maak
gebruik van secondenlijm. Niet te strak anders
komen er problemen bij nakrimpen. Vislijn is zeer
dun verkrijgbaar, en daarom is dit systeem vooral
geschikt voor de kleinere schalen.
bij grote schalen (1/200 en kleiner): staanders
aanbrengen van rod. Gaatjes boren in het dek.
Horizontalen maken van vissnoer of garen. Zeer
tijdrovend, maar wel erg mooi.
van koperdraad: zeer lastig soldeerwerk, maar wel
ijzersterk. Vooral geschikt voor grotere schalen.
geëtste relingen van metaal uit de handel: zeer duur,
en niet altijd het juiste type. Wel tijdsbesparend.
voor zeer kleine schalen (1/720 en kleiner): een
randje doorzichtig plastic met ingekraste lijntjes en
gevuld met verf. Alleen voor kleine hoogten
geschikt. Geef het plastic een matte vernislaag tegen
de schittering.

3.17 Figuren detailleren
en conversies
tekening: Revell

3.16.15.2 Het maken van relingen
Bij het zelf maken van relingen moet, voor het
samenbouwen van het dek, een mal worden afgetekend
door de dekvorm langs de rand af te tekenen op een vel
papier. Zo kunnen de relingen goed op maat worden
geknipt en de afstand van de staanders worden bekeken.
Er zijn diverse mogelijkheden:
•

handgaren: Eerst een houten spanraampje maken
van circa 4x15 cm. Op de lange zijden een stuk
gietboom lijmen. Breng hierin keepjes aan op
regelmatige staander afstanden (1/400: 4-7 mm).
Wikkel nu om het plankje in de korte richting bij de
inkepingen handgaren (nr 10-40 afhankelijk van de
schaal). Niet te strak spannen, maar zodanig dat de
draden recht en even strak blijven. Vervolgens in de
lengte richting iets dunnere draden spannen (zeker
bij oorlogsschepen)(1/400: relingen zijn 2.5-3 mm
hoog).
Let op: ook de onderzijde van de reling moet door
een draad worden begrensd om het te kunnen
monteren. Nu de zaak insmeren met enige lagen
spanlak (verkrijgbaar bij modelbouwzaak).
Na drogen alles lossnijden en de relingen losmaken.
De losse stukjes met een krom schaartje afknippen.
De relingen nu pas schilderen, en niet eerder omdat
reparaties anders bijna niet uit te voeren zijn. De
relingen met de tekening op maat buigen met pincet.

Bij het veranderen en
detailleren van figuren wordt
veel gebruik gemaakt van
plamuur. Gebruik echter wel
een plamuursoort die het
plastic niet aantast, zoals
Milliput of DAS boetseerklei
[2.4]. Figuren zonder kleren vormen vaak de beste basis
voor conversies. Het is een kwestie van geduldig
plamuren en het goed bestuderen van de houding. Zaag
de ledematen op de juiste plaats (bij gewrichten, taille en
dergelijke) door. Voeg een stukje wigvormig plasticcard
toe voor een uiterste stand, of verwijder juist een
wigvormig stukje. Bijvijlen en afwerken met plamuur.
Het plastic gedeelte van figuren kan voorzichtig
bijgewerkt worden met een fijn freesje in een
miniboormachine [8.6]. Zorg dat het plastic niet te heet
wordt, werk dus rustig. Bekijk goed foto's. Om te
voorkomen dat bij dun plastic een gat onstaat, kan de
binnenkant van de figuur eerst wordt gevuld met DAS
boetseerklei of Milliput. De klei wordt na afloop
gefixeerd met een dikke laag vernis. Na het schilderen is
er dan geen verschil te zien.
Vinyl onderdelen van figuren kun je moeilijk bijwerken.
Heel voorzichtig in heet water wat warmer maken en dan
met een scherp mesje bijwerken!
3.17.1 Kleding van figuren
Voor kleding kan goed gewone tissue gebruikt worden.
Begin onderaan met werken. Over de kleding heen
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dunne lagen van sterk verdunde plamuur aanbrengen.
Gebruik zo weinig mogelijk plamuur. Plamuur is te
verdunnen met cellulose verdunner. Wees hier
voorzichtig mee (dampen zijn schadelijk en brandbaar,
dus niet roken en goed ventileren !). Losse mouwen of
broekspijpen kunnen gemaakt worden door het tissue
eerst om een rond staafje te wikkelen. Daarna
voorzichtig aanbrengen. Vloeibaar plastic [2.4.9] is ook
zeer bruikbaar bij figurenbouw. Baarden en haar kunnen
ook van dun card gemaakt worden voorzien van dunne
laagjes plamuur. Inkrassen. Rangonderscheidingstekens
zijn te maken uit plasticcard.

3.18 Detaillering met electronica onderdelen
Detaillering met kleine onderdeeltjes zoals cylinders,
avionica, leidingen, etcetera is goed te doen door
electronica onderdelen te gebruiken. De meest rare en
dus bruikbare vormen zitten er tussen (weerstanden,
condensators etc). Haal je per halve kilo bij ee
electronica dump of sloop ze van oude print platen.
Denk aan: motoren, wielbakken, cockpits, avionica, tank
deksels, schepen etc etc.
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4.4 Kleurkeuze
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4.6 Keuze van verf
4.7 Verfmerken
4.8 Toepassingen van acrylvernis
4.9 Tips bij het schilderen
4.10 Speciale schildertechnieken
4.11 Tips bij het spuiten
4.12 Speciale effekten: metaalkleuren
4.13 Het schilderen van modelschepen
4.14 Schilderen van figuren
4.15 Het tinten van transparante onderdelen
4.16 Dayglow imitatie
4.17 Vingerafdrukken
4.18 Corrigeren van foutjes na schilderwerk
4.19 Het verwijderen van verf

Schaal

Hoeveelheid

1/24

3 tot 5%

1/32

4 tot 7%

1/48

6 tot 10%

1/72

9 tot 15%

1/144

15 tot 23%

1/350

23 tot 32%

De speling zit in het verschil in kleuren. Er is geen
rekening gehouden met het verbleken van de kleuren
door veroudering, dit kan ook nog eens zo'n 10% of meer
bedragen.

4.3 Kleurreferenties

4.1 Inleiding
Hoe onze modellen geschilderd of gespoten (moeten)
worden, heeft al tot heel wat discussies geleid. Wat is de
juiste kleur, hoe moet de tint zijn, hoe moet verwering
nagebootst worden... al deze vragen lijken geen
eenduidig antwoord te hebben. Toch zijn er wel enkele
richtlijnen te geven. De bedoeling van deze rubriek is om
ideeën aan te dragen.

4.2 Het schaaleffekt
Het schaaleffekt is het verschijnsel dat een klein model,
wanneer het in precies dezelfde kleuren geschilderd is als
het origineel, veel te donker lijkt. Dit komt omdat op het
kleine model minder licht valt en er dus ook minder licht
kan weerkaatsen. Hierdoor lijken de kleuren onderling
ook meer contrast te hebben. Het schaaleffekt is tegen te
gaan door de originele kleuren iets te verzwakken, dat
wil zeggen de kleurwaarde en de verzadiging aanpassen.
Dit is te doen door bij donkere kleuren een lichte kleur te
mengen, en bij hele lichte kleuren een beetje neutraal
grijs.
De bedoeling is om de kleur te verzwakken zonder de
kleur zelf te veranderen, vandaar dat het wel degelijk zin
heeft om uit te zoeken wat de juiste originele kleuren
zijn. Het gewenste effekt is bereikt als het model
dezelfde kleuren heeft als het origineel op een afstand
lijkt te hebben. De afstand moet dan zo gekozen zijn dat
model en origineel even groot lijken. Door wit bij te
mengen wordt de kleur vaak kouder (trekt teveel naar het
blauw). Bij warme kleuren is het effekt beter wanneer
een bleek geel mengseltje wordt toegevoegd in plaats
van wit.
Hoeveel lichte kleur moet worden toegevoegd, hangt af
van de schaal van het model. Een richtlijn:

Van de meeste onderwerpen zijn kleurreferenties te
vinden, maar ook al zijn deze nog zo goed, bedenk dat in
de loop van de tijd kleuren veranderen onder invloed van
zon en klimaat en door menselijk ingrijpen
(overschilderen, poetsen). Let dus altijd op de
omstandigheden waaronder het origineel functioneert of
heeft gefunktioneerd en probeer uit te vinden wat de
oorspronkelijke staat geweest zou kunnen zijn. Bekijk
verder hoe betrouwbaar de kleurreferenties zijn en hoe
de invloed van de schaal van het model op de kleuren is.

.

Voor modern militair US en NATO materieel zijn veelal
wel de originele verfnummers bekend. Soms kan een
referentie in de vorm van Federal Standard Colours
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FS595a voorzichtig worden aangehouden voor
amerikaanse onderwerpen. Ditzelfde geldt ook voor de
RAL- (duits) of de BSC- (engels) standaard. Bijna alle
kleuren in de militaire wereld zijn voorzien van een
codenummer. De gebruikte coderingen hangen af van het
land.

niet. Let op het verschil met standaards als Federal
Standard en RAL [4.3]: deze systemen beschrijven alle
mogelijke kleuren, terwijl de standaards genummerde
overzichten van beschikbare verfstalen zijn.

Internet links:
•

Cybermodeller,
http://www.cybermodeler.com/resource6.shtml
waar een aantal verschillende systemen uit diverse
perioden (Fed.Std, RAL, RLM etc) worden
besproken met vergelijkingen naar verf merken.

•

Op de IPMS NedMil
http://ipmsnl.netfirms.com/nedmil/nedmilindex.html website kun je kleuren zoeken op naam,
FS nummer en dergelijke en een indruk krijgen van
de kleur. Je krijgt ook suggesties voor nummer van
verkrijgbare verfmerken zoals Humbrol en Revell.
Kijk op de "Kleurenpagina". (je hebt een
wachtwoord nodig, op NedMil staat hoe je daaraan
komt).

4.5.1 Munsell kleurnotatie
Een manier om deze kleuromschrijving op te schrijven is
de Munsell notatie, deze werkt als volgt: de 'primaire'
kleuren worden in een cirkel gezet met (met de klok
mee) rood (R), geel (Y), groen (G), blauw (B) en paars
(P). Hiertussen worden de kleuren benoemd zoals de
windstreken op een kompas: YR is oranje (precies tussen
rood en geel in), R-YR is een oranjerode kleur, YR-Y is
een oranjegele kleur.

Concrete referentie bronnen van kleuren moeten goed
gecontroleerd worden. De Sikkens metacoat
kleurenwaaiers bevatten een groot aantal RAL kleuren.
Handig voor het controleren op open dagen en bij het
mengen.

4.4 Kleurkeuze
Het kiezen van de uitgangskleuren is, als er geen
standaardkleuren gebruikt zijn, een enorm probleem.
Probeer uit verschillende bronnen informatie te
verkrijgen en probeer via mede-modelbouwers uit te
vinden hoe betrouwbaar deze bronnen zijn (het heeft
bijvoorbeeld weinig zin om te twijfelen aan
kleurgegevens bij Modeldecal [6.2.2.2] decalsets: de
maker hiervan heeft immers de reputatie erg grondig te
werk te gaan). Baseer op grond van deze informatie de
keuze. Ga vooral niet af op kleurenfoto's, want deze zijn
zeer zelden exact. De kleuren hangen teveel af van de
belichting en de wijze van ontwikkelen.

4.5 Kleuren in vaktermen
Om kleuren te kunnen indelen zijn er een aantal
eigenschappen aan kleuren toegekend. Daarmee is het
mogelijk elke kleur exact te omschrijven. Omdat de
meeste standaardwerken over kleuren uit het buitenland
komen, worden hier ook de engelse termen genoemd.




Tint ('hue'): de eigenlijke kleur die we waarnemen.
Verzadiging ('saturation' ,'chroma'): omschrijft de
intensiteit van de kleur.
Kleurwaarde ('value'): beschrijft hoe donker of hoe
licht een kleur is.

Er zijn verschillende notaties, en daarvoor geldt dat het
betreffende handboek nodig is om zelf codes aan kleuren
te kunnen geven. De codes zijn wel onderling te
vergelijken om te zien of kleuren (bijna) gelijk zijn of

Tussen deze kleurcodes is een schaalverdeling
aangebracht met 5 stappen tussen elke code. De schaal
loopt van 0 tot 10, zodanig dat de primaire (bv R) en
secundaire (bv YR) kleuren de waarde 5 hebben.
Notatie: 3 YR 7/8, dit staat voor een oranjerode kleur die
tussen R-YR en YR in zit, met een kleurwaarde van 7 en
intensiteit 8. Bij het Munsell systeem wordt de
kleurwaarde vergeleken met een schaal van 0 (zwart) tot
10 (wit). De verzadigingswaarde loopt van neutraal grijs
intensiteit 0, tot een maximum intensiteit die afhankelijk
van de kleur ongeveer 10 tot 14 bedraagt.
4.5.2 Methuen kleurnotatie
Een tweede kleurnotatiesysteem is van Methuen. Hierbij
hebben de kleuren op de cirkel een volgnummer (1,
Munsell Y-GY, tot 30 tussen Munsell GY en Y-GY)
gekregen, de kleurwaarde wordt met een letter
aangegeven (A is zeer licht, G is zeer donker) en
vervolgens wordt de verzadiging weer met een getal
aangegeven (0 is neutraal grijs, 8 is zeer intens, het
verloop van de schaal wijkt overigens af van de Munsell
schaal). Voorbeeld: 7B8 is signaal geel.
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4.6 Keuze van verf
Het doel waarvoor de verf gebruikt wordt, bepaalt de
verfkeuze. Meestal worden olieverven (enamels)
toegepast, maar ook andere verfsoorten (verf op
acrylbasis of olie plakkaatverf) kunnen worden
toegepast. Omdat gewone modelbouwverven (enamels
en acrylverf) het makkelijkst verkrijgbaar zijn en omdat
ze makkelijker te gebruiken zijn, zijn deze de meest voor
de hand liggende keus. Plakkaatverf is overigens zeer
geschikt voor figuren.
Een ieder heeft zijn favoriete merk, hoewel de
plaatselijke modelbouw/speelgoedwinkel vaak maar een
enkel merk voert. Laat daarom de kans niet voorbij gaan
om elders eens een paar potjes van andere merken aan te
schaffen. Ook bestellen in het buitenland is soms
mogelijk, maar wel erg duur [8.13].

4.7 Verfmerken
Er zijn nieuwe wettelijke voorschriften van kracht
worden die strenge regels stellen aan het gebruik van
verf in een beroepsmatige situatie. De verven met
oplosmiddelen op basis van terpentine en dergelijke zijn
uitermate schadelijk. Dat betekent dat bij langdurige
blootstelling bescherming nodig en zelfs in de bouw is
dergelijke verf VERBODEN. Er moeten in dergelijke
situaties verfen op waterbasis (acryl basis) worden
gebruikt. Het ziet er naar uit voor de hobbyverven deze
regelgeving wellicht ook gevolgen gaat hebben.
Diverse merken van enamel / oliebasis verven hebben
tegenwoordig ook een verfserie op basis van water /
acryl en deze zijn een stuk minder schadelijk. Het
gebruik van bescherming (maskers en dergelijke is
echter ten allen tijde noodzakelijk! 4.11.8 ).
Acrylverf is veel minder schadelijk voor de gezondheid.
Het is wel zo dat deze verven kwestbaarder zijn voor
beschadigingen en ze hebben een goede
primer/grondlaag dan ook nodig.
Deze rubriek noemt wat verfmerken met voor- en
nadelen:

Hobby Color / Gunze Sangyo (waterbasis)
Verf op acryl/water basis die minder schadelijk
is voor de gezondheid. Zeer vele kleuren
aanwezig met ook veel RLM en Federal
Standard kleuren. Merk is wat moeilijk
verkrijgbaar. Spuit heel goed na verdunnen met
de speciale verdunner Thinner 110 van Gunze
HobbyColor.
.

Humbrol Enamel en Super Enamel (oliebasis)
Dit is de meest gangbare verfserie in Europa.
Humbrol maakt naast eigen assortiment ook de verf
voor Airfix en sinds 1986 ook voor Heller, en deze
kleuren zijn dus zonder meer uitwisselbaar. De
Authentic Colour reeks is in 1989 opgedoekt, de
meeste kleuren zijn nu opgenomen in het basis
assortiment, voor de overige kleuren zijn
mengrecepten opgenomen in een boekje genaamd
'Humbrol Colour System'. Mits de blikjes goed
sluiten is Humbrol verf vele jaren houdbaar. De
oude glansverf droogt erg langzaam, de nieuwe
Super Enamel glansverf droogt echter veel sneller.
Satijnglans moet zeer goed geroerd worden, anders
levert het een glanzend en dagenlang kleverig
blijvend resultaat op. Matte verf is zeer lang
houdbaar, wel eerst schudden en daarna stevig
doorroeren om bezonken pigment weer op te lossen.
De oude verf kan worden verdund met peut (Hema),
terpentine en Humbrol enamel thinner. Voor
spuitwerk de Super Enamels bijvoorkeur verdunnen
met de bijbehorende verdunner, deze geeft en
mooier resultaat dan peut of terpentine.
Een aantal kleuren in blikjes met een blauw randje
kunnen het beste verdund worden met bijbehorende
Humbrol verdunner of met met een beetje
wasbenzine. Wasbenzine heeft als voordeel bij
spuitwerk dat het beter uit vloeit. Verdun met
bijbehorende verdunner (terpentine) en doe er
(maximaal 50 %) wasbenzine bij. Ook stinkt het
veel minder.
Spuit en penselen zijn te reinigen met peut en
terpentine.
Humbrol MetalCote (oliebasis)
Serie oppoetsbare metaalkleuren. Deze verf kan niet
verdund worden. MetalCote met penseel of verfspuit
aanbrengen over glad plastic of glansverf en na een
kwartiertje met een zacht doekje of watje oppoetsen.
Geen vernis of sealer aanbrengen ! Het resultaat is
een mooi glimmend metaaleffect, ongevoelig voor
vingerafdrukken, afplakband of veroudering. Het
enige nadeel aan deze verf is dat sommige kleuren
spontaan indrogen, ook in een nieuw, goed
afgesloten blikje. Verfspuit en penselen zijn te
reinigen met peut en terpentine.
.
Humbrol Acrylic (waterbasis)
Inmiddels moeilijk verkrijgbaar. Lastige verf, droogt
snel, aggressief op plastic (vreet in). Ook
verkrijgbaar in transparante kleuren als Humbrol
Clear. Ook deze Clear verf kan plastic aanvreten en
is daarom geen goede keus voor het tinten van
transparant polystyreen delen. Penselen zijn alleen te
reinigen met cellulose verdunner.
.
Pactra Enamel (oliebasis)
Goede verf, slecht verkrijgbaar in Nederland. Naast
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ruim standaard assortiment ook een grote serie
'Authentic international colors'. Een al wat ouder
merk.
.
Pactra Acrylic (waterbasis)
De makkelijkste acrylverf, in een aantal
modelbouwspeciaalzaken te koop. Het wordt
geleverd in glazen potjes die direct onder een
Badger verfspuit geschroefd kunnen worden. Als de
verf redelijk vers is hoeft het ook voor spuitwerk
niet verdund te worden, oudere verf is te verdunnen
met water. De reeks bevat een groot aantal
nauwkeurige Federal Standard kleuren en daarnaast
ook een aantal dayglow tinten. De glansverf droogt
goed glanzend op. De verf droogt snel, meestal is
het model binnen een half uur na schilderen alweer
te hanteren, hoewel voor afplakwerk beter een dag
gewacht kan worden. De verf krimpt niet of
nauwelijks en kan daardoor over andere soorten verf
aangebracht worden.Verfspuit en penselen zijn te
reinigen met water of spiritus.
.

Revell Color enamel (oliebasis)
Ook dit assortiment is ruim verkrijgbaar. Net als bij
Humbrol is deze verf lang houdbaar en moet ze goed
geschud en geroerd worden. Glanslak droogt vrij
snel. Let op: verdunnen voor spuitverf bij voorkeur
met Revell Colormix, de verf kan bij gebruik van
andere soorten verdunner wit uitslaan! Een groot
aantal kleuren is voorzien van een RAL nummer en
komt goed overeen. De oude verf was niet altijd
even constant van kleur, de verf in de nieuwe
blauwe en zilveren blikjes is beter. Revell Mat Plus
is verkrijgbaar om glans- en zijdematte kleuren mat
te maken. Minispuitbusjes zijn maar beperkt
houdbaar! Verfspuit en penselen zijn te reinigen met
peut en terpentine.
.

Revell Aqua Color (waterbasis)
Ook dit assortiment is sinds 2006 verkrijgbaar, het
assortiment is nog wat beperkt. De acryl verf zit in
vierkante potjes, die makkelijk open en gesloten
kunnen worden. De verf is dik, maar dekt goed.
Voor verfspuiten is het echt nodig de verf flink te
verdunnen, dit kan met water maar veel beter met
"blauw achtige" ruitensproeier vloeistof voor auto's.
De verf droogt zeer snel.
.
Tamiya enamel (oliebasis)
Verkrijgbaar in modelbouwspeciaalzaken. Deze verf
wordt in kleine vierkante potjes verkocht en omvat
precies dezelfde kleuren als de Tamiya Acryl serie.
Voordeel van de enamel verf is dat de metaaldeeltjes
in de metallic kleuren fijner zijn dan bij de acryl

verf, dit geeft vaak een mooier effect. Zowel de
matte als de glanzende kleuren drogen snel, maar
minder strak dan de Tamiya Acryl verf.
Let op dat er tussen deze verf en kleuren in de Acryl
serie kleine kleursverschillen bestaan.
De verf droogt, ook in afgesloten flesjes, in een paar
jaar tijd in en is daardoor niet zo lang houdbaar.
Verfspuit en penselen zijn te reinigen met peut en
terpentine.
.

Tamiya acryl (waterbasis)
Verkrijgbaar in modelbouwspeciaalzaken. Hoewel
deze verf op acrylbasis is, mag ze niet met water
verdund worden: het kan gaan vlokken en hecht dan
niet goed meer. Gebruik de bijbehorende Tamiya
merkverdunner ("thinner") al is dat erg duur en gaat
het er snel doorheen. Verdun dik geworden Tamiya
acryl verf in verhouding met 75% thinner en 25%
verf. Verf moet voorzichtig geroerd worden, nooit
schudden ! Het droogt mooi, snel (ook glansverf) en
zeer strak op (verflaag krimpt bij drogen). Twee
lagen mat over elkaar gaan vaak iets glanzen. Let op
dat een dikkere laag glansverf enkele weken zacht
(vervormbaar) blijft, in die tijd kunnen bij het
oppakken vingerafdrukken ontstaan, deze zijn echter
met een vingertop of met water bevochtigde tissue
weer glad te wrijven. Transparante vernis kan decals
aantasten, wees voorzichtig. Tamiya acrylverf nooit
over andere merken aanbrengen, tenzij de andere
laag volledig uitgehard is (duurt soms enkele
maanden), anders kunnen rimpels en barsten
ontstaan. Ook niet het model oppervlak daarna
poetsen met water of zo voordat het minstens twee
weken heeft gedroogd. Het lost de verf immers op.
Naast matte- en glanskleuren zijn ook transparante
kleuren verkrijgbaar. Deze zijn te gebruiken om
glaswerk te tinten en metallic-kleuren mee na te
bootsen (onderlaag Tamiya aluminium, goud of
koperkleur). De Tamiya acryl metaalkleuren geven
een nogal ruw oppervlakeffekt, met uitzondering
van Chrome Silver.
Er is ook een flat-base verkrijgbaar om glansverf
mat mee te maken door te mengen met de glans verf
(5%-10% voor zijdemat, 10%-20% voor mat). Kijk
hiermee uit en gebruik een "vers potje matting flatbase agent" zonder "vlokken" anders krijg je draden.
Let op: Tamiya hanteert dezelfde nummering als de
Pactra standaardreeks, maar de kleuren verschillen
aanzienlijk!
Verfspuit en penselen zijn met water schoon te
maken, uitgeharde verf lost in spiritus op.
.
Testors/Italeri ModelMaster enamel (oliebasis)
Goede kwaliteit, sneldrogende enamel verf. Droogt
mooi strak op. Voor auto/voertuigbouwer enkele
nuttige kleuren (rubberbruin, sierstripzwart..) en
fraaie metallics. Kleuren met Fed.Std. nummers zijn
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zeer nauwkeurig, ook de nieuwere serie met WO2
kleuren is nauwkeurig en bevat een aantal unieke
kleuren.
Gebruik voor spuitwerk altijd de speciale Airbrush
Verdunner (nr.1789), deze zorgt voor het iets
langzamer opdrogen van de verf waardoor een
strakker resultaat verkregen wordt.
Verfspuit en penselen zijn te reinigen met peut en
terpentine.
.
Testor Acryllics (waterbasis)
De acryl verf bevat vele kleuren. Is prima kwaliteit
maar net als alle acryl kwetsbaar voor beschadingen
en krasjes. Verfkwast en spuitpistool is te reinigen
met water.
.
Xtracolor enamels (oliebasis)
Verkrijgbaar in een beperkt aantal speciaalzaken.
Gefabriceerd door de vroegere Gloy fabriek, de
meeste kleuren zijn uitsluitend als glansverf
verkrijgbaar. Ook Daco verf is van Xtracolor
afkomstig. Het assortiment bevat een groot aantal
kleuren met RLM, RAL, BSC, ANA en Fed.Std
nummers. De verf is soms wat olie-achtig. Zeker als
de verf wat ouder is, is verdunnen en spuiten lastig.
In dat geval kan het toevoegen van wat cellulose
verdunner (maximaal 25%) helpen. Het beetje
toevoegen van wasbenzine helpt tegen het
"simaasappelhuid" effect. Der verf vloeit dan beter
uit in een mix van 50% verf, 25% terpentine en 25%
wasbenzine. Verfspuit en penselen zijn te reinigen
met peut en terpentine.
Xtracolor Acryllics (waterbasis)
Er is tegenwoordig een serie verkrijgbaar van
deze verven op acryl basis. Er is een flinke keuze in
kleuren. Aanbevolen!
Verfspuit en penselen zijn met water schoon te
maken

.
4.7.1 Kleuren
vergelijken
Veel verfmerken hanteren
hun eigen kreten en
nummers voor de
verftinten. Handige vertaal
tabellen van nummers naar
bijvoorbeeld andere
systemen kunnen handig zijn.

4.8 Toepassingen van acrylvernis
Er zijn verschillende soorten acrylglansvernis
verkrijgbaar, zoals de glasheldere vernis van Tamiya (X22) en Pactra (A18) en de melkachtig witte vernis van
Polly-S (PF-70) en Talens (Rembrandt serie 3). Met de
witte soort zijn wat leuke dingen te doen:
• Plakken van kleine deeltjes.
• Vernissen van (opgepoetste) metaalverf.
• Plakken van decals als alternatief voor het
Microscale systeem [6.2.2.1]

•

Maken/repareren van decals [6.2.7]

Eerst wat over de eigenschappen. Acrylvernis is niet echt
glanzend, maar heeft een satijnglans. De vernis hecht op
vele oppervlakken (ook van metallics) en tast
onderliggende verf en decals niet aan. De vernis droogt
zeer dun op, ook al is er een behoorlijk dikke laag
opgebracht. Een onregelmatig dikke laag droogt strak op,
maar vertoont verschillen in
glans. De
vernis is kleurloos, verkleurt
niet in zonlicht en de laag is
blijvend flexibel. Natte vernis
is oplosbaar in water, eenmaal
droog kleurt het in aanraking
met water nog wel wit, maar
lost niet meer op. Na het
drogen is de helderheid van de
vernis weer hersteld.
Ook Johnson "Pledge" Future/Klear vernis
is vergelijkbaar met witte acrylvernis, alleen droogt dit
keihard en glanzend op.
4.8.1 Plakken van kleine deeltjes
Acrylvernis is geschikt voor het plakken van onderdelen
die te klein zijn om met houtlijm of superlijm te plakken.
Gebruik de witte soort (Talens of Polly-S). Dit is wel
geduldwerk omdat de vernis maar langzaam droogt
vergeleken met lijm. Het resultaat is echter mooi omdat
de vernis sterk krimpt en vrij taai is.
4.8.2 Vernissen van metaalverf
Doordat de acrylvernis geen onderliggende lagen aantast
en goed hecht kunnen metallics hiermee goed beschermd
worden. De metaalkleur wordt iets minder diep en het
resultaat krijgt een satijnglans [4.12]. Gepoetste verf die
nog enigszins afgeeft na droging kan het best worden
bespoten met vernis, maar verven met een penseel geeft
ook een mooi resultaat. Op zeer gladde oppervlakken wil
de (verdunde) vernis wel eens terugkruipen bij gebruik
van een penseel. Schilder in dat geval zoveel mogelijk
van rand tot rand of laat de vernis wat indikken.
4.8.3 Plakken van (niet al te dikke) decals
Soms is het Microscale decal systeem niet goed
bruikbaar, of blijkt tijdens het opbrengen van de decals
dat ze niet goed hechten of niet in naden zakken. Met
acrylvernis is de boel dan vaak nog te redden: overtollig
water rond decal opdeppen op het model, decal optillen,
met een kleine penseel wat vernis tussen decal en model
aanbrengen (acrylvernis lost op in water en verdeelt
zichzelf dus onder de decal) en laten drogen. Water en
vernis niet onder de decal uitpersen! Als de decal in
diepe naden moet zakken kan voorzichtig drukken met
een doekje bevochtigd met heet water helpen. De vernis
krimpt sterk en droogt aan de randen het eerst. Zodoende
wordt de decal tegen het modeloppervlak aangezogen.
Het kan uren duren voordat de decal goed vastzit, dus
wees voorzichtig en beweeg de decal niet meer zodra de
vernis aan de randen begint te drogen.
4.8.4 Maken van kleine decals
Acrylvernis heeft de eigenschap drukinkt van glad papier
te lichten. Beeldmerkjes... kunnen dus in decals worden
veranderd door er enkele laagjes vernis op aan te
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brengen en vervolgens het papier van de vernislaag af te
weken. Het opplakken van de zo gemaakte decal kan ook
met wat vernis gedaan worden.
4.8.5 Repareren van decals
Ongebruikte decals die barsten vertonen, verdacht dun
zijn, in water uit elkaar vallen, of waarvan de vernislaag
afgeschuurd is, zijn te verstevigen met een of meer lagen
acrylvernis, hoewel MicroScale Liquid Decal Film een
nog mooier resultaat geeft. Acrylvernis reageert niet op
decalsapjes zoals Micro Set en Sol, Microscale Liquid
Decal Film echter wel.

blootgesteld wordt. Giet dus bij voorkeur na het roeren
een beetje verf over in een bakje of spuitbeker en sluit
het potje daarna weer af. Het afgesloten potje even
ondersteboven houden, zodat de verf in eventuele randjes
rond de deksel kan kruipen, dit voorkomt uitdrogen. Een
kommetje van aluminiumfolie in een dop gedrukt kan
ook dienst doen om de verf tijdens het schilderen in te
doen, te mengen en te verdunnen. Dit kan bij
onderbrekingen worden dichtgevouwen. Om de penseel
tijdens het schilderen uit te spoelen (om indrogen te
voorkomen!) is een klein bakje met schone peut of
verdunner nodig.
4.9.4 Verfpotjes bewaren

4.9 Tips bij het schilderen
Het belangrijkste bij schilderen is ervaring. Dan worden
de mooiste resultaten bereikt. Helaas gaat ervaring weer
verloren als er niet regelmatig geschilderd wordt. Het is
moeilijk specifieke aanwijzingen te geven, wel enige
tips.
Maak altijd het model oppervlak vetvrij voor met
schilderen wordt begonnen. Er zit altijd wel wat vuil, los
olie van de mal, vet van vingerafdrukken en dergelijke
op. Vetvrij maken gaat het beste met een sopje met wat
afwasmiddel erin en een kwastje. Gebruik eventueel wat
afwashandschoenen om weer die vingerafdrukken te
voorkomen. Laat goed drogen (en niet droogmaken met
een stoffige doek!)

Om verf lang te kunnen bewaren moeten potjes en
blikjes luchtdicht afgesloten worden. Rond de afdichting
kan gesmolten kaarsvet worden aangebracht. Houd een
brandende kaars boven de rand van het potje en laat het
kaarsvet om de rand druppelen. Denk om het
brandgevaar bij dit werkje: zorg dat er geen lijm of
verfverdunner open in de buurt is. Bij glazen potjes geen
waxine gebruiken want dit hecht niet goed op glas.
Bedenk dat verfpotjes alleen lang te bewaren zijn als ze
minstens half vol zijn, anders zit er voldoende lucht in
het potje om de verf te laten indrogen.
Van een aantal soorten metaalverf (zoals Humbrol
MetalCote, Gunze Sangyo Mr MetalColor) verdampen
de oplosmiddelen zo snel dat langdurig bewaren vrijwel
niet mogelijk is.

4.9.1 Penselen en kwasten

4.9.5 Camouflage hulplijnen

Gebruik een goede kwaliteit kwast en penseel.
Gebruik de juiste kwast of penseel voor
het juiste werk: oppervlakken met een
kwast bv. nr 5, detailwerk met 000 tot 1,
het trekken van lijnen en letters met een
zgn. letterzetter of biezentrekker
(penseel met hele lange haren) of met
een trekpen. Gebruik aparte penselen
voor bijv. zilververven, want in de
penseel achtergebleven verfrestjes van
deze kleuren kunnen ander schilderwerk
behoorlijk verknoeien.

Bij het schilderen van camouflage is een schema rondom
nodig. Deze kan aan de hand van foto's zelf gemaakt
worden. Teken het model van alle kanten na. Doe dit
schematisch en breng alleen die details aan die houvast
bieden bij de verdeling van de kleuren. Met
overtrekpapier een zijaanzicht van de bouwbeschrijving
overnemen kan ook, papier omdraaien geeft de andere
kant. Arceer nu met potlood de verschillende kleuren in
de schema's.
Bij ingewikkelde camouflagepatronen kunnen dunne
lijntjes getrokken met een hard potlood (HB of H) op het
model helpen bij het bepalen van de contouren. Pas op
met zachte potloden, de lijnen kunnen dan door de verf
heen zichtbaar worden.

4.9.2 Verf roeren
Roer de verf altijd goed door (5 minuten). Gebruik
hiervoor bij voorkeur houten stokjes, bijvoorbeeld de
houtjes om koffie te roeren of uit ijslollies. Geen plastic
gebruiken, dit kan oplossen en de verf verknoeien. De
meeste matte verf is makkelijker te roeren als het blikje
tevoren even stevig wordt geschud, sommige verf kan
hier niet tegen (bv Tamiya Acryl !).
Bij matte verf die lang heeft gestaan eerst de
pigmentlaag losroeren, dan blikje goed sluiten en stevig
schudden en daarna nogmaals goed roeren.
Bewaar de roerstokjes na gebruik (schrijf het nummer
van de verf op de achterkant van het stokje). De
gebruikte stokjes zijn ook makkelijk om verfkleuren te
vergelijken en als referentie later.
4.9.3 Verfpotjes schoonhouden
Maak er een gewoonte van om dopjes, dekseltjes en
sluitrandjes na het openen van een verfpotje direct
schoon te vegen. Voor alle verf geldt dat de
oplosmiddelen verdampen zolang het aan lucht

4.9.6 Schilderen
Begin bij overlappend schilderwerk altijd met de lichtste
kleuren. Een grondlaag (wit of lichtgrijs) levert vaak een
beter resultaat op, vooral over geplamuurde delen. Begin
op een hoek van het model en werk zo de eerste kleur af.
Als de verf niet goed dekt, kunnen beter enkele
dunne lagen over elkaar worden aangebracht
(tussentijds goed laten drogen) dan een enkele
dikke laag.
4.9.7 Penselen schoonmaken
Maak penselen direct na gebruik goed schoon.
Verfresten afvegen aan stukje (keuken)papier,
uitspoelen in peut (of ruitensproeier vloeistof gevolgd
door water voor acryl verf) , afdrogen aan keukenpapier,
uitwassen onder de kraan met een beetje zeep en goed
naspoelen en voorzichtig afdrogen. Bescherm penselen
eventueel met een kokertje (bijv. een stukje
isolatiemantel van telefoondraad). Er is ook speciale
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cleaner vaak te koop, maar meestal is er een goedkoper
alternatief (peut, water etc.).
Zet dit kokertje voorzichtig op het penseel als de haren
nog wat nat zijn, zodat ze niet om kunnen vouwen.
Uitstekende haren van penselen en kwasten afknippen.
De haren nooit uit de kwast trekken.

4.10.4 Verven van metaalkleuren
Het is vaak moeilijk om zilver en metaaltinten te
schilderen over grotere en egale oppervlakken. Dit gaat
beter als er wat lichtgrijze- of witte matverf door de
metaalverf wordt gemengd. Breng metaalkleuren altijd
als laatste aan, nadat de onderlaag goed droog is. Een
alternatief hier [4.12].

4.9.8 Kwastenpot
Om kwasten schoon te maken wordt vaak een grote pot
gebruikt. Hierin zit dan een flinke hoeveelheid peut of
thinner. Daar drijven al gauw verfresten in en daar wordt
een kwast niet schoner van. Maak even boven de bodem
een roostertje van vliegengaas of van een aluminium
wegwerpbakje waarin gaatjes zijn geprikt. Kwasten
kunnen nu schoongemaakt worden door ze over het gaas
te strijken en de verfdeeltjes zakken naar de bodem
onder het gaas. Bedenk tenslotte dat thinner en verfresten
tot het klein chemisch afval behoren.
4.9.9 Droogtijd
Laat verf altijd goed drogen, dus 24 uur voor matte verf
en 48 uur voor glansverf is het minimum. Denk om een
stofvrije ruimte (bijvoorbeeld vitrinekast, geen kartonnen
doos!)

4.10 Speciale schildertechnieken
4.10.1 Dry-brush techniek
Een veel gebruikte techniek voor het aanbrengen van
verwering en het ophalen van reliëf is het dry-brushen.
Gebruik voor dry-brushen van verwering een stugge
kortharige penseel (een acrylverf penseel met nylon
haar). Neem een oud penseel en een stuk papier. Doop de
penseel in de verf en veeg de penseel over het papier tot
er nog juist kleine spoortjes verf van de penseel af
komen (de penseel is nu bijna droog). Haal de penseel nu
met de zijkant over de randen of het reliëf van het te
schilderen modeloppervlak.
4.10.2 Camouflage met de kwast
Vage overgangen tussen verschillende
camouflagekleuren kunnen met een korte kwast gemaakt
worden door de randen van de donkerste kleur te drybrushen over de lichte kleur. Oefen eerst op een
afgedankt model. Gebruik dezelfde kleur of gebruik een
gelijke mix van de twee aangrenzende kleuren. Met wat
geduld zijn fraaie resultaten te boeken, ook op kleinere
schaal.

4.10.5 Vliegtuigverwering
Vliegtuigmodellen zijn subtiel te verweren door bepaalde
plaatsen op het model losjes te bespuiten (of licht te drybrushen [4.10.1]) met wat 'verbleekte' verf. Voeg wat wit
of lichtgrijs toe aan de gebruikte basiskleuren. Ideale
plaatsen op het model zijn die waar de sterkste
luchtstromen overheen lopen, zoals bij inlaten, randen.
Let erop dat een lichte kleur vaak reliëf suggereert, wat
donker is lijkt dieper. Witte wielpoten niet wit, maar
lichtgrijs schilderen en met wit dry-brushen.
4.10.6 Imitatie van hout
Om gevernist hout na te bootsen eerst een bruine
grondlaag aanbrengen. Voordat deze geheel droog is
hieroverheen met de kwast een sterk verdunde bruin/gele
laag aanbrengen. Planken zijn te immiteren door krassen
aan te brengen in het gladde basisoppervlak, en hierin
sterk verdunde
donkerbruine verf te
laten lopen.
4.10.7 Afplakken voor
verfwerk/ spuitwerk
De meesten onder ons
zullen moeten afplakken om echt strakke lijnen te
kunnen trekken.
Laat een eventuele onderlaag verf
goed drogen voor het afplakken om
de kans op beschadiging te
verkleinen. Plak nooit zomaar een
metaalkleur af. Voor het afplakken
zijn verschillende materialen
beschikbaar. Bij handschilderwerk is
zwak crepe schildersplakband, grafische tape,
isolatieband of desnoods gewoon plakband te gebruiken.
Test bij isolatieband of de lijm niet oplost in de

4.10.3 Tamponeren
Neem een oud kwastje of een oude penseel waarvan de
punt van de haren is afgesneden, doop het uiteinde in de
verf, en veeg overtollige verf af op een stuk papier. Druk
de kwast haaks op het te schilderen oppervlak, als een
soort stempel. Herhaal dit tot het oppervlak de juiste
kleur heeft en het gewenste effekt bereikt is. Dit is de
eenvoudigste manier om woestijn- en stippelcamouflage
aan te brengen. Doop de kwast niet te diep in de verf, het
mag niet gaan klodderen. Tamponeren is ook te
combineren met dry-brushen voor verweringseffekten,
zoals het vervagen van nummers en stencilling en ook
voor het maken van vloeiende kleurovergangen.

verfverdunner. Plak gewoon doorzichtig plakband enige
malen even op een schoon glad oppervlak (bv een
glasplaat) en haal het er weer af om de kleefkracht wat te
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verminderen. Welke plakband je ook neemt, snijd eerst
de plakrand van de tape bij door de stroken op een
snijmat of plaatje (plexi)glas te plakken en een dun
strookje van de rand af te snijden langs een stalen
lineaal. Dit zorgt voor een schone, rechte en goed
plakkende rand.
Een afplaktape dat heel goed werkt is die van Tamiya
Masking tape. Deze tape hecht niet te sterk en heeft een
fijne structuur. Deze is wel wat duur maar neem de brede
rol: deze kan in dunne reepjes gesneden worden en hoeft
geen verdere bewerking.

Plak het plakband niet in zijn geheel op het model, maar
vouw het dubbel of plak er papier achter zodat er maar
een klein randje (1 tot 2mm) op het model vastzit. Wrijf
het plakband voorzichtig met een vlakke vinger vast. Het
mag niet te sterk hechten, want dan gaat de onderlaag
mee bij het loshalen. Verdun de verf niet teveel, zorg dat
er niet teveel verf aan de kwast zit en trek de kwast met
een snelle beweging langs het plakband. Beweeg daarna
de kwast alleen nog van de plakrand weg, zonder tegen
het band te komen. Kortom, zorg dat de verf geen kans
krijgt om onder het band te kruipen. Een eventueel
opstaand verfrandje bijpoetsen met tand- of polijstpasta
[3.9.1]
Plak glansverf bij voorkeur stotend af, dat wil zeggen:
zodanig dat de kleuren elkaar niet overlappen. Dit
voorkomt dubbeldikke verflagen en nare
hoogteverschillen. Verwijder het plakband, zodra de verf
iets ingedroogd is, door het van de verflijn af los te
trekken.

plaats van transparante verf kan ook de bovenlaag van
ongeroerde metallicverf van bijvoorbeeld Humbrol of
Revell worden gebruikt.
Als slechts een deel van de kap getint moet worden kan
bij dikke cockpitkappen het beste de buitenkant worden
beschilderd. Is de kap dun, dan geeft beschilderen aan de
binnenkant vaak een mooier resultaat. Beweeg tijdens
het drogen van de verf de kap zo heen en weer dat de
verf niet naar een kant kruipt.
Nadat het glas de juiste kleur heeft gekregen, worden de
framelijnen geschilderd in de kleur van de hechtkit. Deze
hechtkit heeft vaak opvallende kleuren (bv. F-15 en F-18
roodbruin, F-4, A-7 geelachtig, andere kisten ook wel
lichtgrijs of zwart). Schilder de framelijnen iets breder
dan de aangegeven breedte in de hechtkit kleur, en zorg
ervoor dat ook de randjes zelf beschilderd zijn. Schilder
de plakranden van de kap in de kleur van de hechtkit of
zwart, dit voorkomt later onnatuurlijke lichteffekten,
vooral als de kap nogal dik is.

4.10.8 Afplakken met wrijfletters
Op een matte ondergrond kunnen ook wrijfletters en
symbolen (lijnen, stippen....) gebruikt worden voor
afplakwerk. Deze goed vastwrijven en met matte verf
overschilderen. Na het drogen van de verf kunnen de
wrijfsymbolen losgemaakt worden door er gewoon
plakband op vast te drukken en weg te trekken. Pas op:
wrijfsymbolen hechten te goed op een glanzende
ondergrond. Glansverf als toplaag is te sterk: randen
rond de wrijfsymbolen komen bij het lostrekken mee.
4.10.9 Paneellijnen afplakken
Om te voorkomen dat er verf via een paneellijn onder
afplakband door loopt kun je het afplakband met de
nagel in de lijn drukken, of een nylon-, sprue- of
koperdraadje in de paneellijn leggen, wat aan de
afplakrand wordt afgesneden.
4.10.10 Beschilderen van cockpitkappen
Cockpitkappen van militaire en civiele vliegtuigen
hebben vaak meerdere kleuren: getint glas (voorruit), een
rand hechtkit tussen glas en frame en de verf op de
framelijnen. Begin met het tinten van het glas. Gebruik
hiervoor licht verdunde transparante verf, eventueel op
de juiste tint gebracht door te mengen met glansvernis. In

Strakke framelijnen op cockpits krijg je door dunne tape
te gebruiken in de juiste breedte gesneden en geschilderd
in de juiste kleur op een stukje plaat. Na droging eraf
trekken en op cockpuit aanbrengen en afsnijden. Nog
mooier werkt gebruik van Bare metal foil. Dit ook
schilderen en aanbrengen als de tape.
Schilder als laatste (eventueel na de kap op de romp te
hebben bevestigd met witte houtlijm) de framelijnen in
de juiste (camouflage)kleuren, en doe dit zo dat aan de
randen nog juist een dun randje 'hechtkit' te zien is. De
meeste verf hecht niet zo goed op transparant
polystyreen. Een uitschieter op het glaswerk even laten
drogen en dan met een (in water, spiritus of alcohol
gedoopt) luciferhoutje of tandestoker wegvegen. Nog
handiger werkt een vinyl vlakgummetje (zoals een
Staedtler Mars 526 gum te krijgen bij een goede kantoorboekhandel). Laat de verf drogen en... weggummen!

Wees voorzichtig met het
gebruik van thinner en
terpentine bij glaswerk omdat
het glaswerk daar wit van kan
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uitslaan.
Moeten de framelijnen zilverkleurig worden, schilder
deze dan eerst mat lichtgrijs, want zilververf is vaak
doorschijnend.
4.10.11 Indicatielampen tinten
Indicatielampen op voertuigen (bv. knipperlichten op
automodellen) kunnen het beste aan binnen- of
buitenkant worden getint met transparante verf. Indien
het lijmvlak geverfd moet worden, kan het onderdeel
later geplakt worden met witte (hout)lijm of Microscale
Kristal Kleer, of gebruik hiervoor een vernis die de verf
niet aantast [2.5.5]. Om het effekt van diffuse lenzen
(remlichten, standlichten...) na te bootsen kan een beetje
wit, matte vernis of 'flat-base' door de transparante verf
gemengd worden [3.14.10]. Breng deze verf dan aan de
binnenkant aan. Het gebruik van 'aluminium' verf in
plaats van 'zilver' verf voor de reflectoren van deze
lichten geeft ook een mooi diffuus effekt.

van een uitlaatpijp zwart of een zeer donkere kleur
schilderen. Let op het type motor en de lengte van de
pijp: korte pijpen (racewagen en vliegtuigmotoren) zijn
vaak geheel zwart, langere pijpen (bv. 1e W.O. jagers,
personenauto's) krijgen vaak bruin-achtige aanslag op de
binnenwand. Dit is te dry-brushen met een mengseltje
van okergeel en roodbruin.
De buitenkant van vliegtuiguitlaatpijpen wordt geverfd
met een mengsel van koper/zwart/staal (brons). Laat de
verf een dag uitharden. Daarna de uitlaat dry-brushen
met een mengsel van blauwe verf en matte vernis. Goed
laten drogen, daarna wat schraapsel van een
pastelpotlood met een oud kwastje losjes op de uitlaat
deppen. Overtollig schraapsel wegborstelen. Resultaat:
geoxideerde uitlaten.

4.10.12 Verweerd metaal nabootsen
Metaal met verweerd uiterlijk (vuil, oppervlakte roest....)
is na te bootsen door het oppervlak eerst (staal)grijs of
(roest)bruin te schilderen en daarna met metaaltinten te
dry-brushen. Nog
betere resultaten geeft
spuitwerk.
Potloodschraapsel is te
gebruiken om
zilververf een diepere
glans te geven
(inwrijven met doekje).
Ook bruikbaar om decals wat te verweren.
Staalkleurige boutjes en schroeven in een zilverkleurig
oppervlak zijn na te maken met een pennetje met
verdunde oost-indische inkt. Ook het nadoen van
klinknagels door een tandenstokertje te dippen in
metaalverf kan goede effecten geven.
4.10.13 Gebruik van autolakken
Autolakken hebben als grote voordeel boven de normale
modelbouw (glans)verf dat de lak veel harder wordt en
dus tot een zeer strakke glanslaag kan worden
opgepoetst. Pas op: helaas tasten deze lakken
polystyreen plastic aan. Echter, dit is te verhelpen door
een grondlaag van mat witte Humbrol verf (nummer H34
of basecoat) aan te brengen. Deze verf is goed bestand
tegen celluloselak en de meeste autolakken. Probeer het
voor de zekerheid eerst uit op een stukje plasticcard.
4.10.14 Oppoetsen van glanslak
Glanslakken (zowel modelbouwverf als autolakken)
kunnen worden opgepoetst met vloeibare autowas
(bijvoorbeeld Super Turtle Wax). Voorwaarde is dat de
verflaag niet te dun is en dat deze geheel uitgehard is
(eerst een paar weken laten staan). Pas op: verf uit
verfpennen ('Paint Markers' van Tamiya en Revell) kan
niet worden opgepoetst. Wees ook voorzichtig met
metallics zonder vernislaag.
4.10.15 Uitlaatpijpen
schilderen
Uitlaatpijpen worden
vaak over het hoofd
gezien. De binnenkant

4.10.16 Schilderen van roosters
Dichte roosters (louvres) zijn realistischer te maken door
de 'open' kant zwart te spuiten. Dit gaat als volgt: plak de
omgeving af, richt de verfspuit zo dat de 'dichte' stroken
niet geraakt kunnen worden en spuit voorzichtig een
beetje verf op de 'open' kant.
Roosters en lijnen kunn.
en ook geaccentueerd worden met mat zwart. Schilder
eerst de roosters en lijnen mat zwart en dry-brush daarna
de camouflageverf op de uitstekende delen om de lijnen
en roosters.
Metaalkleurige roosters, grilles en dergelijke zijn
eenvoudig te schilderen met Humbrol MetalCote
Gunmetal. Deze verf droogt op met een zijdemat zwart
laagje erover. Zacht poetsen geeft een metaalglans.
Diepliggende putjes blijven bij voorzichtig poetsen dus
zwart.
4.10.17 Schilderen van wieltjes
Wieltjes zijn het makkelijkst rondom te schilderen door
ze op de punt van een prikkertje te prikken. Schilder de
velg en de bandjes door het stokje rond te draaien met de
penseel tegen het bandje. Steek dan de stokjes in wat
piepschuim zodat de wieltjes goed kunnen drogen.
4.10.18 Schilderen van radiatoren
Radiatoren zijn tot leven te brengen door er verdunde,
mat zwarte verf over te schilderen. Voorwaarde is wel
dat er een patroontje op het plastic staat, eventueel eerst
zelf inkrassen. Laat de verf even drogen en veeg dan met
een tandestoker de verf van de uitstekende delen (een
vlak plaatje met een patroontje kan even over een vel
tekenpapier gewreven worden). Breng de zwarte verf als
laatste aan en zorg dat andere kleuren glimmen, anders
hecht de matte verf te goed.
4.10.19 Roestplekken aanbrengen
Roestplekken zien er overtuigend uit als er door de
roestkleur een flinke hoeveelheid flat-base of talkpoeder
wordt gemengd. Eerst plekken met onverdikte roestkleur
schilderen, daarna met een spateltje de verdikte roest
aanbrengen.[6.4.3].
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4.10.20 Aangroei op schepen
Verwering en aangroei op de onderkant van schepen is
aan te brengen met een mengsel van donkergroene /witte
verf en terpentine. Met een lapje aanbrengen in kleine
veegjes vanaf de waterlijn recht naar beneden naar de
kiel.

maar dit is niet goedkoop en ook niet zo
milieuvriendelijk. Bij goed onderhoud gaat een verfspuit
jaren mee. Met een eenvoudig plastic verfspuitje kunnen
ook redelijke resultaten bereikt worden, waarbij de
bundelbreedte enige centimeters bedraagt.
4.11.3 Preparatie voor het spuiten
Uiteraard moet eerst het modeloppervlak perfect zijn
afgewerkt. Alles is namelijk zichtbaar. Om de afwerking
te controleren kan er eerst een dun laagje lichtgrijs of wit
worden aangebracht [2.4.6]. Zorg ervoor dat het model
met een houder vast te houden is. Bijvoorbeeld met een
klerenhanger, of een staak in een uitlaatpijp.

4.10.21 Zilververf op transparante delen
Zilververf dekt vaak slecht en is doorschijnend, breng
daarom op frames van cockpitkappen en andere
transparante delen eerst een laagje matte lichtgrijze
(grond)verf aan.

4.11 Tips bij het spuiten
In tegenstelling tot wat vaak
gedacht wordt, is met het spuiten
van modellen meestal veel werk
gemoeid. Omdat bij het spuiten een
dunne verflaag op het model wordt
aangebracht, komen alle details en
dus ook onregelmatigheden naar voren. Spuiten vereist
dus de nodige zorgvuldigheid bij het bouwen en
afwerken van het model. Bovendien moet veel worden
afgeplakt, zeker als eenvoudige spuitbussen gebruikt
worden.
Voor het spuiten kan gebruik worden gemaakt van kant
en klare spuitbusjes of de verfspuit met perslucht.
Perslucht zit in speciale bussen, of wordt verkregen met
een compressor.
4.11.1 Spuitbussen gebruik
Speciale spuitbusjes zijn verkrijgbaar (bijvoorbeeld
Humbrol, Revell...), maar het kleurassortiment is vaak
beperkt. Zorg dat er enige busjes van dezelfde kleur klaar
staan. Schud de bussen minstens 5 minuten. Plaats ze in
een emmertje met water van 60 graden. Nadelen zijn dat
de luchttoevoer niet goed geregeld kan worden en de
grote 'overspray'. Toch is er met afplakken [4.11.7] heel
wat van te maken, zeker voor de grotere egale vlakken.
Een voordeel is dat de busjes weinig onderhoudswerk
vergen. Eerst proefstukje spuiten (op stuk plastic of
karton). Pas als dit er goed uitziet op het model spuiten.
Als de busjes lang staan (ook in de winkel) is
de verf vaak niet goed meer. Na afloop busje
even op de kop doorspuiten totdat er geen verf
meer uit komt en eventueel de kop losmaken en
schoonmaken met wat verdunner, daarna de
kop heel voorzichtig weer terugplaatsen.
4.11.2 De speciale verfspuit
Indien men wat vaker verf wil gaan spuiten, dan loont
het vroeg of laat de moeite om een aparte verfspuit te
kopen. Voor de betere verfspuiten is het alleen een hele
investering. Er zijn veel verschillende types en merken.
Kijk eens op de webwinkel site van
http://www.airbrush-services-almere.nl/
Perslucht [8.4.4] is beschikbaar in speciale drukbussen,

4.11.4 Polijsten van het oppervlak
Om een glad oppervlak onder spuit/schilderwerk te
krijgen of echt helder glaswerk, moet er vaak gepoetst
worden. Het poetsen bestaat uit drie delen: krassen
verwijderen, doffe plekken (fijne krasjes) verwijderen en
tenslotte polijsten. Pas op met het al te glad
polijsten van plastic waarover geschilderd moet
worden: op een te glad oppervlak hecht verf
slecht.
Allereerst moeten krassen en
onregelmatigheden worden weggewerkt. Doe
dit met polijstpapier of fijn schuurpapier (nat
schuren) met een fijn schuurmiddel
bijvoorbeeld Jif.
Zijn putten of krassen te diep, gebruik dan
vloeibaar plastic om de kras op te vullen.
Gebruik liever geen plamuur, bij het poetsen zullen de
randjes gaan brokkelen. Bovendien is de hardheid van
plastic en plamuur verschillend, waardoor
hoogteverschillen kunnen ontstaan. Laat het vloeibare
plastic goed uitharden.
De krassen zijn nu weg, nu moet de doffe plek aangepakt
worden, die door het polijsten is ontstaan. Dit kan met
een droge doek (spijkerstof of linnen). Door de doek met
snelle bewegingen over het plastic te wrijven wordt de
doffe plek al een stuk gladder. Druk niet te hard, het
plastic kan te warm worden of gaan barsten.
4.11.5 Polijstmiddelen
Tenslotte wordt het plastic gepolijst met een
polijstmiddel. Bare-Metal en Tamiya maken uitstekende
pasta's, met tandpasta zijn ook aardige resultaten te
bereiken.

Gebruik geen Brasso, Zilvo of soortgelijk spul, daar het
plastic wordt aangetast door de oplosmiddelen hiervan
(oa. ammonia). Doe wat polijstmiddel op een zachte,
schone doek en poets met draaiende bewegingen de
plekken op tot hoogglans. Druk ook nu niet te hard en
neem regelmatig een nieuw stukje doek met vers
polijstmiddel. Direkt na het poetsen het model
schoonmaken met water, gebruik een tandestoker om
restjes polijstmiddel uit naden te krijgen.
Polijstmiddelen als autocleaner lossen niet op als het
model in water met afwasmiddel wordt gewassen, maar
wel in alcohol.
Oppoetsbare zilververf als Liquaplate, Humbrol
Metalcoat en Takara zijn op te poetsen met zachte tissue.
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4.11.6 Het stofprobleem en vet probleem
Maak altijd het model oppervlak vetvrij voor met spuiten
wordt begonnen. Er zit altijd wel wat vuil, los olie van de
mal, vet van vingerafdrukken en dergelijke op. Neem het
model eerst af met een licht zeepsopje. Draag hierbij
huishoud handschoenen, en doe dit enige uren voor het
spuiten. Laat het model goed drogen in een stofvrije
ruimte (een vitrinekast). Neem zeker geen kartonnen
doos, want het wemelt daarin van de stof! Door deze
reiniging wordt het model ook direct vetvrij gemaakt,
terwijl de handschoenen (vette) vingerafdrukken
voorkomen. Vlak voor het spuiten kan het model zelf
nog even opgewreven worden met een anti-statische
doek (voor grammofoonplaten of verkrijgbaar bij de
verfzaak).
Heel belangrijk is verder ook het stofvrij maken van de
spuitomgeving! Anders komt er alsnog stof in de model
verf. Spuiten op een ondergrond van krantepapier is dus
onbruikbaar. Neem allereerst de tafel af met een vochtige
doek. Leg daarna een ondergrond, bijvoorbeeld met glad
papier (reclamefolders...toch nog nuttig!) of dunne
plastic folie wat gebruikt wordt om af te dekken bij
witten (verkrijgbaar bij de bouwmarkt).
4.11.7 Afplakken voor spuitwerk
Voor spuiten is zwakhechtende tape voldoende zolang er
maar schuin over de plakrand gespoten wordt. Richt de
spuit altijd zo dat de verfstraal niet onder het plakband
kan komen. Als afplaktape bij spuitwerk zijn geschikt:
• gewoon plakband, maar dan omgevouwen
zodanig dat er een plakrandje van een
millimeter overblijft. Alleen op zeer sterke
onderlaag. Een " klaar voor gebruik" afplak
tape is die van Tamiya; wel duur maar zeer
bruikbaar want het hecht vrijwel niet.
•
•

•

•

•

•

Een tip is brede tape te kopen en deze in reepjes
te snijden. de rest van het af te dekken stuk met
A4 velletjes papier afplakken.
afplakfolie zoals veelvuldig gebruikt in de
grafische industrie, maar ook te koop bij de
speciaalzaak (Frisk film; duur). Met deze folie
kunnen zeer moeilijke contouren gesneden
worden. Het is doorzichtig.
grafische tape. Dit is te koop bij de electronica
zaak (gebruikt om printplaten te etsen met
geleidings- banen), of chirurgische tape (te
koop bij apotheek). Het is beschikbaar in
verschillende breedtes.
het gewone crepetape voor het grovere
afplakwerk. Gebruik dit echter zo weinig
mogelijk en alleen voor basis lagen spuiten,
want het trekt vaak verf mee (Scotch).
om een vage overgang te krijgen: maskers van
papier knippen. Deze maskers op enkele
millimeters boven het modeloppervlak
vastmaken met bijvoorbeeld dubbelgevouwen
stroken plakband die vlak achter de
maskerranden geplakt zijn.
is het korrekt plaatsen van de tape echt lastig,
dan helpt als uiterste middel het licht

bevochtigen met afwasmiddel van de tape.
Goed aandrukken, laten drogen en goed
schoonmaken voor het spuiten.
Verwijder de tape een kwartier
na het verf of spuitwerk, dus
nadat de verf iets droog is
geworden. Hierdoor wordt de
vaak dikkere rand met wat geluk
meegenomen en dat voorkomt
werk. Mochten er toch wat
spetters verf zitten op reeds goed
gedroogd spuitwerk, dan
voorzichtig afnemen met een
stukje tissue of wattenstaafje met
wat verdunner. Opstaande
randjes wegpoetsen met tand- of polijstpasta in de
richting van het donkerste vlak [4.11.5].
Als je verwering wilt aanbrengen op het model, is het
soms handig dit te doen voor het afspuiten. Kijk in [ 6.4 ]
voor tips, bijvoorbeeld voor 'pre-shading".
4.11.8 De werkruimte en uw veiligheid
Verf schilderen en spuiten kan behoorlijk schadelijk zijn
voor de gezondheid. Het gaat namelijk om het feit dat
oplosmiddelen veelal schadelijk
zijn.

KIJK OOK HIER OP DEZE
WEBSITE:
http://www.twenot.nl/gezondhe.htm
(met dank aan de TWENOT)
Een aantal veiligheids maatregelen
zijn daarom echt nodig.
- zorg voor ventilatie (nog beter is
buiten schilderen of spuiten)
- werk bij voorkeur in een aparte
ruimte met een apart
afzuigsysteem. Pas op
voor de lucht met
brandbare verdunner,
omdat vonken in de
motor van een
ventilator deze kunnen
laten ontbranden!
- draag een goed veiligheids verf/spuit masker (type is
afhankelijk van het type verf etc);
Bij gebruik van acrylverf tenminste een verfstofmasker
voor mond en neus dragen om inademen van de
verfnevel te voorkomen. Bij verf met andere
oplosmiddelen is het verstandig een dampmasker te
gebruiken. Verf en verdunner zijn schadelijk,
celluloseverdunner bevat het zeer schadelijke tolueen !
Stofmaskers zijn voor een prikje te koop bij de betere
doe-het-zelf zaak, dampmaskers zijn te koop bij
verfspeciaalzaken. laat U voorlichten door de vakman.
Bedenk dat professionele spuiters ieder jaar een
medische controle moeten ondergaan.Onderschat dit
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gevaar dus niet!
- draag handschoenen en oude kleding.
Verder komt bij het spuiten altijd veel verf naast het
model terecht ('overspray'). Dek daarom alles goed af.
Een redelijke afscherming is een los scherm van wit
meubelplaat. Dit wordt scharnierend gemaakt en bij
opbergen opgevouwen. Beplak deze met doorzichtig
zelfklevend plastic folie (Boeklon), en vervang deze laag
af en toe.
Zorg verder voor veel licht (liefst natuurlijk daglicht) in
de werkruimte.

model! Dit bereik je met poesten en polijsten.
Bijvoorbeeld door allereerst de ergste krassen weg te
halen door met steeds fijner schuurpapier "nat" te
schuren on de kraan. Vervolgens met een kras
verwijderaar (bijvoorbeeld "Staalfix" poetsmiddel
verkrijgbaar bij de buurt super) en de laatste laag krassen
weghalen met Tamiya rubbing compound (in tube).
Er is ook polijst papier verkrijgbaar (zoals van K&S
flexigrid). Een andere fijne soort polijstpapier is van
Tamiya (P2000, nummer 87060). Het is nog fijner dan
het polijstpapier 2000 dat je bij een verfhandel kan
krijgen. Gebruik veel water bij dit werkje!
4.12.1 Metaal verven

4.11.9 Verdunnen van de spuitverf
Voor het spuiten moet de verf meestal verdund worden.
De verhoudingen en de verdunners (thinners) verschillen
per merk (voor de aparte verdunners zie rubriek
'verfmerken'[4.7]). Sommige merken vereisen terpentine,
speciale thinner, water, alcohol of zelfs
celluloseverdunner.
Bij eenvoudige verfspuiten is de beste verhouding 2
delen verf op 1 deel verdunner. Bij de fijnere spuiten kan
er meer verdunner gebruikt worden (1:1). Ervaring is
hier belangrijk. De verfoplossing moet meestal net iets
dikker dan water zijn. Voor het doseren is een
injectiespuit (zonder naald) uitstekend geschikt: de
meesten verdragen verdunner goed. Voor het beter laten
hechten van de eerste verflaag (bijvoorbeeld wit), helpt
het soms om de verf [ 4.7 ] (enamels zoals Humbrol,
Revell...) te verdunnen met 1 deel gewone verdunner, 1
deel celluloseverdunner en 2 delen verf.
De celluloseverdunner tast het plastic aan het oppervlak
iets aan, waardoor de verf beter hecht. Pas op, want het is
schadelijk spul. Draag dus een masker !
4.11.10 Het spuiten zelf
Draag handschoenen of gebruik een zgn. barrierecreme
voor huidbescherming. Begin met de lichtste kleur.
Breng de verf in dunne lagen aan. Houd bij het spuiten
de verfspuit niet op een plaats, maar bouw het vlak
geleidelijk op. Probeer de afstand tussen kop en
modeloppervlak constant te houden, de beste afstand is
per verfspuit verschillend. Probeer niet alle verf in een
dikke laag aan te brengen. Laat verf minstens vier uur
drogen en glansverf minstens 24 uur. Indien men
langdurig spuit, spuit af en toe wat pure terpentine in een
doekje om de kop goed schoon te houden. Zet de
drukregelaar als een compressor wordt gebruikt op
ongeveer 1.8 atmosfeer, experimenteer echter hiermee.
Bij drukbussen heeft men langer druk door de bus in een
emmer met warm water van ongeveer 50 graden Celsius
te plaatsen.

4.12 Speciale effekten: metaalkleuren
Er zijn verschillende manieren om metalen oppervlakken
in model na te bootsen. Het verkrijgen van een zeer
glimmend oppervlak is lastig, maar wel mogelijk. Op een
klein model moet men hiermee wel voorzichtig zijn,
anders valt het veel te nadrukkelijk op. Uiteraard kan
men metaal zelf gebruiken, maar ook metaalfolie of verf
zijn bruikbaar.
Voorwaarde is echt een krasvrij oppervlak van het

Het oppervlak dient geheel krasvrij [4.12] te zijn.
Diverse aluminiumverven of andere metaaltinten zijn
bruikbaar voor de minder opvallende vlakken. Verven
gaat veel beter als de metaalverf gemengd wordt met een
klein beetje lichtgrijze verf. Over het algemeen kan over
een metaalverflaag maar moeilijk opnieuw geschilderd
worden (vooral bij zilververf). Breng deze daarom als
laatste aan. Bij schilderwerk blijft het moeilijk om een
echte metaalglans te krijgen.
4.12.2 Metaal nabootsen met Metalcoat
De merken Alclad, Humbrol, ModelMaster en Gunze
Sangyo brengen speciale metaalverven in diverse tinten
welke met wat oppoetsen een mooie glans krijgen. In de
verf zitten metalen deeltjes. Gebruik bij het oppoetsen
een pluisvrije doek, zoals een oud T-shirt.
ALCLAD
Van dit merk is er een serie metaal verven die zeer
mooie resultaten kunnen bieden. ALCLAD is nu
vervangen door ALCLAD II. Deze werkt nog beter.
Ga als volgt te werk:
1. zorg ervoor dat het te spuiten
metalen (plastic) onderdeel (of het
hele model indien gewenst) GEHEEL
KRAS VRIJ is (zie hierboven)
2. Maak alles heel goed vetvrij (water
met zeep).
3. Voorzie het onderdeel daarna van eerst een matte
zwarte laag met verf op Acryl basis (dus op water
gebaseerde verf); het klinkt eng dat zwart, maar het zorg
er later voor dat het metaal een diepe metaal glans kan
krijgen.
4. Spuit daarna over de mat zwarte verf een laag
glanzende acryl verf. Deze glanzende acryllaag moet
spiegelglad zijn.
Tip: als je geen "zwarte" acryl verf kan
krijgen, gebruik dan gewone enamel verf
(op olie basis); echter voor het aanbrengen
van de ALCLAD laag een dunne laag
parket lak aanbrengen op acrylbasis,
bijvoorbeeld van Johnson (Klear). dan krijg
je de noodzakelijke spiegelgladde basis
laag nodig voor de ALCLAD.
5. Laat e.e.a goed drogen.
6. Het wordt nu tijd voor het spuiten (neem de nodige
veiligheids maatregelen, zorg voor ventilatie etc , (
4.11.8...).
Neem de gewenste ALCLAD II metaal verf (er zijn
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meerdere metaal tinten te verkrijgen van dit merk).
7. Spuit met de verfspuit in zeer dunne lagen deze
ALCLAD II op de glanzend zwarte laag. Verdun de verf
verder niet. Laat je vooral niet verleiden tot het spuiten
van een dikke laag, werk in dunne lagen; op een gegeven
moment zal de verf echt dekken over het zwart. Neem
tenminste een half uurtje tussen het spuiten van iedere
laag .
8. Nadat de ALCLAD II laagjes zijn opgespoten laat
e.e.a goed drogen ( 2 uur); in feite is nu het oppervlak
voorzien van een dunne opgespoten metaallaag.
Daarna kan het model desgewenst nog worden
opgepoetst met een pluisvrije doek. Het resultaat is een
echt "metaal" aanblik.
Het model kan desgewenst als nog nodig worden
afgeplakt met low tack tape (bijvoorbeeld van Tamiya)
wat niet sterk hecht. Ook geeft het metaal niet af.

Humbrol MetalCote
deze verf is verkrijgbaar in 4 tinten (2x aluminium, staal,
gunmetal). Eerder waren ook messing en goud
verkrijgbaar en was de verf ook in spuitbusjes leverbaar,
wie deze nog vindt in moet bedenken dat de verf
makkelijk uitdroogt, ook in goed gesloten blikjes.
MetalCote verf is erg dun en kan met penseel of
verfspuit worden aangebracht. De verf kan niet verdund
worden en moet tussen 20 en 30 minuten na het
aanbrengen opgepoetst worden met een zacht doekje of
watje. De glans is te variëren door meer of minder te
poetsen. De verflaag wordt in twee dagen keihard en er
hoeft dus geen vernislaag aangebracht te worden.
Bijzonder is gunmetal: dit is een donkere staaltint met
een dun matzwart laagje erover wat nog het meest aan
roet doet denken. Bij het poetsen veranderd het zwarte
laagje in een diepe blauwachtige staalkleur.
ModelMaster Metalizer
deze is verkrijgbaar in 7 tinten, waaronder magnesium,
gun metal, exhaust steel en burnt metal. Daarnaast is een
speciale verdunner en een sealer (vernis) nodig. Na het
aanbrengen kan de verf met een zachte tissue gepoetst
worden, daarna moet de sealer aangebracht worden, deze
sealer vermindert de glans enigzins maar is nodig om de
metaalglans te beschermen tegen veroudering. Verf en
sealer moeten met verfspuit worden aangebracht,
verfspuit is met terpentine of peut schoon te maken.

metaal effect bereikt. Verf goed schudden en met dun
staafje roeren. Aanbrengen met penseel of spuit op een
volledig vetvrije ondergrond. Ongeveer 15 minuten na
aanbrengen oppoetsen met zacht doekje. Penselen en
spuit zijn met terpentine te reinigen. Verdunnen is voor
spuiten niet nodig. De verf bevat echt metaal en dit kan
na verloop van tijd oxideren (dof en lelijk worden),
vernissen is dus aan te bevelen, er is geen speciale sealer
verkrijgbaar.
De verf is erg vluchtig en kan ook in een goed afgesloten
potje uitdrogen dus is niet lang te bewaren.
4.12.4 Metaal nabootsen met Rubb'n Buff
Deze metaalpasta moet met een kwastje op het model
worden aangebracht en worden
uitgepoetst met een doek (dit
merk is moeilijk verkrijgbaar).
Het geeft een echte metaallaag
en het is zeer gevoelig voor
beschadigingen. Het kan
worden verdund. Tinten kan
met kleine hoeveelheden
olieverf. Ook is een iets andere
tint te verkrijgen door een
onderlaag van lichtgrijs voor een lichte metaaltint of een
donkergrijze laag voor een donkere tint te gebruiken. Als
decals worden aangebracht, deze direct op de juiste
plaats aanbrengen.
4.12.5 Metaalverf spuitbussen
De kleine, kant-en-klare spuitbusjes met metaaltinten
kunnen ook mooie resultaten geven. Probeer alles uit op
een oud model. Soms is de struktuur van de verf te grof.
Afplakken is vaak nodig, maar pas ermee op, want de
verf beschadigt snel door afplakband.
4.12.6 Oud metaal nabootsen
Oud verweerd metaal kan men nabootsen door gewone
metaalverf niet met de kwast of spuit direct aan te
brengen, maar door dit met een pluisvrije doek stukje bij
beetje aan te brengen en te verdelen. Het beste werkt het
bij modellen met zilvergrijs plastic. Het geeft een sterk
verweerd uiterlijk.
4.12.7 Metallic simuleren
Voor diepglanzende metallic kleuren kan men over
gespoten oppervlakken van een kleur de transparante
versie van dezelfde kleur aanbrengen. Gebruik
bijvoorbeeld een Tamiya ondergrond gevolgd door de
juiste Tamiya transparante tint. Meng een beetje zilver-,
messing of goudkleurige verf met de transparante tint en
breng een dun laagje aan, gevolgd door enkele dunne
lagen puur transparant.
4.12.8 Metaal en decals

Gunze Sangyo Mr.Metalcolor
Er zijn negen tinten verkrijgbaar, waaronder goud en
messing. Na oppoetsen wordt een zeer natuurgetrouw

Voor kleine, metalen vlakjes kan men voorzichtig de
gewenste metaalkleur over een decal heenspuiten.
Uitknippen, voorzichtig afweken en aanbrengen. Dit
scheelt veel afplakwerk en geeft een mooie, rechte
begrenzing. Verweren van decals op metaal zelf kan met
potloodschraapsel.
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4.12.9 Metaal en aluminiumfolie
Gewone huishoud-aluminiumfolie kan ook gebruikt
worden als een laagje over het model. Beide kanten van
de folie hebben een verschillende tint. Het koken in een
sopje met eierschalen geeft aparte tinten. Allereerst
wordt de folie op maat geknipt. Druk de folie op de
contour/ paneellijn en knip het uit. Het model ter plaatse
dan insmeren met glanslak zoals acrylvernis.Werk met
kleine stukjes: breng het aan met een acrylvernis
achterop en wrijf met een wattenstafje uit over het
(gekromde) oppervlak. Paneellijntjes voorzichtig
inwrijven met een prikkertje. Na droging met een scherp
mes op maat snijden en het paneel ernaast gaan
aanbrengen. Door iets overlap met het alu folie kun je
overgangen goed wegwerken. De stukjes folie weer
aanbrengen en naar buiten toe uitwrijven. Het is een zeer
tijdrovend werkje, zeker voor veel panelen, maar geeft
wel een erg mooi resultaat. Overigens is het niet nodig
om het hele model ermee te bedekken.
Een andere mogelijkheid is het gebruik van speciale folie
van BareMetal Foil (die heeft al een plaklaagje en is
dunner dan huishoud folie) of ScaleMaster's Crome Foil.
Ook verpakkingen van
chocoladerepen kunnen wel
eens gebruikt worden. Deze
folie is bovendien veel dunner
dan huishoudfolie.

civiele schepen geeft zijdeglansverf een goed resultaat.
Veel oorlogsschepen zijn gemaakt van grijs plastic, maar
schilderen geeft altijd een beter resultaat. Voor het
bouwen de dekken mat (of soms zijdeglans) schilderen.
Houten dekgedeelten met bijvoorbeel Humbrol HN4
'deck plank' (of Humbrol 83 met mat wit 2:1 bijgetipt
met 168 of 187). Bij nieuwe civiele schepen kan een
dunne 'wash' van tan een mooi effekt geven. De gladde
dekgedeelten bij oorlogsschepen zijn vaak donkergrijs.
Details op het dek vaak grijs of wit.
4.13.2 Schilderen historische schepen
Hout schilderen beginnen met het blanke hout. Daarna
de andere tinten iets accentueren. Als het plastic niet
donkergekleurd is, dan dit eerst hoogglans zwart
schilderen. Dit geeft een betere ondergrond.
•

4.12.10 Zilververf
'fijnschrijvers'
Naast de grote verfstiften van
Tamiya zijn er in de
kantoorboekhandel stiften te koop in de kleuren goud en
zilver met een veel fijnere punt (bv. Bruynzeel 'Silver' of
Pentel Paint Marker Super Silver Fine Point). Maximale
lijnbreedte ong 1,5 mm op een plat oppervlak, met een
snellere beweging is 0,5 mm ook mogelijk.
Zilverschrijver is ideaal voor chroomstrips op auto's.
Verf hecht goed en kan tegen aanraken. Waarschuwing:
verf bevat giftig oplosmiddel Xylol, houdt de pennen ver
van kinderen en was na gebruik de handen goed.

•

4.12.11 Bescherming metaaltint
Metaalkleuren kunnen gevernist ("afgeschermd tegen
oxidatie" ) worden met acrylvernis [4.8]. Met 'witte'
acrylvernis wordt het resultaat wat doffer en minder
diep, met Johnson Future of verdunde Tamiya
acrylglansvernis wordt een mooi hoogglans resultaat
verkregen. Pas op met de Tamiya vernis, breng
een zeer dun laagje aan om problemen met de
krimpende laag te voorkomen. Gunze Sanyo
heeft ook een speciale acryl metal sealer, vreemd
genoeg genoemd "mr.metal primer".
Glanzend chroomwerk vernissen met
glansvernis! Gebruik voor oude auto's zo'n oud blikje
vergeelde Humbrol vernis.

4.13 Het schilderen van modelschepen
4.13.1 Schilderen moderne schepen
Voor oorlogsschepen altijd matte verf gebruiken, voor

•

•

Dekken: Deze zijn
altijd gebleekt
door het vele
schrobben en
tamelijk effen.
Neem als
basiskleur
Humbrol HN4 (of H83 + mat wit 2:1) zeker bij
de kleinere schalen. Een wat beter effekt is nog
te verkrijgen door met een verdunde tint in de
lengterichting wat nuances aan te brengen.
Overdrijf niet, en herstel het eventueel met een
wash van grijs of mat-earth kleur. De naden
tussen de dekplanken werden gedicht met
geteerd touw. Bij schaal groter dan 1/100
kunnen deze met een tekenpen van 0.18 mm
worden aangebracht.
Romp: Neem een matte basiskleur uitgaande
van de doostekening of andere informatie. In
deze basistint lichtere en donkere laagjes
aanbrengen terwijl de zaak nog nat is. Schilder
altijd in de lengterichting van de planken. In een
houtsoort komen verrassend veel tinten voor.
Een geheel mat uiterlijk is wat levendiger te
maken door er tenslotte iets glanzende
basiskleur bij te mengen. Werk daarbij wel alles
af rondom. Soms is de structuur gelukkig al wat
ruw door ingegraveerde naden en dergelijke.
Een wash werkt dan nog beter. Na afloop kan
de verf nog een beetje geschuurd worden met
zeer fijn schuurpapier.
Masten en Ra's: Deze zijn meestal iets
donkerder dan de dekken. Een beetje tan erbij
mengen, en wat extra wash aanbrengen. De
wikkelingen van touw
om sommige delen van
de mast zwart schilderen,
of nog beter een stukje
handgaren aanbrengen.
Overige
scheepsgedeelten: er
werd hoogglansverf gebruikt, maar dat is voor
een model veel te hard (de verf verweerde sterk
door het zeewater). Niet te felle zijdeglans
kleuren, welke na afloop van een lichte wash
van zeer donkergrijs worden voorzien, geven de
beste effekten.
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•

Verguld werk: Dit wordt als laatste gedaan.
Vaak is het dekkend krijgen wat lastig, maar
raak niet in paniek als de zaak iets uitloopt.
Afnemen, wegkrabben en corrigeren met de
ondergrondkleur.

4.13.3 Scheepsdetails schilderen
Patrijspoorten altijd in mengsel van zwart/zilver
schilderen, of uitboren.
Ladders en dergelijke donkergrijs drybrushen, en bij de
grotere schalen echte ladders maken.

4.16 Dayglow imitatie
Het aanbrengen van Dayglow is
altijd lastig.
Fel oranje- of rode glanzende
dayglow vlakken kunnen eigenlijk alleen goed worden
aangebracht met de verfspuit over een witte ondergrond.
Dayglow verf is sterk doorschijnend. Pactra Acrylic
A57 Fluorescent Orange [4.7] is een enigzins bleekoranje dayglow kleur die goed bruikbaar is voor oranje
dayglow FS.38903 panelen. De Pactra serie omvat ook
Fluorescent Red en Fluorescent Yellow en de verf is
zonder problemen te mengen met andere kleuren in de
serie, zodat vele tinten te mengen zijn.
Testor/Italeri ModelMaster [4.7] heeft de meest
bruikbare enamel dayglow (nr 1775). Vergeleken met het
FS nummer is het alleen wat te rood. Dayglow FS
nummer 38903 wordt het beste benaderd door Humbrol
Fluorescent Blaze. Deze verf is op cellulose basis en mag
dus niet direkt op het model worden aangebracht. Breng
eerst een dikke laag mat wit (H34) of basecoat aan.
Dayglow oranje-rood FS 28915 kan gemengd worden uit
Revell 25 met dayglow Revell 332. De karakteristieke
verbleking is te bereiken met vernis en door mat gele
verf bij te mengen.

4.14 Schilderen van figuren
Gebruik bij het schilderen van figuren behalve gewone
enamels ook eens plakkaatverf. Dit is dikkere verf.

4.17 Vingerafdrukken (voorkomen...)
Pas gedroogde matte verf is nogal gevoelig voor
vingerafdrukken. Deze zijn te verwijderen bij enamel
verf (Humbrol, Revell, ModelMaster..) met een zacht
doekje met alcohol. Bij Tamiya acryl is een doekje met
acrylverdunner (X-20A) te gebruiken, maar wrijf
voorzichtig, want dit lost de verf op (doe eerst wat water
op het doekje en daarna wat acrylverdunner).

Neem zachte tinten. Boots schaduwen na door met een
donkere tint de plooien vol te laten lopen met flink
verdunde verf. Daarna licht afvegen, en daarna de
volgende tint aanbrengen. Maak een tint zachter door
ook eens wat grijs bij te mengen. Gebruik dus meerdere
tinten in verschillende gradaties, maar gebruik nooit
zwart.

4.15 Het tinten van
transparante onderdelen
Het tinten van transparante
onderdelen kan gebeuren met:
• transparante verf
(Tamiya, Talens). In
diverse tinten
beschikbaar en verder
te verdunnen.
• Oost-indische inkt gemengd met glanslak kan
gebruikt worden voor gewoon rookglas. Tamiya
'smoke' tint geeft echter meestal betere
resultaten.
• jodium oplossing verdund met alcohol, dit geeft
een geel-bruine tint die op die van F-16
canopies lijkt.

.
Vingerafdrukken in natte glansverf zijn het beste weg te
poetsen [4.11.5] nadat de verf opgedroogd is, breng over
de afdruk een extra laagje verf aan, zodat bij het poetsen
de verflaag niet te dun wordt.

4.18 Corrigeren van foutjes na schilderwerk
Bijspuiten van een lelijk plekje op een model: neem een
stuk tekenpapier knip hierin een klein rond gaatje, houd
dit vlak boven de lelijke plek en spuit de verf er (haaks)
doorheen.
Kleine naadjes zijn (na het schilderen) nog op te vullen
met gekleurde boetseerwas. De goedkope soorten
werken vaak het beste (niet zo vettig). De was is in de
camouflagekleur te mengen. Overtollige was wegpoetsen
met tissue of doekje.

4.19 Het verwijderen van verf
Als oudere modellen worden opgeknapt, dan kunnen de
verflagen verwijderd worden, zonder schade aan te
brengen aan het oppervlak.
Om olie verven (enamels) zoals van Revell of Humbrol
te verwijderen van een plastic model (bijvoorbeeld als
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het spuiten niet goed gelukt is) het model in onverdunde
"Blue Wonder" leggen van Sorbo (de blauwe variëteit).
Dat is een huishoudschoonmaakmiddel en
volgens de leverancier Sorbo is het
milieuvriendelijk en onschadelijk. Blue
Wonder is in grotere verpakkingen te
verkrijgen bij o.a. de Makro, maar drogisterijen
hebben het ook in literverpakkingen. De Blue
Wonder is meerdere malen te gebruiken maar
wel gesloten bewaren, laat het na gebruik door
een trechter met een koffiefilter lopen.
Werkwijze: het onderdeel er enkele uren in
laten liggen (moet geheel onder de vloeistof) en dan met
een borstel (tandenborstel o.i.d.) de verf er af halen. Gaat
erg goed, de verf komt er gemakkelijk van af. Het plastic
wordt wel heel iets doffer, maar dan hecht de nieuwe
laag beter. Of het chromen delen aantast is niet bekend,
haal die voor de zekerheid weg.
(Zilver)verf is ook van plastic te verwijderen met
wasbenzine, maar pas op dat wasbenzine het plastic
oppervlak dof maakt.

kan onbeperkt lang liggen weken in een bakje spiritus.
Resten wegpoetsen met een oude tandenborstel. Pas op
voor spatten.

Mocht de olieverf verf echt niet loskomen, dan zijn de
volgende technieken te overwegen
LET OP: neem beschermende maatregelen!:
•

•

•

•

Afbijtpasta (oa. Modelstrip). Handig voor het
schoonmaken van gedeelten van een model.
Wees voorzichtig met het gebruik van middelen
uit doe-het- zelf zaken. Duur in gebruik.
Caustic Soda (natronloog, het belangrijkste
bestanddeel van de meeste gootsteen
ontstoppers). Een 5% oplossing natronloog
weekt een laag matte verf in een uurtje los,
glanslak duurt wat langer. Laat het model niet te
lang weken: plamuur wordt ook aangetast en na
een dagje begint het plastic wat bros te worden.
Gebruik handschoenen, draag een bril en pas op
voor spatten.
Oplossing van "vaatwasmachine wasmiddel".
Redelijk voordelig en net zo effectief als een
natronloog oplossing. Bedenk dat het ook net zo
aggressief is als natronloog, dus gebruik
handschoenen en pas op voor spatten.
Remolie. Dit is agressief spul, wat bovendien
water opneemt uit de buitenlucht en daardoor
langzaam zijn werking verliest. Het tast geen
metalen aan, wel de meeste verfsoorten (ook
autolak) en na enige tijd ook de meeste
plasticsoorten. Tast ook de huid aan, gebruik
liever andere middelen.

Haal voor het afbijten met pasta of natronloog alle
'verchroomde' en metalen delen van het model. Metalen
delen worden lelijk of lossen op (ook aluminiumfolie) en
'chroom' verdwijnt in enkele tellen !!
Zowel spiritus als natronloog oplossingen zijn vaker te
gebruiken. Laat het na gebruik door een trechter met een
koffiefilter lopen en bewaar het in een glazen pot of fles.
Denk aan het milieu.
Tamiya acrylverf lost het beste op in spiritus, het model
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5. Onderdelen
maken / conversies
5.2 Alternatieve materialen
5.3 Verkrijgbaarheid van materialen
5.4 Soorten plastic
5.5 Metalen
5.6 Vervaardiging van transparante onderdelen
5.7 Maken van andere delen
5.8 Het gebruik van giethars

5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan speciale
technieken om conversies uit te voeren en zelf
onderdelen te maken. Het kan gaan om onderdelen welke
beter moeten zijn dan die in de kit, dan wel onderdelen
die er niet zijn. In buitenlandse modelbouwbladen staan
vaak advertenties met conversiekits. Hiermee kunnen
speciale variaties van modellen worden gebouwd. Omdat
de oplage meestal klein is, zijn deze sets vrij prijzig.
Veelal wordt ook giethars of metaal gebruikt. Deze
conversiekits zijn vaak niet nodig, als er maar voldoende
informatie en tijd beschikbaar is.

•

metaalplaat : het maken van kleine zeer kwetsbare
onderdelen en het versterken van de constructie.

•

klei : het maken van landschappen, het ondersteunen
van mallen.

•

visdraad : het maken van spandraden en antennes.

.. .

5.3 Verkrijgbaarheid van materialen
De meeste materialen die in de modelbouw gebruikt
worden, zijn te krijgen in de modelbouw speciaalzaak of
doe-het-zelf winkels, terwijl veel materialen op de meest
vreemde plaatsen worden gevonden. Met wat fantasie is
van alles te gebruiken, met uitzondering misschien van
bederfelijke materialen. Verpakkingsmateriaal is ook
bruikbaar.
Enige materiaal bronnen zijn:
•

doorzichtig plastic : verpakkingen,
overhemdboorden, doorzichtig acrylplastic,
papierhoesjes.

•

plastic plaat (plasticcard) : verpakkingen (oa. CDdoosjes), restanten van vacuform kits, plasticplaten
bij de speciaalzaak (Tamiya, Evergreen, Slater's) .
Het is gewalst polystyreen, meestal vlak en wit,
hoewel sommige merken bepaalde platen in
patronen leveren. Diktes worden meestal
aangegeven in duizendsten van inches("thou"; 40
thou is ongeveer 1 mm dik). Let tenslotte op met
Plastruct card en
staafjes. Het
materiaal is ABS en
dus alleen te lijmen
met Plasticweld of
twee componenten
lijm.

•

plastic rod/strip : strips/ pijpjes/ profielen
verkrijgbaar bij speciaalzaak (Tamiya, Slater's).
Plastic rod is veel sterker dan sprue. Let op bij
Plastruct. Het is van ABS, er zijn profiel vormen
verkrijgbaar, als ook als rod met metalen kern
(onderstel poten). Plastic strip is ideaal voor
detailleerwerk.

•

balsa : bij de modelbouwwinkel
boetseerklei : hobbywinkel, doe-het-zelf zaken

5.2 Alternatieve materialen
Het basismateriaal bestaat meestal uit polystyreen
plastic. Met de huidige lijmen zijn andere materialen ook
goed bruikbaar en te combineren. Enige voorbeelden
zijn:
•

balsahout : het maken
van nieuwe rompen en
andere ingewikkelde
vormen.

•

ijzerdraad : het maken
van onderstelpoten, en
vervangen van
breekbare dunne
plasticdelen.

•

vurenlatten : het maken van liggers in vleugels.

•

plamuur : opbouw van vormen, het wegwerken van
naden en kieren.

•

acetaat : het maken van doorzichtige onderdelen met
mallen.

•

•

plasticcard : het basismateriaal van vele kits: voor
conversies en voor het vormen van nieuwe
onderdelen met mallen.

5.4 Soorten plastic

tissue : voor dekzeilen, kleding, maken van
landschappen.

•

•

De volgende soorten plastic zijn bruikbaar voor
modelbouw:
polystyreen : dit is het meest voorkomende plastic in
bouwdozen. Ook plastic platen en strips zijn er van
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te koop. Polystyreen wordt veel gebruikt als
verpakking voor levensmiddelen (roomijs,
afhaalchinees, enz.) maar ook CD doosjes zijn van
polystyreen. Het is te herkennen aan recyclecode PS.
•

acetaat : zachter transparant plastic waarvan
doorzichtige onderdelen gemaakt kunnen worden.
Het is meestal moeilijk verkrijgbaar. Het is flexibel.
Acetaat wordt vaak als verpakkingsmateriaal
gebruikt (strip in overhemdboorden, doosjes), en
kan ook licht getint zijn. Het is te lijmen met bij
voorkeur PVA lijm of witte houtlijm. Verf houdt
niet erg goed op acetaat.

•

PET : taai en meestal doorzichtig of doorschijnend,
wordt veel gebruikt voor het verpakken van
levensmiddelen (flessen, bakjes, enz), lijkt op
acetaat wat eigenschappen betreft.

•

acrylaat : dit doorzichtige plastic is ook bekend als
perspex of plexiglas en is vrij prijzig maar
glashelder en stevig. Kijk uit voor krassen.
Verkrijgbaar bij doe- het-zelf zaken en dumpzaken.
Wordt veel gebruikt voor vitrines.

•

•

nylon : wordt gebruikt voor scharnieren en
bewegende onderdelen; er is geen smering nodig. Is
moeilijk te lijmen.
piepschuim : een zeer licht materiaal voor het
opvullen van contouren, maar helaas zeer gevoelig
voor de meeste lijmen en enamel verf.

5.5 Metalen
Het gebruik van metalen in de statische modelbouw is
beperkt. Het wordt vaak gebruikt voor details, zoals
pijpen en geëtste onderdelen, het verstevigen van
onderdelen, en voor antennes en pitotbuizen van
vliegtuigen. Diverse modelbouwzaken verkopen losse
buisjes, staafjes. Ook gewoon ijzerdraad en naalden zijn
goed bruikbaar.
5.5.1 Bewerken van metalen
Gebruik voor het bijwerken van zachte metalen delen
een mesje wat net te bot is voor gebruik op plastic. Op
het metaal wordt een scherper mesje toch meteen bot,
terwijl een minder scherp mesje minder schade aanricht
bij uitschieters.
Fotogeëtste deeltjes zijn krom te buigen door er op een
stevige ondergrond met een rond voorwerp (bijv. een pen
of de achterkant van een penseel of X-Acto mesje)
overheen te rollen. Niet te hard drukken, anders rekt het
metaal op.
De ondergrond mag niet keihard zijn (geen glas of
formica). Een snijmat of een stevig stuk karton (geen
golfkarton) werkt het beste. Oh ja, let even op dat het XActo mesje afgeschermd is van kwestbare delen zoals
armen, en vingers!
5.5.2 Recht ijzerdraad maken
Strak recht ijzerdraad kan verkregen worden door een
stuk ijzerdraad goed vast in de boorkop van de
boormachine te klemmen. Zet het andere uiteinde vast in

een bankschroef. Voorzichtig met grote boormachine
ronddraaien op laag toerental. Ook fietsspaken zijn
bruikbaar.

5.6 Vervaardiging van
transparante onderdelen
Bij veel conversies zullen bepaalde doorzichtige
onderdelen nodig zijn, terwijl veel oude bestaande
bouwdozen betere doorzichtige onderdelen kunnen
gebruiken. Omdat deze onderdelen echt doorzichtig
moeten zijn, is de enige oplossing het gebruik van
acetaat.
5.6.1 Kleine lampen
Deze worden gemaakt met een druppel Micro Kristal
Kleer, dat doorzichtig opdroogd. Houtlijm kan ook
gebruikt worden. Hierover heen kan een transparante
verf (Tamiya, Humbrol, Revell, Talens) worden
aangebracht, waarmee prachtige gekleurde lampen
gemaakt kunnen worden [4.15].
5.6.2 Kleine raampjes in rompen
Ruiten maken voor dichte rompdelen: Trek verwarmd
acetaat over de romp en knip hier na afkoelen de
benodigde ruitjes uit. Zaag daarna pas de rompruitjes uit.
Raampjes in sponningen kunnen worden gemaakt van
MicroScale Kristal Kleer. Voor kleine raampjes kan ook
houtlijm worden gebruikt. Wordt de sponning te groot
dan kan achter de sponning dun doorzichtig plastic
(bijvoorbeeld van een pakje sigaretten) worden gelijmd.
Daarop wordt het doorzichtige materiaal aangebracht.
Altijd de raampjes na droging vernissen omdat Kristal
Kleer en houtlijm in water
oplossen. Ruitjes in kleine
voertuigen (1/76) maken uit
cellofaan, en met glansverf
op het model plakken (aan
binnen of buitenkant).
5.6.3 Rechthoekige ramen
Deze kunnen op dezelfde
wijze als kleine raampjes
worden gemaakt, maar een
op maat gevijlde
doorzichtige plaat voldoet.
Bij meerdere losse stukken
die aan elkaar zitten, is er in
werkelijkheid vaak een
frame/stijl op de verbinding.
Dit wordt geverfd, hetgeen
de naad verbergt.
5.6.4 Enkelgekromde
ruiten
Na te maken door in warm water doorzichtig dun plastic
te buigen. Ook kan de plaat eerst voorverwarmd worden
in een oven tot circa 100 graden. Gebruik handschoenen.
De gebogen plaat kan daarna op maat worden gemaakt
met mesje en schuurpapier.
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5.6.5 Dubbelgekromde ramen

•

Dubbelgekromde ramen zijn moeilijker te maken, terwijl
deze soort veel voorkomt bij met name moderne
gevechtsvliegtuigen.
Het gebruik van een vorm is nu nodig:

inkrassen met scherp mesje van de randen: de
lijntjes worden opgevuld met fijn schilderwerk.

•

met behulp van dunne decalstrips (hetgeen
echter zeer kwetsbaar is). De decal kan van
tevoren in de goede kleur worden geverfd.

•

voor grotere schalen kunnen ook dunne plastic
strips gebruikt worden. Deze strips moeten wel
eerst in de juiste kleur worden geverfd (ook aan
de binnenzijde). Bevestig deze strips NIET met
superlijm maar met houtlijm of kristal clear.

•

strips van zeer dunne grafische tape dat geverfd
is.

•
•

de basis is een goede drie aanzichten
schaaltekening van het gewenste raam of kap.
van een makkelijk te bewerken blok balsa wordt
met schuurpapier en snijwerk een vorm
gemaakt die rondom een halve millimeter
kleiner is dan volgens de schaaltekening.
Hiermee wordt de plaatdikte in rekening
gebracht. Voor ingewikkelde kappen kan het
nodig zijn meerdere lossende vormen te maken.

•

de vorm moet zeer glad worden gemaakt met
zeer fijn schuurpapier.

•

vervolgens wordt een triplex plankje op maat
gezaagd, welke in bovenaanzicht ruim
voldoende groter is dan de vorm(en).

•

in het triplex plankje wordt een gat gezaagd,
waarvan de afmetingen vijf millimeter rondom
groter zijn dan de omtrek in bovenaanzicht van
de vorm. Hierin past de vorm ruim.

•

de doorzichtige plastic plaat (bijvoorbeeld
acetaat) wordt in een rechthoek geknipt, welke
ruim over het gat in het plankje past. Rondom
wordt deze vastgezet met bijvoorbeeld punaises.

•

het plankje met de plaat wordt in een hete
bakoven geplaatst, welke op een temperatuur
van 150 graden Celsius wordt gebracht. Het
plastic wordt zachter. Gebruik bij dit werkje wel
vuurvaste handschoenen!! Zet ondertussen de
vorm klaar buiten de oven. Een alternatieve
methode is het heet maken met een verfstripper.

•

als de plastic plaat goed zacht is, wordt de plank
met plastic snel uit de oven gehaald. De
balsavorm wordt nu snel door de opening in de
plaat gedrukt, totdat de vorm goed in de plastic
plaat zit.

•

Na afkoeling is de kap in ruwe vorm klaar. Als
de kap niet goed doorzichtig is, dan een nieuwe
maken.

•

op maat maken met mesje en schuurpapier. De
kap is nu in principe glad.

5.6.6 Framing van cockpitkappen
Veelal zitten in ramen en kappen raamstijlen (framing)
welke een aparte kleur hebben. Deze zijn vaak niet
correct of geheel afwezig. Ook te ruwe framing moet
weggehaald worden met fijn schuurpapier. Na
schuurwerk moet de kap goed glad en helder gemaakt
worden met polijsten.
De framing kan gemaakt worden door:

De framing moet voor het aanbrengen worden geverfd.
Verf ook de binnenzijde want deze is ook zichtbaar! Als
er verf op de doorzichtige kap komt, dan kan deze
worden weggehaald door na droging af te krabben met
een tandestoker of luciferhoutje.
Als er een bepaalde framing in een zelfgemaakte kap
nodig is, dan kan reeds in de balsavorm op het oppervlak
dun ijzerdraad in het gewenste framepatroon aangebracht
worden. Interne details in de kap kunnen later worden
aangebracht met stretched sprue [5.7.1].

5.7 Maken van andere delen
De 'plug'-methode om dubbelgekromde cockpitkappen
[5.6.5] te maken kan uiteraard ook gebruikt worden voor
andere delen, zoals bulten, wielbakken en rompdelen.
Het voordeel van deze methode is dat er meer identieke
exemplaren
gemaakt
kunnen
worden.
Omdat
plastic
vervormt bij
warmte zijn
er echter
nog meer
mogelijkhed
en.
Als warmtebron is een sterke gloeilamp (geen
halogeenlamp !), oven, kaarsvlam of zeer heet water
geschikt.
Soms is het echter eenvoudiger een vorm op te bouwen
met behulp van plamuur of Milliput, eventueel op een
geraamte van plasticplaat.
5.7.1 Stretched sprue
De term 'stretched sprue' komt men vaak tegen in
(buitenlandse) tijdschriften en boeken, het is niets
moeilijks: sprue is een engelse term voor de plastic
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gietboom waaraan de onderdelen in de bouwdoos
vastzitten. Omdat plastic vervormt als het warm wordt
gemaakt, kan het tot dunne staafjes en zelfs draden
uitgetrokken worden.
•

Zoek een recht stuk sprue uit zonder
uitsteeksels.

•

Verwarm dit stukje sprue door het rond te rollen
boven een 100 Watt lamp of een olielampje of
kaars. Pas op, plastic is brandbaar, brandend
plastic geeft schadelijke dampen af !

•

zodra het plastic slap wordt bij de warmtebron
weghalen, rustig uittrekken en af laten koelen.

•

Kort verwarmen en zachtjes uittrekken geeft

2.

Maak de laag Milliput los, dit is nu de 'mal'.

3.

Breng in de mal een beschermlaagje aan, druk
een vers stukje Milliput in de mal en laat dit
hard worden.

Een andere methode is het gebruik van giethars [5.8].

5.7.3 Opbouwen van vormen

dikkere staafjes, langer verwarmen en harder
trekken geeft dunne draden.
Niet alle gietbomen zijn even geschikt. Experimenteer
wat en zorg voor een grote voorraad. Stretched sprue
geeft enorm veel mogelijkheden om goedkoop te
detailleren.
5.7.2 Dupliceren van kleine onderdelen
Het komt wel eens voor dat een onderdeel vaker nodig is
dan het is bijgeleverd. Het desbetreffende onderdeel
moet meestal geheel zelf worden gemaakt.
Voor kleine onderdelen kan een afdruk van het onderdeel
gemaakt worden door het in te bedden in een stevig stuk
aluminiumfolie, waarna het onderdeeltje weer
voorzichtig wordt verwijderd. Het aluminiumfolie vormt
nu een mal voor eenmalig gebruik. Deze mal is op te
vullen met 'vloeibaar plastic' [2.4.9] of een papje van
Milliput [2.4.11] verdund met water (let op dat verdunde
Milliput krimpt bij het uitharden !). Ook zouden
eventueel kleine stukjes plastic gietboom in de mal
boven een kaarsvlam verhit kunnen worden, maar zorg
in dat geval voor veel frisse lucht en pas op dat zowel het
plastic als het aluminiumfolie in brand kunnen vliegen !
Na afloop kan de kopie worden afgewerkt met plamuur
en schuurpapier. Moeilijke onderdelen kunnen het nodig
maken om met twee helften te werken (en dus twee
mallen).
Van grotere onderdelen met weinig fijne details (bv
luchtinlaten) zijn kopiëen te maken met behulp van
Milliput [2.4.11]. Milliput hecht vrij goed op plastic, dus
zorg voor een beschermlaagje, bijvoorbeeld parafine,
maar ook afwasmiddel is bruikbaar.
1.

en vorm een uitstekende rand rondom het
onderdeel. Druk stevig aan en laat hard worden.

Breng een laag Milliput aan op het te kopiëren
deel, zorg dat de laag geen dunne plekken heeft

Een bult of uitstulping aan een
onderdeel toevoegen kan bij
geringe diktes met plamuur of
Milliput [2.4]. Breng plamuur in
dunne lagen over elkaar aan en
laat elke laag uitharden voor de
volgende wordt opgebracht, een te
dikke laag maakt het plastic zacht
en krimpt bij het uitharden.
Voor een grotere verbouwingen,
zoals het maken van een neuskegel, is het beter om eerst
een skelet van plasticplaat op te bouwen. Voor het
maken van het skelet is een schaaltekening nuttig. Begin
met een ruggegraat op de plaats met de grootste hoogte
(meestal het midden). De vorm en afmetingen van deze
ruggegraat kunnen van de tekening afgeleid worden.
Daarna worden schijfjes plasticplaat gesneden op de
juiste dwarsdoorsnede, deze schijfjes worden haaks op
de ruggegraat bevestigd door beide delen in te zagen tot
halverwege het onderdeel.
Zodra het skelet klaar is kan dit opgevuld worden met
Milliput of plamuur tot de randen van het skelet net
bedekt worden. Werk bij plamuur weer met dunne lagen
om te voorkomen dat het skelet smelt. Na uitharden
schuren totdat de randen van het skelet overal net weer
zichtbaar worden.

5.8 Het gebruik van giethars
5.8.1 Basis principes giethars
Het maken van kopiëen van
onderdelen kan met behulp van
giethars en silikonenrubber. Deze
techniek is geschikt voor het
dupliceren van kleine massieve
accessoires en onderdelen. Veel
accessoires setjes zijn er ook te
koop die gebruik maken van dit
materiaal. De gebruikte
materialen zijn tamelijk duur. Bezint dus eer ge begint en
vraag een prijslijst aan, bovendien is het schadelijk
spul!!! . Het lijkt heel aantrekkelijk maar het spul en de
diverse middelen is schadelijk, duur en het materiaal is
zeer beperkt houdbaar. Aan te raden is het dus niet!
Alleen gebruiken in een verwarmde losse schuur
buitenshuis!.

Leveranciers van giethars zijn moeilijk te vinden, maar
specialistische bedrijven als bijvoorbeeld Poly-Service
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goed bedekt zijn. Laat een dag uitharden, en vul
nu de rest van de mal met het stuggere PS56
rubber. Afhankelijk van de hoogte van de mal,
moeten de wanden zo'n 3 tot 15 mm dik
worden. Opruimen: uitgehard rubber wordt
afgepeld, rubber zonder verharder blijft kleverig
en is te verwijderen met aceton. Let op:
verharder zonder rubber tast polystyreen plastic
aan!

in Amsterdam kunnen niet alleen alle benodige
materialen leveren, maar ook goede adviezen geven voor
een verstandig en veilig gebruik. Een andere leverancier
in Amsterdam is http://www.formx.nl/
Kijk goed naar de instructies met ook diverse zaken
zoals mengverhoudingen en dergelijke. Vergeet niet de
roerhoutjes, doseerspuitjes en maatglaasjes.
5.8.2 Het materiaal van de giethars mal
Voor het maken van de mal zijn in feite twee soorten
twee-komponenten siliconenrubber te krijgen.
Poly-Service in Amsterdam heeft: de eerste rubber
(PS81020) is vrij duur maar uiterst rekbaar en daarom
geschikt voor het volledig ingieten van het te dupliceren
onderdeel. De tweede soort (PS 56) is geschikt voor het
maken van mallen van minder fijn gedetailleerde
originelen.

4.

Schat ongeveer de
hoeveelheid van het
benodigde rubber, en
gebruik een
maatbekertje. Voeg
de rubberharder toe
met behulp van de
eveneens door
PolyService
verkochte doseerspuit. Tien procent harder is
ongeveer een tiende van het totale volume.
Houd de aangegeven verhoudingen
harder/rubber aan, maar neem liever iets teveel
dan te weinig verharder. Meng het geheel zeer
goed met een fijn stokje. De nadruk ligt op het
mengen: als dit niet goed of voldoende gebeurt,
is de kans groot dat het rubber als een soort
harde stroop aan het origineel blijft kleven,
waardoor deze beschadigd wordt.

5.

Giet het rubbermengsel met kleine beetjes in het
bakje. Zorg met een stokje dat ook holle ruimtes
in of aan het origineel gevuld wordt met rubber,
en niet met lucht. Als zeker is dat al dat soort
ruimtes gevuld zijn, giet dan de rest van het
mengsel er bovenop. Het materiaal even laten
uitzakken op een trillende ondergrond
(bijvoorbeeld een klopboormachine op tafel
leggen). Zet het geheel daarna weg en laat het
24 uur rusten. Maak handen en materiaal
schoon met aceton.

6.

Na het uitharden kan het bakje worden
verwijderd door het weg te knippen of door het
blok rubber er uit te drukken. Wat overblijft is
een massief blok wit rubber. De onderkant van
het origineel is nu zichtbaar. Deze kan
gemakkelijk uit het rubber worden gedrukt. Let
wel: het rubber is vrij elastisch en kan heel wat
hebben, maar het origineel is misschien
voorzien van kleine, uitstekende deeltjes. Blijft
het rubber kleven, dan is er niet goed gemengd.
Knip van de mal uitstekende stukjes rubber weg
en de mal is klaar. Bewaar dit afval rubber,
want dat kan als een soort vulling aan de
buitenkanten van volgende mallen opnieuw
worden gebruikt.

7.

De hele procedure kan achter elkaar of
gelijktijdig worden uitgevoerd voor meerdere
kleine te dupliceren onderdelen. Dit is veel
gemakkelijker met mengen en dergelijke.

5.8.3 Het maken van de giethars mal
1.

2.

3.

Zoek een bakje uit wat zo nauw mogelijk om
het origineel past. Kuipjes, en meer van dat
soort materiaal zijn geschikt, mits voorzien van
een vlakke bodem. Het bakje moet een ruimte
van zo'n 5 millimeter rondom inclusief de
hoogte bieden. De diepte is minimaal 5
millimeter meer dan de hoogte van het basis
origineel. Naarmate het origineel groter
gekozen wordt, moet die ruimte rondom groter
zijn, om de mal uiteindelijk stevig genoeg te
laten worden. Geen bakje? Plak er eentje van
stukken karton op maat, zorg wel dat er geen
gaatjes in zitten waar de vloeibare rubber uit
kan lopen.
Het origineel wordt met de onderkant (of
ingietkant) naar beneden op de bodem van het
bakje geplakt met dubbelzijdig plakband of
houtlijm. Dit voorkomt dat het origineel gaat
'drijven' in het in eerste instantie vloeibare
rubber. Plaats het origineel zo dat de lucht de
kans krijgt om te ontsnappen. Delen waar geen
rubber mag komen kunnen met afplakband of
boetseerwas worden afgeschermd.
Nadat de zaak is vastgezet, kan het origineel
worden overgoten. Het afwegen van de juiste
hoeveelheid rubber vergt wat ervaring, maar
regel is: neem niet te veel. Komt men tekort dan
kan altijd nog wat extra worden bijgemengd.
Verricht het gietwerk boven voldoende oude
kranten. Voor het mengen is een zacht plastic
emmertje (bijvoorbeeld een fritessaus beker)
handig, die gemakkelijk kan worden
schoongemaakt.
Voor grotere originelen zijn de mallen het beste
te maken van de beide soorten siliconenrubber.
Maak eerst wat aan van het soepele rubber
PS81020. Voeg hieraan eventueel wat
thixotropie-medium toe tegen het druipen. Giet
de rubber over het origineel en verdeel het met
een spateltje zodat de fijne detailoppervlakken

5.8.4 Het giethars materiaal
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Er zijn verschillende merken en soorten giethars. Een
bezwaar van een aantal is de lange uithardtijd en
zachtheid van de uitgeharde epoxy. Sommige zijn zelfs
zo zacht, dat vingerafdrukken er permanent in blijven
afgedrukt. Maar ook hier heeft Poly-Service goed spul:
Poly-Pol PS 28 impregneerhars. Deze is niet volledig
helder, maar dat is ook niet nodig. Voordeel van deze
hars is dat het gemakkelijk mengt, snel maar ook niet te
snel uithardt en daarna vrij gemakkelijk te bewerken is.
Ook vermenging met andere stoffen (gipspoeder of
andere vulmiddelen, tot gruis geslagen of gemalen
stukjes van vorige gietpogingen en ander afvalmateriaal)
is mogelijk. In de praktijk kan dat betekenen dat bijna
geen hars als afval de vuilnisbak ingaat. Ongemengd is
de hars vrij dun, en dus goed te gebruiken voor de details
en kleine onderdelen.
5.8.5 Het gieten van giethars
•

Gebruik voldoende oude kranten of iets
dergelijks als ondergrond. Voor het mengen zijn
speciale papieren bekers verkrijgbaar. Weggooi
bekertjes van dun kunststof zijn niet aan te
bevelen omdat de hars deze aantast.
Waarschuwing: zorg voor ruime ventilatie
vanaf het moment dat het harsblik opengaat. De
dampen zijn irritant en zeer schadelijk. Alleen
gebruiken in een verwarmde losse schuur
buitenshuis!.

•

PS 28 kan met toenemende verhouding harder
worden gemengd. Meer harder betekent
verkorting van de tijd die men heeft om de
gemengde hars te verwerken. Voor heel snel
gieten is er zelfs een Kobaltharder. Bij ons
verfijnder gietwerk is snel uitharden echter niet
alles. Twee procent MEK-harder afgewogen in
een schone doseerspuit voldoet goed. Bij kleine
hoeveelheden hars is 1 tot 2 procent wat
moeilijk af te wegen. Neem dan in plaats van
grammen de CC's die op de doseerspuit staan
aangegeven. Na zo'n 25 to 40 gram hars goed te
hebben gemengd wordt het geheel met kleine
beetjes in de mal gegoten. Ook hier worden met
behulp stokjes de luchtbellen eruit gewerkt.
Ook harsafval van vorige gietsessies in stukjes
en gruis is bruikbaar. Als hulpmiddel is een
lucifer rechtop in de mal handig. Later bij het
verwijderen kan deze als houvast worden
gebruikt en daarna worden afgesneden. Zet alles
weg op een vlakke plaats. Om de luchtbelletjes
nog verder te laten ontsnappen kan een trillend
voorwerp op de tafel gelegd worden (zoals een
trillende klopboor). Na een paar uur kan de
kopie uit de mal worden getrokken, maar heeft
men de tijd, laat dan ook hier alles 24 uur
rusten.

•

Het verwijderen uit de mal behoeft geen
problemen te geven. In een uiterste geval kan
het rubber scheuren, maar dan moet er wel heel
erg stevig aan zijn getrokken.

•

Na bovenstaande stappen ligt er een kopie zo
goed als klaar om verder te worden verwerkt.
Eventuele overbodig uitstekende stukjes kunnen
worden verwijderd. In giethars produkten kan
worden geboord en ze kunnen worden
geschuurd, maar schuur het wel nat want
gietharsstof is slecht voor de gezondheid.
Lijmen kan met superlijm of 2componentenlijm [2.5], want net zoals andere
harsen is deze giethars niet met gewone
plasticlijm te plakken.

5.8.6 Bewerken van giethars

Giethars is nauwelijks te bewerken, en zeer hard. Het
fijne stof is zeer schadelijk voor de gezondheid. Doe
bewerkingen liefst in een losse ruimte of buiten en alleen
schuren en zagen onder water!! Zet ook een masker
op!! Ga zeker nooit gewoon schuren op de
modelbouwtafel met een groffe vijl hoe zeer dat ook
gewoon in een beschrijving staat van een giethars
accessoire of zo. Goed handen wassen na afloop.
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noodzakelijk. Vervang deze oudere decals bij voorkeur
door andere.

6. Afwerking van
het model
6.2 Decals
6.3 De beschermlaag/eindlaag
6.4 Verwering

6.1 Inleiding
Nadat het model gebouwd en geverfd is, moeten de
laatste details en decals worden aangebracht. Vaak is ook
nog enige verwering nodig. Verder moet het model
beschermd worden tegen beschadigingen zoals
vingerafdrukken, stof en uitdroging.

6.2 Decals
Bij veel kits zijn transfers of decals bijgevoegd. Deze
decals kunnen ook los worden gekocht van speciale
leveranciers. De kwaliteit is de laatste jaren enorm
vooruit gegaan. Voorbeelden van speciale decal
leveranciers zijn Modeldecal, Xtradecal, Microscale (nu
Superscale), DACO, Fowler, ATP, Runway 30, Jet-Set,
High Decal Line, Propagteam en Dutch Decal, Dutch
Profile. Ook verschillende buitenlandse IPMS afdelingen
brengen decals uit. Er zijn een ook een aantal
gerenomeerde decal drukkerijen die werken in opdracht
van modelbouw merken. Zo zijn MicroScale uit USA en
CartoGraph uit Italie bekend om zeer goede decals.
Het is altijd een diskussiepunt hoeveel detail-decals
moeten worden aangebracht, vooral bij de kleinere
schalen [4.2]. Toch is het zo dat een gedetailleerd model
er goed uitziet. Veel speciale decalsets zijn verkrijgbaar
met kleine opschriften. Het op bepaalde plaatsen
aanbrengen van deze detail decals is zeker aan te
bevelen.
6.2.1 Soorten decals
Er zijn diverse soorten decals. Speciale decals vereisen
vaak extra hulpmiddelen in de vorm van
oplosvloeistoffen die ervoor zorgen dat de decals netjes
over het model komen. Met name het Microscale
systeem is bekend.
Naast de zogenaamde natte decals zijn er droge 'afwrijf'
transfers te koop. Deze transfers zijn met name bruikbaar
voor de grotere schalen en worden veel bij voertuigen
gebruikt. Voorbeelden van merken zijn Verlinden,
Letraset en Mecanorma. Deze droge transfers worden
ook gebruikt in de grafische industrie.
Oudere decals en decals die over zijn worden bewaard.
Vaak valt op dat er grote kleurverschillen bestaan.
Bekijk daarom altijd goed foto's. De decals van speciale
merken zijn meestal vrij goed, maar toch is uitkijken
geboden. Veel meerkleurige decals zijn vaak niet goed
uitgelijnd. Ook treft men vaak gele randen aan bij de
oudere decals. Wegsnijden van deze randjes is dan

6.2.2 Diverse decalmerken
6.2.2.1 Microscale / Superscale
Amerikaanse Superscale (vroeger Microscale) decals
zijn superieur voor wat betreft de hechting en
flexibiliteit. De keuze is zeer groot. Controleer echter
altijd deze decals op juistheid want het komt nogal eens
voor dat deze niet nauwkeurig zijn, met name bij nietamerikaanse onderwerpen. Dit geldt soms ook voor de
handleidingen bij de decals.
Op een sheet zijn
vaak meerdere
schema's voor
verschillende
modellen aanwezig.
Bekijk ook eens de
Micro sheets met
alleen amerikaanse
kentekenen ('stars &
bars') welke zeer
goed bruikbaar zijn!
Ook zijn er
vliegtuig-decals
voor de speciale
duitse
ruitcamouflage uit
de Eerste
Wereldoorlog!
Erg handig zijn de
sheets van een kleur en de sheets met alleen de basislaag
('clear' sheet). Als men de kans heeft dan moeten deze
speciale sheets worden aangekocht. Ze komen van pas
voor het maken van strepen, cheatlines, en ook als basis
van zelf gemaakte afbeeldingen.
6.2.2.2 Modeldecal
Deze engelse decals zijn van zeer goede kwaliteit voor
wat betreft nauwkeurigheid en research. De
handleidingen zijn zeer goed met uitgebreide conversie
aanwijzingen en kleurdetails.
6.2.2.3 Kit decals
Nieuwere kitdecals zijn vaak redelijk, zeker vergeleken
met de oudere decalsets. Zorg ervoor dat het
(losgeweekte) papier niet meer aan de decal blijft zitten
door deze langs een glasrandje te halen. Breng eventueel
eerst een druppeltje acrylvernis op het model aan [4.8.3].
6.2.2.4 Dutch Decal / Dutch Profile / CloudMaster
Dit is een nederlands merk dat speciale decals uitbrengt
over diverse nederlandse of aanverwante onderwerpen.
De decals zijn van uitstekende kwaliteit en vele
verschillende onderwerpen komen aan bod. De
aanwijzingen zijn ook kompleet. Er is ook een serie van
civiele onderwerpen (Cloud Master)
6.2.3 Preparatie van het model
Voordat men de decals gaat aanbrengen, moet het model
worden geprepareerd. Uiteraard moet het oppervlak
schoon zijn. De meeste decals hechten het beste op een
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zeer glanzende ondergrond, zodat later onder een decals
geen storende luchtbellen (in het engels : 'silvering' [
6.2.6] ) zullen worden achter gelaten.
Als een aantal decals moet worden aangebracht, dan
moet het model zelf gevernisd worden met een een laag
glansvernis, tenzij de verf zelf al glanzend was. Ook
oppoetsen met doek klan verf glanzerder maken maar
beter is het aanbrengen van een glans laag vernis . Een
matte ondergrond zal over het algemeen grote problemen
geven. Als slechts enkele decals worden aangebracht dan
kan er plaatselijk wat gevernisd worden. Nadat de decals
goed gedroogd zijn, wordt de definitieve gewenste
eindlaag aangebracht. Dit beschermt de decals en geeft
een mooi egaal eindresultaat. Met deze methode maakt
het dus niet direct uit wat de oorspronkelijke glans van
de basisverf was.
Het aanbrengen van een glanzende laag op het
oorspronkelijke oppervlak moet bij voorkeur met een
verfspuit of spuitbus worden gedaan. Kant en klare
spuitbusjes zijn verkrijgbaar, en deze moeten minstens
drie minuten geschud worden voor gebruik.
Een belangrijk alternatief is het gebruik van speciale
glanzende parket lak genaamd Johnson Clear [6.3.1].
Het is moeilijk te krijgen maar zeer goed. Deze lak
droogt naadloos op en kan met een brede kwast worden
aangebracht, dus snel en zonder verfspuit. Gebruik alleen
dit merk parket lak, anderen verkleuren. (De mat
eindlaag aanbrengen indien nodig met een andere lak of
een glanzende eindlaag weer met Johnson lak).
Voordat de glanzende laag wordt aangebracht, moeten de
transparante onderdelen beschermd worden met een
laagje 'maskol', PVA lijm of tape [4.11.7]. Ook 'metalen'
oppervlakken kunnen op deze wijze worden beschermd,
hoewel bij wat zorgvuldig spuiten dit afplakwerk
voorkomen kan worden. Nadat de glanzende laag
gedroogd is, worden de decals aangebracht.

niet te veel worden opgelost omdat dit ten koste van de
hechtkracht gaat.
Zorg er echt voor dat de ondergrond glanzend is [6.2.3]!
Werk een zijde per keer af. Ondersteun het model
zodanig dat het deel, waar de decal moet komen,
horizontaal ligt. De plaats waar de decal op het model
moet komen wordt eerst even nat gemaakt met een
kwastje. Soms hecht een decal iets beter als i.p.v water
een druppeltje spiritus wordt aangebracht op het model
voordat de decal wordt aangebracht. Ook Humbrol Decal
Cote is bruikbaar. Of gebruik de tip hieronder met
Future.
Het blijkt dat de lijm van de decal vaak niet zo goed is en
dat leidt tot lelijke luchtbelletjes later (ook wel in het
engels "silvering" genoemd). Je kan dit voorkomen door
gebruik van Johnson "Pledge" Future/Clear [6.3.1].
Schenk als voorbereiding wat Future/Clear in een klein
potje, doe er een druppeltje afwasmiddel doorheen om de
oppervlakte spanning wat te breken. We gaan nu de
decals aanbrengen als volgt: bij iedere decal de lijmlaag
aan de achterkant van de losgeweekte decal voorzichtig
verwijderen met een kwastje; leg de decal op een natte
glasplaat tijdens dit werkje. Daarna wat Future/Clear
aanbrengen op de achterkant van de natte decal
aanbrengen met een ander kwastje en het decal
aanbrengen op het model. (De vernis is in feite nu de
decallijm
geworden.) . Heb je
geen Klear, probeer
dan andere glans
vernis op waterbasis
Daarna wordt de
decal exact met een
pincet of
cocktailprikkertje
geplaatst op het
model, en licht
aangedrukt om te voorkomen dat er luchtbelletjes onder
blijven zitten. Als alle decals aangebracht zijn, wordt het
model goed afgenomen en voorzichtig gereinigd met een
nat doekje. Als het water goed verdampt is, wordt zo
spoedig mogelijk de eindbeschermlaag [ 6.3 ]
aangebracht. Deze kan glanzend, halfglanzend of mat
zijn afhankelijk van wat gewenst is.

6.2.5 Het aanbrengen van Microscale / Superscale
decals

6.2.4 Aanbrengen van decals
Bij de meeste decalsheets moeten de afzonderlijke decals
eerst worden uitgeknipt, en daarna in lauw water worden
losgeweekt. Het beste is om de decal even te dompelen
in water en daarna aan de papierzijde het water te laten
intrekken op bijvoorbeeld een glasplaatje. De lijm moet

Deze speciale decals vereisen een bepaalde werkwijze
voor een optimaal resultaat. Deze decals vormen zich
goed naar de modelcontour. Andere decalmerken lenen
zich vaak ook voor deze werkwijze. Benodigd zijn twee
in de handel zijnde vloeistoffen, genaamd 'Micro Sol' en
'Micro Set'. Zorg dat het model oppervlak (ter plaatse
desnoods) weer glanzend [6.2.3] is:
•

eerst worden de uitgeknipte decal even in water
gedompeld, en daarna op een glasplaatje gelegd om
de lijmlaag te laten oplossen.
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•

op het model wordt een druppeltje 'Micro Set' met
een kwastje aangebracht, hetgeen luchtbellen
voorkomt.

•

de decal wordt op zijn plaats geschoven en exact
goed geplaatst bovenop de Set.

•

daarna wordt met een ander kwastje een beetje
'Micro Sol' aangebracht op de decal, hetgeen de
decal zacht maakt.

•

de decal goed laten opdrogen en niet meer aanraken.

•

werk zo steeds een zijde van het model af.

Nadat de decals goed droog zijn, moeten zo spoedig
mogelijk met een lichte vochtige zakdoek de
verontreinigingen van de Micro vloeistoffen worden
verwijderd. Besteed hieraan de nodige zorg, want anders
kunnen na jaren bruine vlekken op het model ontstaan!
Tenslotte zo snel mogelijk het model van zijn definitieve
eindlaag voorzien [6.3.1].

6.2.6 Verdere decal tips
•

Bekijk voor de aankoop goed of de lijnen en
emblemen netjes in patroon zijn gedrukt.

•

Decals met een sterk vergeelde vernislaag (Heller..)
kunnen soms wat verbeterd worden door deze zeer
voorzichtig af te schuren met zeer fijn 1200
schuurpapier met een schuurklosje. Vervangen is
echter altijd beter.

•

•

Sommige (oudere) decals vallen uit elkaar als ze in
water worden gedompeld. Breng in dat geval een
aantal lagen vernis op de decals voor ze worden
afgeweekt.
Slecht hechtende decals blijven vaak beter zitten als
op het model ter plekke van de decal voorzichtig een
druppel van (wateroplosbare) acryl vernis [4.8.3] of
van in water opgeloste houtlijm wordt aangebracht.
Een in water oplosbare acryl lak is bijvoorbeeld
Johnson Future/ Clear, Polly-S of HEMA
schrootjeslak met UV Filter. Overtollige vernis
direct wegnemen met een vochtig doekje.

•

Pas op met niet gangbare lakken. Deze kunnen na
jaren uw decals aantasten (o.a Glitsa)!

•

Ook sommige soorten acryl vernis (oa Tamiya en
Pactra) kunnen decals aantasten. Spuit eerst een dun
laagje, laat dit goed drogen en breng dan een dikkere
laag aan.

•

Droge afwrijfdecals kunnen direct op het model
worden aangebracht door ze aan te drukken met een
zacht luciferhoutje. Bij moeilijke teksten waarvan de
uitlijning van belang is, kan het handig zijn om deze
af te wrijven op 'clear' decalsheet. Daarna op de
gebruikelijke manier aanbrengen!

•

Mocht ondanks alle maatregelen toch 'silvering' met
luchtbellen zijn opgetreden, dan kan het veelvuldig
doorprikken met een dunne naald en het daarna het
opbrengen van Microscale Sol of een dunne laagje
acrylvernis of Johnson Future/Clear lak [6.3.1]
toch nog helpen om luchtbelletjes onzichtbaar te
maken voordat de eindlaag wordt aangebracht. Ook
Daco Decalsetting kan gebruikt worden, maar pas
op want is zeer agressief spul voor dunne decals!
Verdunnen kan met wat (gedemineraliseerd) water.

6.2.7 Het zelf maken van decals
en teksten
Vaak moeten decals, teksten en
emblemen zelf gemaakt worden.
Allereerst is een goede research
noodzakelijk.
•

Een goed gevulde doos met oude overgebleven
decals is een bron van bruikbare decals. Door
handig te combineren kan veel werk worden
voorkomen. Het aanschaffen van wat extra
decals, zeker met veel teksten, kan geen kwaad.

•

Het beschilderen van schone 'clear' Micro,
Extracolour of Cam Decals of andere decalsheet
met de juiste emblemen en teksten. Daarna
aanbrengen volgens het Micro systeem. Teksten
kunnen op clear sheet worden aangebracht met
een tekenpennetje (met diverse kleuren inkt).
Daarna grondig meerdere malen vernissen.

•

Zelf decals maken: neem dik glad papier, smeer
hierop een laagje arabische gom (Gimborn). Na
drogen een laag glansvernis aanbrengen
(spuiten). Hierop kan de afbeelding geschilderd
worden. Na het schilderen eventueel nog een
deklaag vernis aanbrengen. De gom lost op in
warm water.

•

De grotere teksten kunnen direct op het model
worden aangebracht of met behulp van
sjablonen. Ook in verf gedoopte
cocktailprikkers kunnen goede diensten
bewijzen voor detailwerk. Tipp-Ex correctie
velletjes kunnen ook worden gebruikt, speciaal
voor 'grafiti' en opschriften op muren. Leg het
velletje op de afgewerkte muur en schrijf erop.

•

Stencilling is na te bootsen met een tekenpen of
kroontjespen met Oost-indische inkt. Langs een
lineaal stippeltjes zetten in een rechte lijn. Je
kunt ook kleine stukjes decal verknippen!

•

Ook kan een afwrijfletter 'tijdelijk' als sjabloon
worden gebruikt [4.10.8]:
o

breng op het model ter plaatse de juiste
matte kleur aan.
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o

breng daar de de afwrijfletter of tekst
aan op het model over de matte verf.

o

spuit/ schilder over deze letter heen in
de matte omgevingskleur.

o

na droging de letter voorzichtig
verwijderen met plakband.

o

daarna eventuele verfrandjes
wegpoetsen door te polijsten met tandof polijstpasta.

Deze methode werkt alleen bij gebruik van
matte verf omdat de afwrijf symbolen te goed
hechten op een glanzende onderlaag en
glanzende verf een te sterke laag vormt om
daarna de letter los te maken.
•

Voor strepen, cheatlines voor
passagiersvliegtuigen, walkways en dergelijke
kunnen vaak Microscale of Xtradecal
decalsheets van een kleur worden gebruikt. Ook
zelf gespoten sheet in de gewenste kleur is
bruikbaar om rechte lijnen aan te brengen. Over
gekromde vlakken kan beter geschilderd/
gespoten worden.

•

Zwarte patronen en letters kunnen exact worden
gekopiëerd op decalsheet met een goede
kopiëermachine. Voer de sheet in aan de
papierzijde en leg het patroonvoorbeeld op de
glasplaat. Bijknippen en afwerken. Kopiëer
alleen op hittebestendige decal sheets ! Deze
zijn verkrijgbaar als "keramiek decals" bij
kopiëerbedrijven.

•

Cirkels kunnen met succes worden gemaakt met
passer, trekpen en kroontjespen. Neem een
ouderwetse kroontjespen gevuld met verf,
ingeklemd in de passer, of een passer met een
trekpen. Plak een stukje crepe/ afplaktape in het
middelpunt van de cirkel (op het model of
decal, om de ondergrond te beschermen tegen
de passerpunt) en maak het cirkelrandje.
Binnenzijde later opvullen met verf.

•

Tegenwoordig zijn er ook laser kleurencopiers.
Je zou een (kleuren)patroon van een decal
kunnen kopieren op een clear decal vel; de
kopieermachines kunnen hier slecht tegen,
reden waarom een commercieel kopieerbedrijf
dit vaak niet wil doen.

•

Eind 2002 is er special decalpapier op de markt
gekomen van BareMetalFoil uit de USA. Er
zijn twee soorten papier te koop: voor
laserprinters maar ook.... voor een inkjetprinter
om te bedrukken thuis op de PC printer volgens
een patroon dat je hebt gemaakt. Na het printen
een laagje vernis aanbrengen en aanbrengen als
normale decal. Het beste is de decal met vernis
af te schermen door Gunze Sangyo "Mr.Metal
primer" acrylverf op te spuiten maar ook Micro
Liquid Decal film kan worden gebruikt. Het
speciale papier is vervolgens ook onder de

decallaag "waterdicht" waardoor het weekwater
de decal niet aantast.
Gunze primer
Microscale liquid decal
film

6.2.8 Het verwijderen van decals
Het verwijderen van decals is lastig als het model verder
niet beschadigd mag worden. Bij pas aangebrachte
decals kan veel water nog wel eens helpen om de decal
los te weken. Het voorzichtig verwijderen met een dun
scheermesje kan ook een mogelijkheid zijn. Het
beplakken van de decal met goed hechtende plakband
waarna dit band losgetrokken wordt, is ook een
mogelijkheid.
Is er eenmaal een vernislaag aangebracht over de decals,
dan helpt alleen het strippen [4.19] van het model.
6.2.8.1 Decals redden bij verfstrippen
Bij het strippen van de verf van een model gaan de
decals verloren. Met de volgende methode kunnen de
decals worden gered om opnieuw gebruikt te worden.
Voorwaarde hierbij is dat er geen vernislaag over de
decals is aangebracht en dat geen decalsetting is
gebruikt.
Benodigdheden: een stuk gegomd papier (van een
decalvel bijvoorbeeld), een bak schoon (warm) water,
een zachte dunne langharige penseel ("letterzetter") en
een vel silikonenpapier.
Laat het model minstens een kwartier in het water
weken. Probeer de punt van de penseel onder de decal te
steken, begin bij een reliëflijntje. Werk de decal
voorzichtig stotend los. Als de decal niet meegeeft, het
model nog even rustig laten weken. Zodra de decal los is
moet deze op het gegomde papier worden geschoven, dit
gaat op dezelfde manier als bij het aanbrengen van
decals. Als de decal op het gegomde papier ligt moeten
alle hobbels en kreukels worden gladgewreven: leg het
silikonenpapier op de decal en strijk deze glad.
De decal laten drogen, het papier trekt hierbij krom. Na
drogen niet gladstrijken, want dan kan de decal barsten.
De decal kan nu weer gewoon worden afgeweekt en
worden aangebracht. Gebruik eventueel decalsetting of
acrylvernis om de hechting te bevorderen.
6.2.9 Correctie van decals voor schaaleffekt
Veel kleine opschriften in de kleinere schalen vallen
teveel op. Dit komt door het zogenaamde schaaleffekt.
Het kan de moeite lonen om over de decals heen een zeer
dun laagje verf te spuiten met dezelfde kleur als de
ondergrond. Vooral bij een witte ondergrond zijn goede
effekten te verkrijgen. Belangrijk is dat de decalranden
niet zichtbaar zijn en de decal dus goed vloeiend op het
oppervlak is aangebracht. Nog beter is het om een andere
decalset van hetzelfde onderwerp te zoeken, want vooral
de MicroScale /Superscale decalsets verschillen nog wel
eens in intensiteit, met name wat de kleine opschriften
aangaat [6.2.2.1].

© Copyright 1998-2008 IPMS - Nederland, All Rights Reserved. www.ipms.nl

6.3 De beschermlaag/eindlaag
Nadat de laatste decals aangebracht zijn, en eventuele
waterresten goed verdampt zijn, komt de eindlaag. Deze
eindlaag beschermt het model tegen vingerafdrukken en
de decals tegen uitdroging en stof. Het vergemakkelijkt
het later afstoffen van het model. Het is de vraag of nu
eerst verweerd moet worden, dan wel de verwering na
het aanbrengen van de eindlaag dient te geschieden.
Het eerst aanbrengen van verwering heeft als voordeel
dat de verwering hecht aan het model, wat de
houdbaarheid van de eindlaag sterk verbeterd. Sommige
verwerings methoden waar stofdeeltjes worden
aangebracht (zoals bij pastelpotloden) kunnen echter een
vervelende aanblik geven.
Het karakter van de eindlaag hangt af van het origineel.
Eindlagen kunnen mat, zijdemat, halfglanzend of
glanzend zijn. Gebruik bij militaire vliegtuigmodellen
liever geen geheel matte of geheel glanzende eindlaag,
want dit komt niet realistisch over. Geheel matte effekten
komen goed tot hun recht bij militaire voertuigen. Verder
geven sommige eindlagen het model een donkerder
aanzien. Bij het aanbrengen van de eigenlijke kleuren
moet hiermede al rekening mee worden gehouden.
6.3.1 Het aanbrengen van de eindlaag
Breng de eindlaag bij voorkeur in dunne lagen aan met
een verfspuit. Zelfs een wat eenvoudiger goedkopere
verfspuit is hiervoor prima geschikt. Ook zijn er kleine
spuitbusjes in de handel. Gebruik een niet geel wordende
vernis (bijvoorbeeld van Revell). Transparante verven
zijn er in mat, halfglans, en glans van vele merken en
zijn meestal direct te herkennen aan de glimmende
deksels van de verfbusjes. Gebruik geen onbekende
verfsoorten. Geheel witte modellen kunnen beter niet van
een vernislaag worden voorzien.

Johnson "Pledge" Future ("Johnson Wax
Klear")
Een andere goede eindlaag is het gebruik van een
bepaald merk parket lak op acryl basis, namelijk van het
merk Johnson Future. In 2008 is de nieuwe merk naam
geworden "Johnson Pledge with FUTURE shine" . Let
erop dat deze lak uit de USA (bekend als "Pledge with
Future shine" van de fabrikant Johnson of uit de UK
(Engeland, bekend als " Johnson Wax Klear" ) komt; het
blijkt namelijk dat de samenstelling per land verschilt...
*(de in Nederland te verkrijgen clear is niet goed
bruikbaar). "Future" is nog iets beter als "Klear" maar
beiden zijn prima bruikbaar.
Soms is de lak te koop na
import bij speciale
modelbouwzaken.
De Johnson Clear laag
droogt perfect strak op en
kan met een brede kwast
waterdun worden
aangebracht; nog netter
werkt natuurlijk het

opspuiten. De basis glanzende laag kan ook mat worden
gemaakt door 10% Tamiya matting agent (X21 flat
base) toe te voegen aan de lak.
Let erop dat de laag dun wordt
aangebracht anders krijg je lopers.
Kortom: men kan de eindlaag het
model desgewenst glanzend, eiglans
of mat krijgen afhankelijk van de
hoeveelheid matting flat base agent.
Speciale metal verfsoorten vereisen
een aparte speciale eindlaag van
hetzelfde merk, welke vaak ook als 'sealer' dient.
Voorbeelden zijn Liquaplate en Testors. Tamiya
acrylvernis (4.3) is uitstekend bruikbaar over Takara en
andere metalcoats, waarbij het perfect opdroogt.

6.4 Verwering
De meeste modellen moeten, om natuurgetrouw over te
komen, nog worden verweerd. In het dagelijkse gebruik
zal het origineel min of meer slijtage gaan vertonen,
want vuil en dergelijke hoopt zich op. Hoeveel er
verweerd moet worden hangt af van het onderwerp.
Belangrijk is het om goed foto's te raadplegen.
Over het algemeen geldt dat civiele vliegtuigen, motoren
en automodellen slechts weinig verweerd dienen te
worden tenzij het een roestig of wedstrijd exemplaar
betreft. Gevechtsvoertuigen moeten daarentegen wel
meer verweerd worden.
Het verweren van een model moet in stappen gedaan
worden en liefst uitgespreid over iets langere tijd om het
model tegen de bouwer te beschermen! Niets is zo
verleidelijk als een model te veel te verweren omdat het
nu eenmaal aanstekelijk werkt. Correctie achteraf is
vrijwel onmogelijk. De gouden regel voor verweren:
overdaad schaadt !!
Verweringstechnieken zijn o.a (evt combinaties van):
•

Het gebruik van basisverfkleuren die lichter
gemaakt zijn, werkt uitstekend. Meng
bijvoorbeeld iets wit of lichtgrijs bij om een
beter schaaleffekt te geven. Ook het op
bepaalde plaatsen 'overspuiten' met deze
lichtere kleur kan zeer mooie effekten geven.

•

Het gebruik van verdunde (iets donkere) verf
('wash') in naden en paneellijnen. Het is beter
om dit met verdunde waterverf uit te voeren,
voordat de eindlaag op het model wordt
aangebracht. Het kan namelijk direct worden
hersteld indien nodig. Laat niet alle groefjes
vollopen!

•

Het "pre-shaden" van bepaalde panelen en
paneellijnen: voordat de verf laag wordt
aangebracht met een verfspuit [ spuittips in 4.11
] zeer donkere strepen aanbrengen op het
model. Vervolgens de eindlaag in de gewenste
kleur; door deze laatste niet al te dik te spuiten
zal de donkere laag iets zichtbaar zijn en men
krijgt een verweerd effect met verschillende
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tinten van de eindlaag lijkt het wel.(Oefen eerst
op een oud model).
•

Het gebruik van 'drybrush' technieken. Breng
verf aan op een penseel, strijk dit penseel af op
een stuk papier. Zodra er bijna geen verf meer
van het penseel afkomt, licht over het detail
heen strijken. Uitstekend geschikt voor het
maken van oliesporen, rooksporen en ophalen
van opliggende details.

Bij verwering moet bedacht worden hoe dit ontstaat op
het origineel. Voorbeelden:
•

bij vliegtuigmodellen in de richting van de
luchtstroom

•

moddersporen bij wielen en in wielkasten

•

slijtageplekken bij trappen, luiken en deuren

•

verbrandingssporen bij uitlaten en raketten

6.4.2 Gebruik van pastelpotloden

•

Het gebruik van een fijn potloodje en
potloodschraapsel (grafiet) voor het accentueren
van paneellijnen en rooksporen. Werkt goed op
een matte ondergrond. Hetzelfde geldt voor
gruis van een tekenpotlood (Greenland Cont).
Eventueel beschermen met een gespoten laag
vernis.
Het hier en daar licht schuren van opliggende
paneellijnen of van kleine slijtageplekken kan
goede resultaten geven. Pas op voor krassen en
probeer gelijkmatig te schuren met ingesleten
fijn schuurpapier.

•

Het simuleren van slijtageplekken waar
metaallagen zichtbaar worden, moet niet
worden gedaan door bovenop de verflaag
metaalverf aan te brengen! Beter is het om op
het basismodel, voordat de eigenlijke kleuren
worden aangebracht een dun laagje van de
gewenste metaalverf aan te brengen. Breng
daarna de kleur aan. Verweer nu door deze
laatste laag licht weg te schuren, totdat de
metaal onderlaag te voorschijn komt. Goede
planning is hier belangrijk, maar het resultaat
loont de moeite.

•

Breng niet alles in een keer aan, maar werk stuk voor
stuk de verschillende kleuren af. Deze methode heeft als
grote nadeel dat de verwering niet kan worden gefixeerd
met een eindlaag. Het model blijft dus gevoelig bij
aanraken.
6.4.3 Roest en modder

•

•

Modellen kan een stoffig uiterlijk
gegeven worden met pastelpotloden.
Potloden (van bijvoorbeeld 'Conte')
zijn verkrijgbaar in zaken
gespecialiseerd in tekenartikelen. De
benodigde basiskleuren zijn: zwart,
licht- en donkerbruin, grijs en rood.
Schraap met een mesje wat van het potlood af. Breng het
met een wattenstaafje aan op het model op de gewenste
plek, maar wrijf het niet in. De methode werkt het beste
bij matte verflagen. Begin met de lichtste kleur.

Het gebruik van pastelpotloden. Schraap wat
van het potlood af en breng dit licht aan met een
penseel. Restant wegblazen. Bij figuren kunnen
pastelpotloden gebruikt worden voor het maken
van schaduwen en wenkbrauwen.
Het licht overspuiten van te opvallende
stencilling geeft goede effekten. Bij
gevechtsvoertuigen loont het vaak de moeite om
voor nummers niet een decal te gebruiken, maar
door deze te maken met een sjabloon of fijn
penseel.

6.4.1 Speciale overwegingen bij verwering

Roest kan worden gesimuleerd met een mengsel van
bruine, gele en oranje verf [4.10.19]. Oudere roest wordt
wat donkerder gemaakt. Breng roest aan op die plaatsen
waar vaak water blijft staan, en overdrijf niet.
Afbrokkelende roest van binnen uit kan worden
gesimuleerd met poeder dat op het model wordt
aangebracht met houtlijm hetgeen daarna geverfd wordt.

Modder kan worden gemaakt met een verdund mengsel
van gipspoeder en verf. Breng dit spul aan met houtlijm
op bijvoorbeeld banden, tracks en spatschermen
(gevechtsvoertuigen).
6.4.4 Paneellijnen benadrukken
Inliggende paneellijnen op oppervlakken van modellen
zijn te benadrukken door er sterk verdunde donkere verf
in te laten lopen. Uitstekend geschikt hiervoor is de kleur
Transparant Sepia (nr.31582) uit Revell's inmiddels uit
het assortiment genomen Airbrush Color serie (die
flesjes met het rode schenktuitje op de deksel). Je kunt
het beste een iets donkerder tint nemen dan de
basiskleur. Vaak zie je ook dat men een "wash" hanteert
met een zeer donkere laag, maar dit lijkt meer effect
bejag dan dat het realistisch is. Deze trend komt uit
Amerikaanse tijdschriften overwaaien. Denk erom dat
overdaad schaadt [6.4] , zeker bij moderne vliegtuigen.
Deze worden echt wel goed onderhouden! De techniek
wordt vaak geimiteerd maar is vaak niet realistisch.
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7.14 Vervoer van modellen
7.15 Verdere dioramatips

7.1 Inleiding
Een model komt vaak beter tot zijn recht in een diorama.
Over diorama's zijn hele boeken te schrijven, maar we
beperken ons tot de hoofdpunten. De eigen fantasie is
zoals altijd weer de enige beperking, maar voor een
natuurgetrouw diorama moet ook fotomateriaal worden
bekeken. Voordat aan een diorama begonnen wordt,
moet voldoende informatie worden vergaard.
Bij de bouw van het model zelf moet al vaak rekening
worden gehouden met het diorama, zeker als een verhaal
verteld moet worden. Voorbeelden van andere extra's
zijn open luiken, de stand van vleugelkleppen, schade
aan voertuigen, en dergelijke. Ook de verwering van het
geheel moet meestal worden aangepast. Laat je 'fantasie'
(natuurlijk binnen bepaalde grenzen) de loop gaan maar
let er altijd op dat het geheel reëel overkomt. Let op
historische beperkingen, verhoudingen van de grootte
van de gebruikte voorwerpen, de 'sit' van de voorwerpen
(een tank zakt met de rupsbanden in de grond ....),
standen van figuren en de verhoudingen van de
lichaamsdelen.

7.2 Plaatsing en opbouw van het diorama
Bepaal welke situatie getoond moet worden en probeer
met eenvoudige middelen het doel te bereiken. Streef
naar eenvoud met oog voor de nodige details, in plaats
van een druk diorama waar de aandacht teveel wordt
afgeleid. Maak dus niet de fout om teveel te willen doen
op een te kleine ondergrond. Vooral als het om militaire
voertuigen gaat, zien we vaak veel te drukke diorama's.
Veel beter is het om een rustig diorama te maken waar
de aandacht uitgaat naar het model zelf.
Voor de bepaling van de grootte van het diorama wordt
het model geplaatst op een groot vel papier. Bekijk wat
er verder nog bij moet komen, en bepaal zo breedte en
lengte van de ondergrondplaat met potlood op het papier.
Schuif een en ander heen en weer. Neem een ruime maat.

Zet op een diorama de verschillende objecten niet
evenwijdig aan een rand, en voorkom zo dus een
symmetrische opstelling. Bij landschap diorama's, met
bijvoorbeeld voertuigen, moeten vlakke ondergronden
worden voorkomen en kan wat hoogteverschil worden
aangebracht.
Er kan ook gebruik worden gemaakt van een spiegel in
een zijwand om een diorama groter te doen lijken. Zorg
er dan voor dat zaken haaks op de spiegels staan en dat
er geen letters/cijfers in weerkaatsen.
Let erop dat het hoofd onderwerp in verhouding staat
met andere objecten van je diorama: maak geen
verdiepingenhuis met een klein autootje ervoor als dit
laatste het hoofdonderwerp is.

7.3 Grondplaat
Als basis voor het diorama
zal in de regel een houten
plaat wordt gebruikt.
Meubelplaat in diverse kleuren maar ook triplex voldoet
goed. Voor de randen kan een vurenhouten sierlijst,
schilderij lijst of gewone plakstrip worden gebruikt. De
sierlijst wordt gevernist. Verder kan een dun ondergrond
plaatje worden gebruikt, welke weer geplaatst wordt op
een dikker stuk meubelplaat. Door deze twee platen los
te houden, kan deze dunne diorama plaat geplaatst
worden in vitrines. Het is ruimtebesparend en de
grondplaat is voor veel shows bruikbaar.
Werk dit plankje eerst mooi af. Dit om twee redenen: een
slordige ondergrond breekt het diorama, en vaak is een
natte pasta nodig om de grond van het diorama te
vormen. Een dun plankje kan, als het niet voorbehandeld
wordt, kromtrekken door vocht. Lak, plastificeer of
fineer daarom het plankje, koop een plankje dat reeds
afgewerkt is, of gebruik watervast multiplex.
Een heel licht ondergrondje is ook te maken van een
kinder prikbord dat goedkoop te krijgen is in een
huishoud zaak.
Besteed ook aandacht aan een naamkaartje/beschrijving
bij het diorama.

7.4 De ondergrond
© Copyright 1998-2008 IPMS - Nederland, All Rights Reserved. www.ipms.nl

De basisstruktuur van het diorama verschilt per geval.
Het basismateriaal kan bestaan uit gips, piepschuim,
hout, hars en klei. Voor het detailleren kan gebruik
worden gemaakt van plakkaatverf, olieverf en waterverf.
Gebruik altijd zachte tinten. De grondlaag kan ook met
Porion gemaakt worden. Het is licht spul verkrijgbaar bij
de Doe-het-zelf zaak. Piepschuim is de beste basis voor
het opbouwen van hoogteverschillen.

gevallen moet vegetatie getint worden met sterk
verdunde bruin/groene verf. Dit geeft een veel
betere indruk. Koop liever geen kant en klare bomen
uit de spoorwegmodelbouw, want deze zijn vaak
veel te fel van kleur en te klein.
•

Heggen kunnen
gemaakt worden met
foam en strooisel.
Heggen staan
meestal op een
ophoging.

•

Loofbomen op schaal
1/35 kunnen als volgt gemaakt worden: de stam
maakt men door in elkaar gedraaid ijzerdraad met
modelleerpasta te besmeren en hierin motieven aan
te brengen. Men moet er opletten dat aan de
bovenzijde van de stam nog ijzerdraad uitsteekt,
zodat hierop ijslandsmos kan worden aangebracht.
Let erop dat het ijzerdraad niet meer zichtbaar is.
Verf het mosgroen. Als de verf droog is, het mos
met zwak verdunde houtlijm insmeren. Direct hierna
het ingesmeerde gedeelte bestrooien met zeer kleine
stukjes schuimrubber (wordt ook gebruikt bij
modelspoorbouw). Is het mos nog zichtbaar dan
weer met houtlijm insmeren en weer met
schuimrubber bestrooien. Herhalen totdat het mos
onzichtbaar is. Als alles droog is het schuimrubber
spuiten. Vervolgens drybrushen met geel en diverse
kleuren groen.

•

Losse takken met bladeren, bijvoorbeeld voor
camouflage, kunnen nagebootst worden met
heidetakjes. Natuurlijk materiaal kan vaak goed
gehouden worden door dit direct te dompelen in
glycerine.

7.5 Gebouwen en opstakels
Veel firma's brengen sets op de markt van
kapotgeschoten huizen en dergelijke. Veel beter is het
om deze zelf te maken. Het gebruik van complete
spoorweghuisjes moet voorkomen worden. Deze zijn
altijd veel te klein. Wel loont het de moeite om bepaalde
onderdelen uit deze bouwpakketten te gebruiken, zoals
muren, ramen, profielen en dergelijke. Een bakstenen
muur is meestal niet recht en symmetrisch. De muren in
deze bouwpakketten kunnen licht bewerkt worden met
een soldeerbout of warm mes. Daarna de randen goed
afschuren en verven. Kartonnen bakstenen muren komen
niet realistisch over.
De basis van een huis of een muur kan worden gemaakt
van triplex of plasticplaat. Daarover heen komt de
verdere bekleding met details. Muren kunnen met DAS
Pronto boetseerklei of met Alabastine muurplamuur
worden gemaakt. Dakpannen kunnen van losse
plasticplaten of stukken karton gemaakt worden.
Een ander systeem om
complete gebouwen met
muren en dergelijke te
maken, is die van het
engelse merk LINKA
afkomstig uit de
spoorwegmodelbouw.
LINKA levert rubberen mallen met allerlei steentjes
patronen, waarin gips wordt gegoten. Er is een compleet
systeem met muren, dakpannen, ramen en dergelijke te
koop.
Plaats gebouwen en muren nooit parallel aan de
zijranden van de grondplaat. Dat komt optisch niet goed
over.

7.7 Imitatie van
wegen en straten
•

Asfalt kan
nagebootst
worden met
schuurpapier,
waarbij de
ruwheid wordt
aangepast aan de
schaal van het
model. Schilder het papier nooit zwart. Zwart asfalt
bestaat niet, het is middelgrijs. Vergeet niet
wegmarkeringen aan te brengen. Ook schilderen op
een stukje triplex kan goed, mits de nerven eerst
weggewerkt zijn met plamuur.

•

Betonplaten maakt men met losse stukken dik karton
dat in patronen wordt gelegd. De ruimte ertussen
opvullen met wat dikke donkergrijze plakkaatverf.
De platen overspuiten met lichtgrijze verf.
Vervolgens verweren met scheuren, grasplukken en
olievlekken. Gebruik geen steentjes, want op een
goed onderhouden vliegtuig platform worden deze
niet aangetroffen.

7.6 Imitatie van natuurlijke vegetatie
•

Gras kan worden gemaakt met fijn grasstrooisel uit
de spoorwegmodelbouw. Gebruik een zachte tint en
bevestig het strooisel met verdunde houtlijm. Breng
het strooisel eerst aan. Neem een oude plantenspuit,
en doe hierin een oplossing van water en houtlijm.
Daarna het gras met de plantenspuit besproeien.

•

Grote graspollen kunnen gemaakt worden van
henneptouw. Maak een goed bundeltje en plak dat
aan de onderzijde vast met plakband zodat het bij
elkaar blijft. Stop dit bundeltje in de grond van het
diorama als deze nog nat is.

•

Bomen en struiken kunnen worden gemaakt van
takjes, ijslands mos en dergelijke. Let erop dat het
schaalgetrouw overkomt en niet te grof. In veel
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•

Wegen en straten kunnen verder worden gemaakt
van een dunne laag gips. Hierin wordt het
klinkerpatroon gekrast. Ook is er een 'Preiser'
wegenset. Zandwegen maakt men met fijn lichtbruin
strooisel. Wegen met kinderhoofdjes zijn te maken
met 'spliterwten'. Deze erwten flink insmeren met
vloeibare (hout-) lijm en aanbrengen op de
ondergrond. Daarna de tussenruimten vullen met het
gips zodanig dat de bovenkant nog net zichtbaar
blijft. Overtollige gips weg halen met een borsteltje.
Denk er verder om dat de meeste wegen altijd
verzonken in een landschap liggen. Opmerking:
Meng het gipspapje altijd met wat donkergrijze verf
voor het geval dat een en ander afbrokkelt.

7.8 Verschillende landschapsvormen
•

Sneeuwlandschappen
kunnen worden
gemaakt met
gipspoeder.
Tijdelijke
sneeuw wordt
gemaakt met
losse
talkpoeder,
terwijl anders de gipspoeder wordt aangebracht op
nog natte ondergrond met lijm of verf. Vaak worden
sneeuwdiorama's niet goed uitgevoerd. Voetstappen
en sporen ontbreken vaak, en sneeuw dat al langer
ligt, wordt dikker en ingetrapt.

•

Rotswanden kunnen gemaakt worden met kurk. Vul
de naden en verf het geheel. Rotsblokken kunnen
gemaakt worden van klei, plamuur of gips. Het
binnenste van rotsblokken kan van piepschuim
gevormd worden, dat wordt bekleed met plamuur.
Ook echte stenen zijn bruikbaar.

•

Modder, zand, aarde .... kunnen met Alabastine
vulmiddel voor muren gemaakt worden. Om modder
te verkrijgen moet men de pasta zo glad mogelijk
laten lijken (afhankelijk van hoe nat de modder is:
extreem natte modder loopt uit alsof het bijna water
is). Zand krijgt men door de pasta te bestrooien met
fijnzand, nadat de pasta met verdunde houtlijm is
ingesmeerd. Een andere mogelijkheid is een
mengsel van echt zeer fijn zand en behanglijm en
dat als pasta te gebruiken. Aarde ziet er altijd ruw
uit. Daarom met een kwast de pasta bewerken zodat
brokjes ontstaan.

7.9 Imitatie van water
Water is een groot probleem zeker als er schepen in
geplaatst moeten worden. Geribbeld kathedraalglas of
geribbeld plastic kan worden aangebracht boven een
groen/grijs geschilderde ondergrond. Leg de geribbelde
kant niet naar boven, maar naar beneden. Voor zware
zeegang kan men gebruik maken van gips, plasticine, of
polyfilla gecombineerd met plakkaatverf. Bekijk goed
foto's om een goed patroon te krijgen.

Voor vrijwel egaal water biedt gegoten kunsthars een
mooi resultaat. Dit kan gekleurd worden. Er kunnen
details mee gegoten worden. Zorg voor voldoende
harder.
Een andere eenvoudige methode maakt gebruik van
bewerkte Tempex plafondtegels. Deze tegels zijn te koop
bij de doe-het-zelf zaak.
Zorg ervoor dat het water flink glanzend overkomt en
gebruik bij voorkeur plakkaatverf.

7.10 Diorama toevoegingen
•

Verkeersborden
kunnen gemaakt
worden met
afbeeldingen uit
een zakagenda
gecombineerd
met een stukje
dun plasticcard
als bord en een
paal van een
luciferhoutje of stretched sprue.

•

Telefoon- en lantaarnpalen zijn in de handel te koop,
maar kunnen ook heel goed zelf gemaakt worden
met plastic rod, satéstokjes of een metalen pijpje.

•

Hekken zijn in de handel verkrijgbaar, maar zijn ook
zelf te maken met plastic strip.

•

Camouflagenetten kunnen gemaakt worden van
verbandgaas. Insmeren met verdunde houtlijm, laten
drogen en daarna verven. Daarna daar waar men
kunstbladeren wilt aanbrengen insmeren met
houtlijm. Deze kunstbladeren kunnen nagebootst
worden met kleine stukjes schuimrubber of
theeblaadjes. Daarna de kunstbladeren drybrushen.
Opgerolde doeken, netten kunnen gemaakt worden
van gaas, echt doek of tissue. Insmeren met
verdunde houtlijm en in model brengen.

Veel zaken zijn zelf te maken maar er is ook veel te
koop.

7.11 Bescherming van diorama's en modellen
Nadat er vele uren zijn besteed aan de bouw van het
model met diorama, is een goede bescherming tegen
uitdroging en stof noodzaak. Stof is de grootste vijand
van het model. Afstoffen levert vroeg of laat gebroken
antennes en luiken op, hoe zorgvuldig men dit ook ter
hand neemt.
De enige oplossing is het gebruik van vitrines. Het is
duur, maar realiseer eens hoeveel geld en tijd er in een
model wordt gestopt! De vitrine zal daaraan maar weinig
toevoegen. Er bestaan losse vitrines voor gebruik op
shows en ook de vaste systemen voor thuis. Losse
vitrines zijn vrij prijzig, maar ook zelf te maken met
goede lijm, glas of perspex. Perspex is te koop bij doehet-zelf zaak.
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Bij een goede planning kunnen de kosten van vaste
vitrines in de hand worden gehouden. Met een handig
element systeem zijn goede flexibele oplossingen te
vinden. Een goede doe-het-zelf zaak verkoopt al gauw
redelijke systemen. Tweede-hands rommelzaken
verkopen vaak prachtig perspex, terwijl eenvoudig glas
niet echt duur hoeft te zijn. Bedenk voor het kopen
hoeveel gewicht er op de glasplaat komt te staan, en
koop glas wat dik en sterk genoeg is.
Vraag bij de glashandel om gebruikt vitrineglas
(afkomstig van winkelvitrines). Wie een enkel krasje
voor lief neemt kan zo voor weinig geld utstekende (en
zeer sterke) glasplaten kopen. Laat bij glasplaten altijd
de voorrand slijpen, (liefst alle randen) zodat er geen
scherpe kantjes aan zitten.

Veel sets zijn te combineren en dit geldt ook voor
accessoires.
Tegenwoordig zijn veel dure kant-en-klare diorama
attributen te koop o.a van hars. Deze zijn erg mooi, maar
de originaliteit is vaak ver te zoeken. Dergelijke
diorama's worden veelvuldig gezien op shows, en het is
een veel grotere uitdaging om zelf iets in elkaar te zetten!
Met scratchbuilding is veel te bereiken. Het leuke van
dioramabouw is, dat van alles goed bruikbaar is. Dit
varieert van gips, takken en steentjes tot aan kippengaas.
Voor grote diorama's zijn veel tips te vinden in boeken
over spoorwegmodelbouw.

Door een vitrinekast handig in een hoek te plaatsen kan
veel bespaard worden op materiaal en ruimte.

7.12 Displays op shows
Op tentoonstellingen en shows worden prachtige
modellen getoond, maar ontbreekt het aan extra
informatie. Het kort op papier aangeven van wat het
model voorstelt, hoe het gemaakt is, en of er grote
wijzigingen zijn uitgevoerd, is voor iedereen leuker. Bij
een langdurige show is het gebruik van losse vitrines
noodzaak en niet alleen tegen stof, maar ook tegen wat te
vlugge handen....
Als men ervoor kiest om het model op een spiegel te
zetten, dan moet de onderkant uiteraard er net zo goed
verzorgd en gedetailleerd uitzien als de rest van het
model. Wees dus voorzichtig met spiegels, vooral al er
letters en cijfers te zien zijn.

7.13 Bevestigen scheepsmodel
Scheepsmodel bevestigen met secondenlijm of liever met
schroeven aan de ondergrond. Bij een glasplaat door de
glashandel wat gaatjes laten boren. Een mooie staander
van perspex en mooi naamplaatje is goed voor volledige
modellen.

7.14 Vervoer van modellen
Het vervoeren van modellen gaat het beste in een doos
gevuld met piepschuim bolletjes. Het blijft een flexibele
oplossing ook voor meerdere verschillende modellen, en
het vergt weinig tijd en moeite. Als de modellen vast op
een diorama zijn aangebracht, dan moet de bevestiging
sterk zijn. Neem altijd ook een kleine tube superlijm mee
om eventuele schade snel provisorisch te kunnen
herstellen. Denkt U om regen of sneeuw tijdens vervoer
naar de showruimte!

7.15 Verdere dioramatips
Veel figuren zijn verkrijgbaar in sets, maar let op de
juiste schaal. Zorg ervoor dat niet alle figuren even groot
zijn, en varieer ook de persoonlijke kenmerken [3.17].
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•

diverse klemmetjes zoals wasknijpers en
lijmtangen.

•

een goede passer voor het meten en aftekenen
van afstanden en natuurlijk voor het maken van
cirkels.

•

diverse pincetten.

•

verschillende kwastjes voor verven, afstoffen,
en aanbrengen van decals.

•

een geodriehoek voor het meten en het
controleren van hoeken.

•

een flexibele lineaal voor het inkrassen van
panelling.

•

een contourmal voor het controleren van
vormdoorsnedes en het zelf maken van spanten.
Dit is een dubbele plaat met uitschuifbare
pennetjes die over de vorm gedrukt worden.
Denk altijd aan uw veligheid en
gezondheid

8.1 Inleiding
Bij de modelbouw zijn vaak vele verschillende
hulpmiddelen en gereedschappen nodig. Er zijn
modelbouwers die met wat mesjes, schuurpapier en lijm
een heel eind komen, terwijl anderen komplete
werkbanken gebruiken. Veel is afhankelijk van de
persoonlijke voorkeur.

8.2 Basis hulpmiddelen
Een aantal onmisbare basis-gereedschappen:
•

diverse mesjes (bijvoorbeeld van X-Acto) met
vervangbare bladen van allerlei vorm. Zorg
voor voldoende reservemesjes.

•

een of meer kleine schaartjes.

•

een eenvoudig HB potlood om af te tekenen.

•

een stalen lineaal om langs te snijden.

•

8.3 Diverse hulpmiddelen voor verf- en
spuitwerk
•

diverse soorten schuurpapier welke ook worden
gelijmd op latjes als schuurklosjes. Gebruik
altijd watervast schuurpapier.

een gelaatsmasker / filter tegen
inademing van zeer schadelijke
dampen. Dit is van groot belang
voor onze gezondheid!
Verkrijgbaar bij
automaterialen-zaak en de
betere verfvakhandel.

•

diverse kwastjes en penseeltjes (vervang deze
regelmatig).

•

verschillende kleine vijltjes inclusief een rond
vijltje

•

doekjes en tissuepapier.

•

een klein figuurzaagje voor het zagen van
plasticplaat en dun hout, of zaagje van Roco.

•

een oud mes voor het openmaken van verfpotjes.

•

een spons voor het afnemen van de werktafel.

•

een vinyl snijmatje als stevige ondergrond bij
het snijden.

•

geplastificeerd pakpapier of glanzend
foldermateriaal voor de spuitondergrond.

•

een grotere plaat plexiglas, glas of formica voor
het vlak uitschuren van vacuform onderdelen.

•

handschoenen.

•

verschillende soorten plakband, inclusief
dubbelzijdig plakband voor het vasthouden van
kleine onderdelen.

•

een oude schroevendraaier voor het roeren van verf.

8.4 Verfspuiten
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Een belangrijk hulpmiddel is de verfspuit. De kwaliteit
van de verfspuit is sterk afhankelijk van de prijs en niet
voor alle klussen is een ingewikkelde verfspuit nodig. De
hoge aanschafprijs van de verfspuit is een hoge drempel
voor menig modelbouwer. Daar komt een compressor
nog bij. Er moet liever niet worden bezuinigd op de prijs
van verfspuit, omdat een goede verfspuit het waard is.
Anders is het met de compressor. Deze kan eventueel
zelf worden gemaakt.

•

bij de spuitkop moet na verloop van tijd weer
een afsluitend laagje bijen-was worden
aangebracht. Dit voorkomt lekken tussen de
voorste spuitring en het middenstuk.

•

ook het teflon ringetje tussen kop en houder
moet zo nu en dan eens vervangen worden. Dit
uit zich in het sputteren van de verf. Deze
onderdelen zijn te krijgen bij de betere dealer.

8.4.4 Perslucht voor verfspuiten
Perslucht is nodig voor het gebruik van de verfspuit. Er
zijn verschillende mogelijkheden:
•

kant-en-klare persluchtbussen : deze zijn erg
duur en altijd leeg net midden in een klus. De
luchtdruk neemt af, hoewel deze beter op peil
blijft als de bus in een emmer met hand-warm
water gezet wordt.

•

lucht uit een autoband : wel bruikbaar, maar er
zit vaak vuil zoals talkpoeder in de band en de
band is weer snel leeg (een paar minuten
spuiten en daarna weer oppompen), koop er
meteen een goedkope voetpomp (bouwmarkt)
bij. Voor gebruik van een autoband is een
verloopnippel nodig, deze is te koop bij de
betere modelbouwzaak.

•

de compressor : de beste oplossing

8.4.1 Welke verfspuit?
Een goede instelbaarheid van de verfspuit is belangrijk.
De duurste verfspuiten zijn van het zogenaamde 'double
action' type (met een aparte regeling voor de toevoer van
lucht en de verf in een vloeiende beweging). Hiermee
kan ook heel dicht op het model gewerkt worden voor
het spuiten van camouflage schema's en het verweren.
Bovendien scheelt het veel afplakwerk, maar toch blijft
afplakken noodzakelijk, zeker als er een ingewikkeld
kleurenschema gewenst is. Eenvoudige verfspuiten
kunnen gebruikt worden voor de grotere vlakken en voor
het aanbrengen van de eindbeschermlaag. Oefen
voldoende, en organiseer zelf een korte cursus voor op
een vrije middag! Er zijn tegenwoordig vele aparte
merken zoals Badger, Evolution, De Vilbiss.
8.4.2 Verfspuit onderhoud
Goed onderhoud van de verfspuit is essentieel. Een niet
goed onderhouden verfspuit geeft vroeg of laat
problemen. Spuit na gebruik altijd goed door met peut en
bewaar eventueel de metalen spuitkop in een potje met
peut. Wattenstaafjes en kwastjes zijn uitstekend hulpjes
bij het schoonpoetsen. De duurdere merken zoals Badger
hebben als groot voordeel dat de verfspuiten van metaal
zijn. Dit is goed voor de levensduur, omdat de
onderdelen goed met peut schoongehouden kunnen
worden. Ook zijn deze onderdelen nog apart verkrijgbaar
en het is een gangbaar merk zodat reserve onderdelen
breder verkrijgbaar
zijn.

8.5 Compressoren
Compressoren worden in de
modelbouw gebruikt voor
verfspuiten Er zijn diverse
soorten verfspuiten, maar ze
werken allemaal volgens
hetzelfde natuurkundige
principe, namelijk het
theorema van Bernoulli: lucht
die onder druk langs een
dunne buis stroomt veroorzaakt onderdruk in die buis.
Dit wordt geillustreerd op de volgende webpagina:
http://www.sysf.physto.se/~klere/airbrush/funktion.html
Verschillende compressoren voor de perslucht zijn er
zoals:
•

8.4.3 Speciale
Badger verfspuit
tips
Ook bij Badger
verfspuiten moet er
wat onderhoud aan
gepleegd worden.
Enige belangrijke
tips:
•

na enige jaren zal de afdichtring van het
luchtventiel (daar waar de slang binnenkomt
aan de houder) verslijten. Deze moet dan ook
regelmatig vervangen worden.

de kant-en-klare fabriekscompressor : deze zijn
er in diverse uitvoeringen, maar kies wel voor
een modelbouw compressor (en niet een grote
van de bouwmarkt). De hele
goedkope modelbouw
uitvoeringen zijn vaak een
membraan compressor en
hebben een beperkte
levensduur, omdat
kunstofonderdelen vervangen
moeten worden. De betere
compressoren hebben alleen metalen
onderdelen, een druktankje voor een constante
druk en een overdrukventiel met waterfilter.
Menige compressor is een verbouwde
koelkastcompressor. Daarom is het goed
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mogelijk om zelf een compressor te maken. Een
constante druk compressor met druktank is
zeker aan te bevelen boven een luidruchtige
membraan compressor.
•

de zelfgemaakte compressor: een goedkope
goede manier voor het krijgen van perslucht [
8.5.1 ]

Naast de compressor zijn een waterafscheider en
overdrukventiel onmisbaar. Zorg voor voldoende lange
toevoerslangen welke verkrijgbaar zijn bij sloop of
gereedschappen-handel.
8.5.1 Het zelf maken van een
compressor
Naast de dure
fabriekscompressor is er de
zelf gemaakte goedkope
compressor. Van een oude
defecte koelkast van de sloop
is vaak de compressor zelf
nog prima in orde. Eerst
wordt uit een oude koelkast
de compressor gehaald. Zaag voorzichtig de inlaat- en
uitlaatpijpjes van de koeling door. Zorg dat de
compressor rechtop staat en dat de olie er niet uitloopt.
Nu moet er wat aan de electrische bekabeling gedaan
worden. Haal er een expert bij, want per slot van
rekening komt er 220 Volt op te staan, maar moeilijk is
het niet! Er moet een voetschakelaar worden
aangebracht. Laat de olie rustig uitzakken voordat het
geheel getest wordt.
De druk bij de uitlaat van de compressor is te laag, maar
wel constant. Op de autosloop wordt uit een oude
Volkswagen Kever de ruitensproeier-tank gehaald. Deze
is van dik kunstof en ook voorzien van de nodige
slangen. De tank kan vier atmosfeer aan en zit op de
reserveband. Er wordt op de tank een drukventiel
aangebracht. Hiervoor kan een ventieltje gebruikt
worden van een mini-stoommachine, welke verkocht
wordt bij de modelbouwzaak. Ook kan een
druk(mano)meter worden aangesloten.
Verplaats de compressor zo weinig mogelijk. Ideaal is
een vast plaatsje, waarbij een slang naar de werktafel
loopt. Houd de compressor vrij van vorst.
8.5.2 Compressor tips
•

een gelijkmatige druk is belangrijk. Een drukvat is
nodig waarbinnen de opbouw van luchtdruk
plaatsvindt met een aangekoppeld luchtoverdrukventiel. Een overdrukventiel waardoor e.e.a
te regelen is , is vaak direct gekoppeld aan de
compressor, maar een tussenvat geeft vaak betere
resultaten. De druk ligt meestal tussen de 1,5 tot 2,5
atmosfeer, experimenteer hiermee.

•

samengeperste lucht geeft vaak aanleiding tot
watercondens. Dit is fataal voor het resultaat, en
daarom is een waterafscheider van belang. Die zijn
er varïerend van eenvoudig filter, tot uitgebreide

duurdere systemen met aftap. In de praktijk werken
beide systemen.
•

een tussenfilter is altijd handig om stof uit te
filteren.

•

verplaats een compressor welke een oliesmering
heeft liever niet en houd deze altijd rechtop. Laat bij
verplaatsing minstens twee uur de olie uitzakken.

8.5.3 Compressorhulpstuk miniboor
Bij sommige miniboren is een compressorhulpstuk (een
zgn. membraanpompje) verkrijgbaar. Dit hulpstuk is niet
goed bruikbaar voor serieus spuitwerk. De druk is te laag
en sterk pulserend. De pomp kan niet blijven lopen als de
druk afgesloten wordt (door het sluiten van het ventiel op
de verfspuit !) en wordt te heet.

8.6 Boorwerkzaamheden
Vaak moeten gaten
worden geboord voor
het maken van ramen,
inlaten, versterkingen en
dergelijke. Miniboortjes
zijn er te koop in de
handel. Een
potloodhouder voor
grafietstiften is
bruikbaar als eenvoudig houder voor het boortje. Een
goede controle blijft mogelijk terwijl het plastic niet te
warm zal worden. Er zijn dure mini- boormachines in de
handel, maar deze kunnen ook zelf gemaakt worden.
Kleine boortjes zijn er in twee soorten, spiraalvormig en
bladvormig, met diameters van 0.2-3.6 mm. Sommige
merken boortjes hebben een dikkere schacht. Hierdoor
kan er ook uit de losse hand met gewerkt worden met
een potloodhouder. Bladvormige boortjes zijn moeilijk te
krijgen, maar zitten soms bij sets. Bladvormige boortjes
voeren het materiaal minder goed af, maar daar staat
tegenover dat ze minder warm worden, minder snel
breken en dus goed voor plastic geschikt zijn.
Voor nauwkeurig werk is een laag toerental belangrijk,
een handboortje (engels: pin-vice) is een goede en
voordelige keuze.
8.6.1 De zelf gemaakte miniboor
Een boormachine is zelf te maken van een electromotor
uit een dump telmachineloopwerk (bv. EPSON). De
motor is vaak verkrijgbaar bij de electronica dumpzaak,
en loopt op circa 12-16 volt. Belangrijk is dat de motor
een veelpolig anker heeft voor een gelijkmatige en
krachtige loop. (het aantal polen is gelijk aan de helft van
het aantal voelbare stootjes als de as met de hand
rondgedraaid wordt). Zo'n motor is vaak veel sterker dan
de te koop zijnde boormachines. De motor wordt
aangesloten op een treintrafo, op een goedkope
dumptrafo of op een acculader. Het toerental is
eenvoudig met het voltage te regelen. Een schakelaar
maakt het geheel compleet.
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Als miniatuur boorkop kan bijvoorbeeld de Korfix No10014 gebruikt worden, welke te koop is bij de betere
fijnmechanische ijzerwarenzaak.

gebruikt worden voor mengen. Goed geroerde verf is
belangrijk voor de kleurechtheid.

8.6.2 Vastgelopen boortjes

8.9 De plastic draadsnijder

Bij het gebruik van een miniboor kan het plastic tijdens
het boren smelten, hierbij kan het boortje in het plastic
vastlopen. Vastgelopen boortjes zijn te verwijderen door
de boormachine los te koppelen en daarna de schacht van
het boortje voorzichtig te verwarmen. Eenmaal warm is
het boortje eenvoudig los te trekken (pas op, warm !
Gebruik een tangetje of pincet). Dit scheelt veel
gebroken boortjes en beschadigt het model niet verder.

Voor het snijden van plastic onderdelen kan naast de
figuurzaag en het bekende mesje ook weerstandsdraad
gebruikt worden. Er gaat weinig materiaal verloren en de
meest vreemde bochten en vormen kunnen worden
uitgesneden. Weerstandsdraad is te koop bij de
electronicazaak en kan worden aangesloten op batterijen
of een transformator. Het draad kan goed gespannen
worden in een oude figuurzaag (draad elektrisch
isoleren!). Een alternatief voor weerstandsdraad is
verhitting van de draad met een soldeerbout. Kijk wel uit
voor verbrande vingers! De draad wordt gespannen
tussen twee spijkers welke op een balkje zijn gespijkerd.

8.6.3 Herstellen van gaatjes
Zelfgeboorde gaatjes die net niet op de juiste plaats
terecht gekomen zijn, zijn het beste te dichten met een
stukje streched sprue. Gebruik sprue van het zelfde
plastic als van het onderdeel. Rek het sprue uit tot het
midden net iets dunner is dan het gaatje en snijd het
midden door. Steek nu een van de dunne eindjes in het
gaatje en schuif het door tot het klem zit. Dan vastlijmen
met niet aggresieve vloeibare lijm. Na uitharden van de
verbinding kan het sprue aan weerszijden van het
onderdeel afgesneden worden. Nu kan een nieuwe
boorpoging worden ondernomen. De boor zal nu niet
uitschieten, omdat het gaatje materiaal van dezelfde
hardheid bevat.

8.9.1 Een andere plaatsnijder
Een andere manier om zonder veel materiaalverlies
rechtlijnig bijvoorbeeld cockpitdaken te zagen is het
gebruik van scheermesjes. Maak een van de snijvlakken
van het scheermesje bot met een vijl. Breng aan deze
kant een stukje hout aan met een groef waarin het mesje
past of dik tape. Lijm goed vast! Aan de andere zijde
worden over een helft met een ijzervijl fijne kartelrandjes
aangebracht. Een te snijden plasticplaat wordt gekerfd en
daarna doorgesneden met de niet gekartelde scherpe
helft. Denk om de vingers!!!

8.7 Slijpschijfjes
Bij een boortol is een slijpschijfje een
zeer bruikbaar hulpje. Hiermee kan
allerlei klein zaag- en slijpwerk
verricht worden op plastic, uitgeharde
putty, hout, metaal en glas. Nadeel
van de dunne schijfjes is dat ze nogal
makkelijk breken. Dit kan gevaarlijk
zijn (draag een bril [8.7.1]). Om de
risico's van en bij breken te beperken
kan boven en onder het schijfje een cirkelvormig stukje
afplakband geplakt worden. Laat aan de rand zo'n 2 mm
vrij, dit is genoeg voor het meeste slijpwerk. Een beplakt
schijfje zal minder gauw breken en is eenmaal gebroken
vaak nog gewoon te gebruiken. Gebruik losse stukjes om
met de hand mee te krassen.

8.10 Het soldeerpistool
De kleinere soldeerpistolen zijn, behalve voor het
solderen van metalen onderdelen, ook uitstekend
bruikbaar om plastic mee te bewerken. Bij het bijwerken
van figuren of het aanbrengen van schade is het zeer
handig. Werk in een goed geventileerde ruimte want de
dampen van smeltend plastic zijn zeer ongezond !

8.7.1 Veiligheidsbril
Wie met slijpschijfjes aan de slag gaat of andere dingen
doet waarbij stukjes in ogen kunnen springen doet er
verstandig aan om een veiligheidbril te kopen. Een
voordelige bril is de zogenaamde 'vuurwerkbril' die rond
de jaarwisseling voor een paar Euro bij de meeste
opticiens te koop is.
Andere mogelijkheden zijn zgn. laboratoriumbrillen
(meestal hetzelfde als een vuurwerkbril, alleen duurder
maar wel het hele jaar door verkrijgbaar) of gewoon een
oude bril met ongeslepen glazen.

8.8 De verfmixer
Hoe vaak komt het wel niet voor dat verf goed geroerd
moet worden! Een miniboor kan met een spateltje goed

8.11 Kleine hulpmiddelen
•

tandestokers kunnen goed dienen als houder van
wielen bij het (rond) verven. Steek de pin in
piepschuim tijdens het drogen.

•

wasknijpers zijn handig voor het vasthouden
van allerlei onderdelen tijdens droging zoals
vleugels.

•

lijmpotjes vallen minder snel om als deze
geklemd worden in een lijmtang
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•

een stukje aluminiumfolie gevouwen in een
flessedop is een goed hulpmiddel om verf te
mengen.

•

teken-inktpennen van diverse diktes zijn handig
voor het licht aantippen van
instrumentenpanelen, paneellijnen en
dergelijke. Een goedkoper alternatief zijn de
Rotring Finograph wegwerp pennen.

•

een eenvoudige haardroger kan helpen om net
afgespoelde onderdelen wat sneller te drogen.
Ook om delen te verwarmen om deze
vervolgens te buigen kan met een haardroger.

•

Maskol is een uitstekend middel om niet alleen
delen af te dekken tegen verf uit de verfspuit,
maar ook om deuren en luiken tijdelijk op het
model te bevestigen, zodat de wielbakken zelf
niet meegespoten worden. Let op: Maskol kan
niet tegen zuivere terpentine of thinner. Ook
sterk verdunde verf kan problemen geven. Het
lost iets op en kan dan plastic beschadigen.

.

8.12 Bestellen van ontbrekende onderdelen
Veel fabrikanten bieden de mogelijkheid om
ontbrekende onderdelen en decals te bestellen.
Sommigen geven ook de mogelijkheid om losse
onderdelenrekken apart te bestellen, maar dan tegen
betaling (Tamiya, Hasegawa). Meestal moeten
ontbrekende onderdelen besteld worden bij de importeur.
Sommigen vragen daarvoor een onkostenvergoeding. De
levertijden kunnen vrij lang zijn, en soms zijn de kosten
bijna gelijk aan de halve prijs van de kit. Beter is het om
dan vervangende onderdelen te maken.
Vraag in de winkel om service als de importeur niet
bekend is.

zijn vaak een stuk lager dan in Nederland, maar daar
komen porto- en transactiekosten bij en bij leveranciers
buiten de Europese Unie ook invoerrechten en BTW.
De kosten van het internationale betalingsverkeer zijn
erg gestegen. Een transactie van een internationale
postwissel (IMO) op het postkantoor is kostbaar, geld
overmaken per giro of bank ook als zitten er vrij hoge
kosten aan verbonden. De mogelijkheid om per
creditcard te betalen is tegenwoordig een goede
mogelijkheid. Gebruik een beveiligde verbinding, of
stuur een twee emails naar de leverancier met in iedere
mail de helft van uw creditcard nummer !
Enige raadgevingen:
•

bestel alleen bij modelbouwleveranciers die
algemeen bekend zijn bij uw collega
modelbouwers. Adressen in de internationale
bladen. Deze leveranciers hebben vaak een
grote ervaring met buitenlandse bestellingen.

•

vraag de leverancier om het postpakket te
bestempelen als 'monster zonder waarde'
(sample of merchandise) of cadeau ('gift'). Dit
scheelt meestal invoerrechten maar niet alle
leveranciers mogen of willen dit doen. Echter,
de douane is erg op haar hoede voor al te dure
spullen: zie hieronder!

•

Denk aan het drempelbedrag voor douane
invoerrechten, dit is meestal niet zoveel! (orde
Euro 20,=).

•

begin met een kleine bestelling en kijk hoe deze
wordt verwerkt.

•

vergelijk de onderlinge prijzen en met name de
portokosten bij de verschillende leveranciers.
Dit kan flink schelen.

•

Let op dat leveranciers buiten de Europese Unie
de omzetbelasting (sales tax) niet hoeven mee te
rekenen, dus dit bij bestellen evt. zelf van de
prijzen aftrekken.

•

bij betalingen per creditcard loopt een en ander
veel soepeler, omdat de leverancier een betere
betalingsgarantie heeft.

•

veel leveranciers bieden de mogelijkheid om
teveel betaalde rekeningen later te verrekenen.
Betaal liever iets teveel en rond een en ander
naar boven af.

•

vermeld bij nieuwe bestellingen uw vorige
referentienummer.

•

bij het aanvragen van informatie is het vaak
nodig om een Internationale Antwoordcoupon
bij te sluiten (IRC, verkrijgbaar op het
postkantoor).

•

vermeld duidelijk bij bestellingen:

Revell onderdelen kunnen direct in Duitsland besteld
worden via de Revell website http://www.revell.de/de/
of email naar: contact@ revell.de
In veel gevallen moet de originele handleiding en de
streepjescode van de doos bij de bestelling worden
gedaan. Vermeld het nummer en naam van de bouwdoos,
geef de nummers van de ontbrekende delen en kruis deze
aan en tenslotte duidelijk naam en adres afzender.

8.13 Bestellen bij buitenlandse leveranciers
Soms kunnen bepaalde modelbouwdozen of onderdelen
alleen in het buitenland worden verkregen. Bestellen per
post is dan te overwegen. De prijzen van de goederen

o

naam en adres afzender
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o

referentienummers

8.14 Bestellen via Internet

o

nummer van uw
rekening/creditcard/postwissel

o

verloopdatum creditcard

o

de wijze van betaling

o

lidmaatschap IPMS (vaak betere
service, soms korting)

o

de gewenste artikelen en de kosten

Bestellen via het Internet is tegenwoordig ook vaak
mogelijk. Wel is het aan te raden om uw Creditcard
nummer nooit te e-mailen en ook nooit via een zgn "in
secure-page" te verzenden (zie de Help van uw browser).
Verzend creditcard gegevens bij voorkeur per fax of
brief, vermeld daarbij ook uw huisadres en email adres
en vraag evt. of de leverancier deze gegevens wil
bewaren voor volgende bestellingen, dat is veel veiliger.
Gebruik een beveiligde verbinding, of stuur een twee
emails naar de leverancier met in iedere mail de helft van
uw creditcard nummer !

Enige veel voorkomende afkortingen:
IMO
International Money Order: postwissel
P&P
post and packing : porto en
verpakkingskosten
VAT
value added tax: BTW
IRC

De bestelling zelf kan wel via e-mail, of via
bestelformulieren op web pagina's. Let bij het bestellen
op de kosten!
Verder is er een levendige ruil-handel op het Internet
ontstaan (bijvoorbeeld www.EBay.com , Markplaats.nl).
Wees op uw hoede bij het ruilen of kopen van spullen
van particulieren, er bestaat altijd een kans op bedrog.
Maak goede afspraken (bv. wat te doen als een pakje
wegraakt !).

internationale antwoordcoupon
SAE
stamped self adressed envelope
(gefrankeerde envelop voorzien van
eigen adres. Voor buitenland IRC's
bijsluiten ipv postzegels).

Er zijn diverse discussie groepen, zoals UseNet:
rec.models.scale en er zijn in vele landen IPMS websites
opgericht. Daar kunt U ook leveranciers vinden of
meningen van mede modelbouwers.

© Copyright 1998-2008 IPMS - Nederland, All Rights Reserved. www.ipms.nl

Trefwoordenlijst
Hints & Tips op trefwoord
Aangroei 4.10.20
ABS plastic 2.5.1.6; 2.5.2.5
Acetaat 4.12.3; 5.2
Aceton 2.5.1.3; 2.5.2.5
Achterlichten 3.14.10
Acrylaat 2.5.1.4; 2.5.2.5
Acrylverf 3.14.6; 4.6; 4.7; 4.19
Acrylvernis 4.8; 4.8.4; 4.8.5; 4.12.11;
6.2.2.3; 6.2.6
Afbijtpasta 4.19
Afplakfolie 4.11.7
Afplakken 4.10.7; 4.11.7
Afwasmiddel 4.11.7
Afwrijfdecals 4.10.8; 6.2.1
Alabastine 7.5; 7.8
ALCLAD 4.12.2
Alcohol 4.11.9; 4.17
Aluminiumfolie 4.12.9
Aluminiumpijp 3.14.9
Antennes 3.6
Anti-Collision lampen 3.3
Anti-mijn pasta 3.15.3
Anti-statische doek 4.11.6
Arabische gom 6.2.7
Asfalt 7.7
Asjes 3.14.11
Autoband 8.4.4
Autocleaner 4.11.5
Autogordels 3.14.4
Autointerieur 3.14.2
Autolakken 4.10.13
Badger 8.4.3
Balanceerfout 2.3.2
Balanceren 2.3
Balsahout 5.2
Banden 3.10.6
Bare Metal Foil 4.12.9
Bare Metal Foil Decals 6.2.7
Bestellen in buitenland 8.13
Bestellen via Internet 8.14
Betonplaten 7.8
Bevestigen scheepsmodel 7.13
Bewerken van metalen 5.5.1
Bijenwas 3.16.11; 8.4.3
Bisonkit 2.5.2; 2.5.2.5
Boetseerwas 4.18
Bomen 7.6
Bommen 3.13.3
Bommenruimen 3.13.1
Boorgaatjes herstellen 8.6.3
Boorkop 8.6.1
Boormachine 8.6.1
Boortjes, vastgelopen 8.6.2
Boortol 8.6.1
Boorwerkzaamheden 8.6
Bouwbeschrijving 2.2.1
Brasso 4.11.4
BSC referentie 4.3
Butyraten 2.5.2

Camouflage 4.10.2; 4.11.7
Camouflage netten 7.10
Carbonpapier 2.6.5
Carrosserie 1.4.2
Caustic soda 4.19
Celluloseverdunner 4.11.9
Cheatlines 6.2.7
Checklists 1.4
Chloroform 2.5.2.5
Chroom 2.5.5; 3.14.11
Chroomstrips 4.12.10
Chroomwerk 4.12.10
Cirkels 2.9
Civiele schepen 4.13; 1.4.3
Cockpit 3.7
Cockpitkappen 3.9; 4.10.10
Collal 2.5.2
Compass Cutter 2.9
Compressor 8.5
Compressorhulpstuk 8.5.3
Compucolor 4.7
Contactlijm 2.5.2
Contouren maken 2.4.11; 5.7.3
Controle op het plamuren 2.4.6
Controle voor de bouw 1.3
Conversies 5.6
Corrigeren van spuitfout 4.18
Cyano acrylaat 2.5.1.3
Cylinder 3.14.1
DAS 3.17.1
Dashboard 3.14.5
Dayglow 4.16
Decals 6.2
Dekken 4.13
Dekken schilderen 4.13
Dekplanken 4.13
Detaillering militaire voertuigen 3.15
Deuren 3.14.2
Diorama 7.1
Displays 7.12
Doseerspuit 5.8.5
Double action 8.4
Draadantennes 3.6.5
Draadsnijder 8.9
Draden 3.6.6
Draden en spandraden 3.6.6
Droogtijd 4.9.9
Druk 8.4.4
Dry-brushen 3.7.2.4; 4.10.1; 6.4
Dutch Decal 6.2.2.4
Eindlaag 6.3
Enamel 4.6
Ethylalkohol 2.4.4
Evergreen 5.3

Faller Expert 2.5.1
Federal Standard Colours 4.3
Fietsspaak 3.10.1
Figuren 3.17
Flash 2.2.4; 3.14.7
Flat base 3.14.3; 4.8
Flexa 2.4.5
Flitsblok 3.14.7
Fotonegatief 3.14
Fowler decals 6.2.2
Framing 5.6.6
Future vloerwas 4.8; 4.12.11
Gebouwen 7.5
Gebruik vulmiddelen; plamuur 2.4
Geel geworden decals 6.2.6
Gelaatsmasker 8.3
Geleiderollen 3.15.1
Geodriehoek 2.2.3; 2.5.3
Geschutstorens 3.16.14
Gieten van giethars 5.8.5
Giethars 5.8; 5.2
Giethars mal 5.8.2
Gietrek 2.1.2
Giettab 2.1.2
Gimborn 6.2.7
Gips 7.8
Gom 6.2.7
Goud 4.12; 4.13
Grafische tape 4.11.7
Gras 7.6
Graspollen 7.6
Green Stuff 2.4.2
Groef 2.4.2; 2.4.8
Grondplaat 7.3
Gunze Sangyo 4.12.1
Halzen 3.16.10
Handschoenen 4.11.6; 4.19; 8.3
Hekken 7.10
Helikopters 1.4.1; 3.11.5
Het schilderen van modelschepen 4.13
Hoogteroer 3.12.8
Hout immitatie 4.10.6
Hout-polystyreen verbinding 2.5.2.5
Houtlijm 2.4.8; 2.5.5; 3.3; 3.7.1
Hulzen 3.13
Humbrol 4.7
Impregneerhars 5.8.4
Injectiespuit 2.5.5
Inkt 4.10.11; 6.2.7
Instrumentenpanelen 3.7
Intrekcylinders 3.10.4
IRC 8.13
Johnson Pledge Clear/Future 6.3.1

© Copyright 1998-2008 IPMS - Nederland, All Rights Reserved. www.ipms.nl

Kaars 4.9.4; 5.7.1
Kanonslopen 3.16.14
Katrollen 3.16.13
Kiel 3.16.4; 4.10.20
Kieren 2.4.2
Kleding 3.17.1
Klei 5.2
Kleine raampjes 5.6.2
Kleppen 3.12.3
Kleurkeuze 4.4
Kleurreferenties 4.3
Kleurwaarde 4.5
Klinknagels 3.2
Knopen 3.16.10
Koperdraad 3.16.15
Kopieermachine 6.2.7
Krassen 3.9.1
Kristal Kleer 2.5.2.2; 3.3; 5.6
Kroontjespen 3.2.3
Kwasten (zie Penselen)
Kwastenpot 4.9.8

Miniboormachine 3.17; 8.6
Mitrailleur 3.13
Modder 7.8
Modeldecal 6.2.2.2
Modelstrip 4.19
Motorcompartiment 3.14.1
Munsell kleurnotatie 4.5.1
Naverbranders 3.11
Naden 2.4.2
Natronloog 4.19
Nerf 2.1.1
Netten 3.16.13
Nitro 2.4.4
Nummerplaten 3.14.8
Nylon 3.6
Nylonkous 3.4.1
Olieverven 4.6; 4.14
Ondergrond 7.4
Onderhoud

Lampen 3.3
Landkaart 3.7.4
LCD uitlezingen 3.14.5.1
Lijm
Plasticweld 2.5.1.6
Witte houtlijm 2.5.5
Lijm soorten 2.5
Lijmen 2.5
ABS 2.5.2
Acrylaat 2.5.2
hulpmiddelen 2.5.3
ijzerdraad 2.5.2.5
metaal 2.5.1
sprue 2.5.2.3
transparante delen 2.5.5
Lijmstroken klemmend maken 2.2.6.1
Lijmverbinding 2.5
Liquaplate 4.12.3
Loopvlak 3.10.6
Loopwerk 1.4.4; 3.15.1
Lopend want 3.16.7
Losmaken van onderdelen 2.2.5
Luchtbellen 5.8.5; 6.2.3; 6.2.6
Maskol 2.5.5; 3.7.2.1; 8.3
Masten 3.16.6
Masten schilderen 4.13
MekPak 2.5.2; 2.6.5
Membraanpomp 8.5
Mesh 3.4.2
Mesjes 8.2
Metaalkleuren 4.10.4; 4.12
Metalcoat 4.11.7; 4.12; 4.12.11
Metalcolor 4.12
Metalen 2.5.2.5; 5.5
Metalenplaat 5.2; 5.5
Metallic 4.8.4; 4.12.7
Methuen kleurnotatie 4.5.2
Micro systeem 6.2.5
Microscale 6.2.2.2; 6.2.5
MicroWeld 2.5.2; 3.14.7
Milliput 2.4.11; 2.6.3; 5.7.3

verfspuit 8.4.2
kwasten 4.9.7
Onderstellen 3.11.6; 3.15.1
Oorlogsschade 3.15.2
Oorlogsschepen 3.16; 4.13
Oost-indische inkt 4.15
Opliggende lijnen 3.2.6
Opstelling 7.2
Optische correctie 1.4.2; 4.2
Overdrukventiel 8.5
Overspray 4.11.1; 4.11.7
Pactra 4.7
Panellij 6.4.4
Panellijn afplakken 4.10.9
Panelling 3.2; 4.10.9
Passagiersvliegtuigen 3.7.5; 6.2.7
Pastelpotlood 4.10.14; 6.4.2
Patrijspoorten 3.16.13; 4.13
Patronen aanbrengen 6.2.7
Pattex Compact 2.5.2.5
Penselen 4.9.1; 4.9.6
Pentel Paint Marker 4.12.10
Perslucht 8.4.4
Perspex 2.5.2.5; 7.11
PET 5.4
Piepschuim 2.5.2.5; 5.3; 7.4
Pips 2.6.3
Pitotbuizen 3.6.2
Plakband 4.10; 8.3
Plakkaatverf 4.6; 4.14
Plamuur 2.4; 5.2; 5.7.3
Plamuurfoutjes 2.4; 2.4.10
Plasticcard 2.1.3; 5.3
Plasticine 2.4.10
Plasticweld 2.5.1.6
Polijsten 2.4.4; 4.11.4
Polijstmiddel 3.9.1; 4.11.5
Polly-S 4.7
Poly-Service 5.8
Polystyreen 2.1; 5.4
Potloodschraapsel 4.12.6
Preparatie van onderdelen 2.2.4; 2.6.3
Preparatie voor het spuiten 4.11.3
Prepareren van vacuform 2.6.3

Profiel 3.12
Pronto 7.4; 7.5
Propeller 3.11.2
Pylons 3.13.3
Ra's 3.16.6; 3.16.12
Radiatoren 4.10.18
Raketten 3.13.2
RAL referentie 4.3; 4.5
Ramen 2.5.2.2; 5.6.2; 5.6.3; 5.6.4; 5.6.5
Reddingsboten 3.16.13
Referentie 1.1; 4.3
Reflector 3.14.7
Relingen 3.16.15
Remolie 4.19
Remsystemen 3.10.3
Repareren van decals 4.8.5
Revell Color Stop 2.5.3
Revell decals 6.2.2.3
Revell verf 4.7
Rod 3.16.15; 5.3
Roest 6.4.3
Roestplekken 4.10.19; 6.4.3
Rolpaarden 3.16.14
Rolroeren 3.12.6
Ronde cirkels 2.9; 6.2.7
Roosters 3.4; 4.10.16
Rotorbladen 3.11.5
Rotswanden 7.8
Rubb'n Buff 4.12.4
Rubber delen 2.8
Ruiten 3.14.6
Ruitenwissers 3.14.6
SAE 8.13
Schaal 1.2
Schaaleffekt 1.2; 4.2; 6.2.9
Schaduweffekt 4.14
Schakelaars 2.5.5
Scheepsdetails 3.16.13; 4.13
Scheepskranen 3.16.13
Scheepsmodelbouw 1.4.3; 3.16
Scheepsromp 3.16.3; 3.16.4
Scheepsschalen 3.16.2
Schietgat 3.13.1; 3.16.14
Schietstoelen 3.8
Schijnwerpers 3.3.2
Schilderen 4.9
Schilderen roosters 4.10.16
Schilderen wieltjes 4.10.17
Schoten 3.16.10
Schroeven 3.11.2
Schuimrubber 7.6
Schuren 2.4
Schuurpapier 2.4.4; 2.6.3
Sealer 6.3
Secondenlijm 2.5.1.3
Sierpijpen 3.14.9
Siliconenpapier 2.2.2
Siliconenrubber 5.2; 5.8.2
Silvering 6.2.4
Sjabloon 3.2.5; 6.2.7
Slijpschijfje 2.2.5; 8.7
Slijtage 6.4.1
Sneeuw 7.8
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Soldeerpistool 8.10
Soldeertin 2.5.2.1
Soorten decals 6.2.1
Soorten plastics 5.4
Spandraden 3.6.6
Spanlak 3.16.15
Speciale verbindingen 2.5.2.5
Spiegel 3.14.7; 7.12
Spiritus 4.17
Sponning 3.14.6; 5.6
Spoorwegmodelbouw 7.4; 7.7
Spuitbussen 4.11.1
Spuitgieten 2.1.1; 2.1.2
Spuitgietmal 2.1.2
Spuitgietplastic 2.1.1
Spuitmasker 4.11.10
Staand want 3.16.8
Stagen 3.16.8
Stencilling 6.2.7
Stoelen 3.8
Stoelkussens 3.8.2
Stoelriemen 3.8.1
Stofprobleem 4.11.6
Straten 7.7
Stretched sprue 2.5.2.3; 5.7.1
Strijkbout 3.10.6
Stuurvlakken 3.12.3; 3.12.10
Styreen 2.5.2.5
Superlijm 2.5.1.3; 3.6.5
Superscale 6.2.2.1
Symmetrie 2.2.3; 7.2
Talens 3.9.2; 4.8
Talkpoeder 4.10.19
Tamiya 3.9.1; 4.7
Tamiya verf 4.7
Tamponeren 4.10.3
Tandestoker 3.6.6
Tandpasta 3.9.1; 4.11.5
Tandpastatube 3.8.1; 3.14.4
Tankwielen 3.15.1
Tapijt 3.14.3
Teflon 8.4.3
Teoflux 2.4.7
Testors ModelMaster 4.7
Tijdelijk bevestigen 8.11
Tinten 3.9.2
Tipp-ex 6.2.7
Tissue 3.16.12; 5.2
Toppenanten 3.16.7
Touwdikten 3.16.9
Touwladders 3.16.10
Tracks en wielen 3.15.1
Transparante delen 2.5.2.2; 2.6.4; 3.9.1
TriTool 3.2.5
Tubelijm 2.5.1.1
Tuigage 2.5.5; 3.16.7; 3.16.10
Turtle Wax 4.10.14
Twee-componenten putty 2.4.7; 2.4.11
Twee-componentenlijm 2.5.1.4
Tweedekkers 3.12.1

Uitlaatpijpen 3.5.1; 3.14.9; 4.10.15
Uitwerppen 2.1.2
Vacuform 2.6
Vegetatie 7.6
Veiligheidsbril 8.7.1
Velours 3.14.3
Ventilatie 2.5.1; 4.11.10
Verdunnen 4.9.2; 4.11.9
Verf roeren 4.9.2
Verfmixer 8.8
Verfpotjes 4.9.3; 4.9.4
Verfspuiten 8.4
Verfstofmasker 4.11.10
Verguldwerk 4.13
Verkeersborden 7.10
Vernis 4.8; 6.2.3; 6.2.7
Vervoer 7.14
Verweerd metaal 4.10.12
Verwering 4.10.5; 4.10.12; 6.4
Verwijderen decals 6.2.8
Verwijderen verf 4.19
Verzadiging 4.5
Vilt 3.14.3
Vingerafdrukken 4.17
Vinyl 2.6.5
Visdraad 3.6; 3.16.7; 5.2
Vislijn 3.16.15
Vitrage 3.16.13
Vitrine 7.11
Vlaggen 3.16.13
Vleugels 3.12
Vliegtuig-interieuren 3.11.3
Vliegtuigbewapening 3.13
Vloeibaar plastic 2.4.9
Vloeibare lijm 2.5.1.2
VNP Notatie 1.1.1
Vrachtwagen 3.14

Xtradecal 6.2.2
IJslands mos 7.6
IJzerdraad 2.5.2.1; 3.6.2; 3.10.1; 5.2
Zeilen 3.16.12; 4.13
Zeilschip 3.16
Zilverschrijver 4.12.10
Zilververf 4.10.21
Zilvo 4.11.4
Zimmerit 3.15.3
Zitting 3.8.2; 3.14.3

Waldron 3.7.2.3
Wanten 3.16.11
Wash 4.14; 6.4
Water immiteren 7.9
Watercondens 8.5.2
Waterfilter 8.5
Waterlijn 3.16.3; 3.16.5
Wattestaafjes 3.14.11
Waxine 3.16.11
Weeflijnen 3.16.8
Weekmaker 2.7
Wegen 7.7
Wielbakken 3.11.7
Wieldeuren 3.11.8
Wielen 3.10; 3.14.11; 3.15.1
Wielophanging 3.10
Wielpoten 3.10; 3.11.6; 4.10.5
Wijzerplaten 3.7; 3.14.5
Wimpels 3.16.13
Witte houtlijm 2.5.2; 2.5.5
Witte soort vernis 4.8
Wrijfletters 4.10.8; 6.2.1
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Engelse Termen
Engels

Nederlands

add

Toevoegen

adhesive
aerial
afterdeck
air bubble
airbrush
alignment
armament
assembly
barrel
belt
body
boundary
brush
buckle
building
card
category
cement

Verbindend materiaal (lijm)
Antenne
Achterdek
Luchtbel
Verfspuit
Uitlijning
Bewapening
Samenbouw
Loop
Riem
Romp
Grens/rand
Kwast
Gesp
Gebouw /bouwen
Plastic plaatmateriaal
categorie
Lijm

checklist

Controlelijst

clear
coat
COD (cash on
delivery)
control surface
conversion
cowling
cupola

Helder
(verf)laag

rare
reinforcement

Nederlands
Klein meegegoten stukje
waarop uitwerppen rust
Motor
Apparatuur
Uitlaat
Verf
Paneel/ vlak
Onderdeel
Pasta
Patroon
Foto
Plaatje
Bobbel op vacu-oppervlak
Schaaltekening
Plastic plaatmateriaal
Positieve mal
Polijsten
Prijs
Grondlaag
Vulmiddel / plamuur
Ophangpunt onder
vleugel/romp
zeldzaam
Versterking

Rembours zending

reissue

Heruitgave

Stuurvlak
Conversie / modificatie
Stroomlijnkap
Koepel

Giethars
Geleiderollers
Bespanning met draad
Klinknagel

curve

Ronding/kromme

cyano acrylate
damage
dayglow
decal
difficult
display

Superlijm, sekondenlijm
Schade
Fluoriscerende verf
Plak(afweek) plaatje
moeilijk
Tentoon stellen/stelling

door

Deur/ luik

drawing
driver
dry brushing

Tekening
Bestuurder
Met (bijna) droge kwast
behandelen
Passen zonder te lijmen
Stof
Rand
Ronde afdruk van uitwerppen
Uitwerppen van mal

resin
return rollers
rigging
rivet
RNLAF :
Dutch Air
force
road
roadwheels
rod
roundel
runner
rust
SAE (stamped
addressed
enveloppe)
sanding
saturation

dry run
dust
edge
ejector mark
ejector pin

Engels
ejector tab
engine
equipment
exhaust
paint
panel
part
paste
pattern
photo
picture
pip
plan
plasticcard
plug
polish
price
primer
putty
pylon

KLu : Koninklijke luchtmacht
Weg
Loopwielen
Staaf
rozet
Gietboom van onderdelen
Roest
Envelop voorzien van adres en
frankering
Schuren
Verzadiging

scale

Schaal

scratch
sealing
serial
sheet
shrinkage

Zelfbouw
Afdekken
Kenmerk / nummer
Plaat / vel
Krimp
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Engels
silicon
silvering
skinning
skirting
snow
solvent
span
spare part
spoke
sprocket
sprue
stabilizer

Nederlands
Silikonen
Luchtbel effekt bij decals
Bespanning
Schorten
Sneeuw
Oplosmiddel
Spanwijdte
Een reserve (overgebleven)
onderdeel
Spaak
Aandrijfwiel
Stuk van giet-rek
Horizontaal staartvlak

stand

Ondersteuning) opstelling

stencil

Tekst op ondergrond

varnish

store
stowage rack
stretched sprue

Lading onder vleugel
Opbergrek
Na verwarming opgerekte
plastic gietboom
Slag; streek bij verven
Verbindingsstang
Onderwerp
Ophanging

venting
warpage
wash

stroke
strut
subject
suspension

Engels
tail
template
texture
thickness
tool
track
transparency

Nederlands
Staart
Voorbeeld patroon
Struktuur van oppervlak
Dikte
Gereedschap
Spoor / opsporen /rupsband
Doorzichtig onderdeel

transmission

Overbrenging

turret
tyre
undercarriage
undercoating
vacuform

Toren
Band
Onderstel
Grond verflaag
Middels vacuum zuigen
vormen
Vernis, doorzichtige
deklaag
Ventileren
Verbogen materiaal
Dunne verweringslaag met
verdunde verf gemaakt
Verweren
Gewicht
Lassen
Wiel
Vleugel
Draad
Hout
Anti-mijn pasta op tanks

weathering
weight
welding
wheel
wing
wire
wood
zimmerit
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