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In november 1996 verscheen het inmiddels vermaarde Praktijkboek modelspoorwegen. Een
uniek handboek voor zowel beginnende als gevorderde bouwers van modelspoorwegen. In
het afgelopen decennium zijn veel nieuwe modelspoorproducten op de markt gekomen en
zijn de modelbouwers in veel opzichten anders naar de modelspoorhobby gaan kijken.
Kortom, reden genoeg voor een herziening. Dit boek is gebaseerd op het eerder verschenen
praktijkboek. Het is geheel herzien en uitgebreid met tal van nieuwe hoofdstukken. Om alle
onderwerpen voldoende ruimte te geven verschijnt het nieuwe Praktijkboek in drie delen.
Het eerste deel dat zojuist is verschenen helpt de hobbyist bij het ontwerpen van het
sporenplan voor een modelspoorweg. Welke keuzes maakt hij daarbij zoals: het thema, de
schaal, de vorm, de keuze tussen twee- of drierail en conventionele of digitale besturing en
waar de modelspoorweg moet komen. De auteurs gaan diep in op de functie van de stations
voor reizigers en goederen, de opbouw van emplacementen en de inrichting van het
locdepot. De talloze tekeningen in het boek vormen daarbij een nuttig houvast voor de
bouwer. Zeer bijzonder is het onderdeel elektrotechniek. Aan de hand van duidelijke
schema’s worden talloze schakelingen uitgelegd, voor zowel het analoog als digitaal
bedienen van de modelspoorweg.
Deel twee gaat in op de onderbouw, het leggen van rails en wissels, seinen en bovenleiding.
Deel drie staat in het teken van: landschapsbouw, spoorse bouwsels en allerhande
technieken zoals: schilderen, weatheren, solderen, lijmen en etsen.
Dit driedelig standaardwerk komt tot stand onder redactie van Gerard Tombroek, die in een
unieke samenwerking met tal van deskundige modelspoorwegbouwers alle aspecten van
modelspoorwegbouw in detail beschrijft.
Het Praktijkboek Modelspoorwegen onderscheidt zich van andere modelspoorboeken door
zijn benadering vanuit de Nederlandse en Belgische omstandigheden, zonder daarbij de
aandacht voor spoorse thema’s van over de grenzen te verliezen. Het is een onmisbaar
handboek voor iedereen die optimaal een modelspoorweg wil ontwerpen en bedienen.

Gerard Tombroek draait al heel wat jaren mee in de modelspoorwereld, als modelbouwer en
publicist in spoorwegtijdschriften. Hij was een van de grondleggers van de modulaire
modelspoorweg en van zijn hand verschenen de standaardwerken de Nederlandse
Modelspoorweg en het Praktijkboek Modelspoorwegen.
In voorbereiding zijn deel 2 (Onder- en bovenbouw) en deel 3 (Scenery en technieken)
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Voor een recensie exemplaar kunt u contact opnemen met Fontaine Uitgevers, Bartina
Deighton-Oostindie, Postbus 48, 1243 ZG KORTENHOEF, of via e-mail:
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