
Er waren diverse modellen in alle mogelijke schalen. 
Zelfbouw, maar ook van Lego, K’nex, Faller en natuurlijk 
mijn modellen van fischertechnik. Ditmaal had ik groots 
uitgepakt, want zo dicht bij huis zou het mogelijk moeten 
zijn om ál mijn modellen te kunnen neerzetten. Ik moest 
twee keer met de auto rijden om alle modellen mee te 
krijgen, maar dan staat er ook wat. Voor het eerst zou ook 
ik al mijn modellen gezamenlijk aan het werk zien. Dat is 
nog niet eerder voorgekomen. Het is dan ook een bijzon-
der gezicht om de HighImpress, Vliegtuigmolen, Draaimo-
len, Spin, Wipp Tripp, Jet Force, Showmans Engine en de 
transporten van de Mission Space op één locatie tegen te 
komen.  
  
Piet Paulusma  
Een stand van 7 meter gevuld met al mijn fischertechnik 
modellen in een verduisterde zaal, geeft een hele mooie 
sfeer. Heel veel bezoekers hebben op die zaterdag al onze 
modellen bewonderd. Ze waren zeer onder de indruk van 
wat wij met z'n allen hadden neergezet. Als verrassing 
kwam zelfs Piet Paulusma langs om zijn ‘Piets Weerbe-
richt’ op te nemen. Deze uitzending kwam ‘s avonds op TV 
bij RTL 4, met daarin een praatje met de organisatie en 
mijn fischertechnik modellen op de achtergrond. Het was 
een mooie uitzending!  

Ik had niet verwacht dat het op zondag ook druk zou wor-
den; we hadden immers op zaterdag al heel veel mensen 
gehad. Maar het tegendeel bleek waar. Heel veel mensen 
hadden de uitzending van Piet Paulusma gezien en daar-
door was het nóg veel drukker dan op zaterdag. Al met al 
twee zeer geslaagde dagen en de organisatie heeft van-
wege het enorme succes al aangegeven in 2019 opnieuw 
een kermisexpo te gaan organiseren.  
 
 

Kermismodelexpo in Lutjebroek  

door Jan-Willem Dekker bewerkt door Frederique Spies 

Mocht je eigenlijk geen idee heb-
ben wat voor model je wilt ma-
ken bouw dan een kermisattrac-
tie!!!!  Je kunt met je model gaan 
exposeren. Dat is superleuk en je 
spreekt nog eens iemand! 

Op 24 en 25 maart 2018 werd in Lutjebroek een kermismodelbouw expositie gehouden in verenigingsgebouw De 
Wurf. Ik was daar samen met nog zo'n 25 miniatuurkermisbouwers om de bezoekers te laten kennismaken met onze 
hobby. Het is echt waar; Lutjebroek bestaat echt. Het ligt tussen Hoorn en Enkhuizen. 


