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SPITTING  
Christel Thijssen en Richard Hingstman beleven beiden veel plezier aan 
landbouwmachines. Zowel in het groot als in miniatuur. Richard bouwde 
in schaal 1:32 de Imants-spitcombinatie na waar Christel in het echt mee 
werkt als loonwerker. Een spitting image van de grote broer.

Net echt
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  IMANTS

Christel Thijssen en Richard Hingstman kennen elkaar van het werk in de 

landbouwmechanisatie. Ze waren een tijdje collega’s bij Graafstra Mechanisa-

tie in Oosterwolde (Fr.). Christel heeft inmiddels een eenmans loonbedrijf. Het 

meeste werk doet hij met een Valtra T191 en een Imants-spitmachine, in com-

binatie met een schaarinjecteur voorop voor grondontsmetting.

Richard bouwde eerder al eens een Veenhuis-overlaadwagen op schaal, en 

kreeg zo de smaak van het zelf bouwen te pakken. Christel wist dat Richard 

wel handig was in het maken van miniaturen. En omdat hij graag een kleine 

versie wilde van zijn spitcombinatie, vroeg hij Richard of die een poging wilde 

wagen om de combi in miniatuur na te bouwen. En zo is het gekomen.

Meten is weten

Om de machine zo goed mogelijk na te bouwen, is eerst alles opgemeten. Met 

die gegevens maakte Richard in de computer een 3D-tekening. Bij de vervaar-

diging van sommige delen is het immers handig als je die in de werkelijke af-

metingen (van het miniatuur) uitprint. Zo heb je meteen de juiste vorm en af-

metingen bij de hand van het onderdeel dat je moet maken. Hingstman werkt 

overwegend met polystyreen plaatmateriaal en profielen. Dat is makkelijk te 

bewerken, en met secondenlijm goed te lijmen. Polystyreen is behoorlijk soli-

de. Toch maakte hij sommige delen van het frame van messing. Die metaal-

Naam:  Richard Hingstman (20)

Plaats:  Zeijerveld (Dr.)

Beroep:  medewerker staalconstructie bij 

Graafstra Mechanisatie en Staalconstructie

Naam:  Christel Thijssen (41)

Plaats:  Nieuwehorne (Fr.)

Beroep: eenmans loonbedrijf

Richard Hingstman (r.) maakte de spitminiatuur, inclusief injecteur, 

op schaal 1:32 na van de spitcombinatie van Christel Thijssen.

Het gaat om de details. De schijf op de zijkant is, net als bij de echte machine, iets bol; 

en de scharen hebben ook dezelfde vrijloophoek als bij de echte machine.

De rotor met de spitschopjes is van polystyreen, de gladde rol achterop van messing. 

Bij de echte machine dient die bij het injecteren voor het dichtrollen van de toplaag.
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legering is weer net even sterker. Behalve delen van het frame, zijn ook de rol 

en de hefinrichting uit dit materiaal vervaardigd.

Veel details

Een spitmachine telt behoorlijk wat details. De schopjes lijken moeilijk te ma-

ken onderdelen, maar dat viel volgens de Drentse miniatuurbouwer wel mee. 

De stelen waar de schoppen op zitten kon hij in één stuk uit een plaat snijden, 

en dan over de as schuiven. Zo zijn ze ook makkelijk in de breedte te verdelen, 

en in de juiste stand ten opzichte van elkaar (versprongen) te monteren. De 

schopjes kun je er vervolgens één voor één aan vastlijmen.

Het lastigst te maken vond hij de driepuntsbok. Die bestaat uit delen die je 

moet buigen. Da’s niet zo simpel om in een keer goed te doen. Deels gaat het 

ook om kleine details. De bolling in de schijven op de zijkant van de injecteur, 

en de vrijloophoek van de scharen van de injecteur bijvoorbeeld, zijn op het 

miniatuur precies als bij de echte machine.

20 weken werk

Alles bij elkaar ging er een hoop tijd in zitten. De uren heeft Richard niet bijge-

houden, maar in totaal was hij er zo’n 20 weken zoet mee. Gemiddeld twee tot 

drie avonden in de week een paar uur knutselen. Veel tijd gaat dan op aan 

denken en proberen. Als de machine in elkaar zit en alles goed lijkt, komt de 

Net echt

afwerking. ‘Even’ in de verf zetten is er niet bij; dat kan het project alsnog ver-

knoeien. Richard spuit zijn modellen in een soort zelfgemaakte spuitcabine 

met een airbrushset. Vooral de temperatuur is dan heel belangrijk. Zo te zien is 

dat allemaal goed voor mekaar geweest bij het kleuren van de Imants, want 

de combinatie staat netjes glanzend in de lak. Stickers zijn tegenwoordig mak-

kelijk te maken dankzij moderne computertechniek.

De trekker maakt de miniatuurcombinatie ‘af’. De dealer-editie van de Valtra T 

van Universal Hobbies blijkt precies de kleur te hebben van de trekker die in 

het echte loonwerkersleven voor de combinatie staat. Hoewel die ook nog 

wat aanpassingen kreeg. Denk aan de sticker van loonbedrijf Thijssen op de 

motorkap, extra details in het cabine-interieur, en de gps-apparatuur. Voor op 

het trekkertje moest een fronthef worden aangebouwd, en achter behoefde 

de hef aanpassing. Maar als het eenmaal is gelukt om uit een handvol poly-

styreen en wat messing een natuurgetrouwe spitmachine en injecteur na te 

maken, dan is dat een hobbel die te overwinnen is.

Het smaakt naar meer. Wat het volgende project gaat worden, is nog ongewis. 

Liefst een machine waar de bekende fabrikanten niet zo snel mee zullen ko-

men. En wellicht eerst nog een paar spitmachines.

De driepuntsbok was een van de lastigste delen om goed na te maken. Net als bij de echte machine dekt een (zwarte) kunststofplaat de bovenkant af.
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