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schaal. zou je zeggen. Maar als je 1:14 tot 30% ver-
kleint. zit je op am en nabij de 1:43.

De met de hand gemaakte onderdelen worden daar-
na afzonderlijk in een soort klei 'ingepakt'.

Het gaat dan in een vierkant blok, voorzien van een
aangietstop en ontluchtingsgaatjes. Dit blok wordt
gevuld met siliconen.

De auto

Michel Bareau bepaalt welke afbeelding uit het
album gebruikt gaat worden voor de gekozen auto.
Die gaat naar de studio van Andy Jacobs Design,
een in industriele vormgeving gespecialiseerd bedrijf.
Dit tekent de auto en de bijbehorende figuren niet
aileen zoals ze in het album staan, maar voegt oak de
niet zichtbare kanten toe. Daarna wordt er een
blauwdruk van gemaakt.

Aan de hand van deze blauwdruk wordt door een
andere medewerker met uiterste precisie met de
hand een model gemaakt in schaal 1:14. Een rare

De basis voor de serie is ontstaan uit de jarenlange
samenwerking met Atlas. Dit bedrijf is een heel grate
op het gebied van het per post verkopen van verza-
melaarsitems. Er is begonnen met marktonderzoek
onder vaste klanten in Frankrijk met de blauwe Jeep.
Daarvoor is een jaar uitgetrakken en de reacties
rechtvaardigden de beslissing am ermee door te
gaan. Van deze Jeep zijn inmiddels zo'n half miljoen
exemplaren gemaakt! Aanvankelijk zou de serie 28
stuks bevatten, inmiddels is het succes dusdanig dat
het er ruim meer dan dertig worden.

Het gaat bij de serie niet am minaturen van
1:1 auto's, maar am die van de auto's zoals Herge ze
in de Kuifje albums heeft getekend. Oat betekent dat
men niet beschikt over fabriekstekeningen, zoals bij
de meeste minatuurautofabrikanten vandaag de dag
wei het geval is. Gelukkig zijn er in het omvangrijke
archief van de Foundation Herge nag wei brannen
waar Herge zich destijds op gebaseerd heeft.

Begin november had ik
een afspraak met
Michel Bareau, als An
Director verantwoorde-
lijk voor de totstandko-
ming van de serie
Kuifje-auto's die door
Atlas Editions per post-
order worden verkocht.
Hij houdt zich al 21jaar
met Kuifje bezig, eerst
in dezelfde functie bij
Caster man, de oor-
spronkelijke uitgever
van de albums, en de
laatste vijf jaar bij
Moulinsan.

Het praces bestaat uit drie fasen:
de auto;
de figuren;
de praductie;
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Oat men kwaliteit haag in het vaandel heeft, blijkt uit
het feit dat men steekproefsgewijs modellen zoals ze ~

Het idee am rubberen banden te monteren, heeft
men losgelaten vanwege het kostenaspect.

En dan staat op de taximeter in de blauwe Ford taxi
die onlangs verscheen het bedrag zoals dat in het
verhaal door de chauffeur is genoemd.

In de Cadillac taxi ligt naast de chauffeur zijn ritten-
boek, dat hij snel heeft neergelegd nadat Haddock in
de taxi is gesprongen.

Het verschil met schaalmodellen van productieauto's
is dat er onderdelen van het oorspronkelijke verhaal
in verwerkt worden. Zo is in de Citroen 5HP met de
Janssens een radio aangebracht, omdat zij in het ver-
haal meezingen met de radio.

Veel detaillering

Tijdens het maken van dit model wordt bepaald
welke onderdelen apart geproduceerd moeten wor-
den en hoe ze precies gemonteerd moeten worden.
Het laat zich raden dat dit geen werk is voor mensen
met twee linkerhanden!

Binnen een
week voigt een
tweede
controlemodel
na verwerking
van de eventue-
Ie correcties en
in kleur.

Na de eerste proefspuiting wordt een zamac model
zander kleuren naar Brussel gestuurd ter controle.

Oit moet uiteraard
ontdaan worden
van ongerechtig-
heden, waarna het
gebruikt wordt am
een voorbeeldmo-
del te maken. Van
elke auto worden
drie exemplaren in
1:14 gemaakt. Er
worden twee
voorbeelden naar
de fabriek in China gestuurd: een am met een panto-
graaf de verschillende onderdelen af te tasten en te
verkleinen, de ander am als referentie te dienen ter
controle van het resultaat.

In de ontstane
ruimte kunnen nu
modellen gegoten
worden.Oit
gebeurt door uit
twee fiessen
tweecomponenten
polyurethaan hars
in de mal te gie-
ten. Het overtollige
komt er door een
overloopgat uit en

na een kwartier is het nieuwe onderdeel voldoende
gehard.

Na enkele uren drogen wordt dit blok in tweeen
gesneden en het onderdeel (oak wei 'negatief
genoemd) wordt eruit gehaald.
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Andy Jacobs Design-team in Brussel
Hoewel de studio veel werkt in opdracht van
Moulinsart, is hun werkgebied enorm veelzijdig.
Het bedrijf bestaat sinds 1974 en ontwierp o.a.
schakelpanelen, voorraadboxen, bedrijfsstijlen en
reclame-uitingen in elke vorm. Hun brochure zegt
het als voigt:
'Tekenen voor de industrie, dit is het doel dat wij
met het hele bureau nastreven. Tekenen veron-
derstelt een persoonlijke kijk op onze tijd en op
de toekomst. vertaald in een gevoelvolle uitdruk-
king gedragen door moderniteit en vakkundig-
heid. Tekenen past het antwerp aan de doelstel-
lingen aan en aan de middelen die het bedrijfsle-
yen definieert. Terwijl hij een nieuwe. glasheldere
visie voorstelt. moet de ontwerper rekening hou-
den met de verlangens en de bijzonderheden van
de gebruiker, met economische factoren, met
materialen en productieprocessen, met marktken-
nis en met de designpolitiek die de firma over-
brengt. Doelbewust tekenen, onze definitie van
industrieel design:

Kong in AIM 2/2003. Ter illustratie nag een paar
fota's van de productie van de Kuifje auto's.

Het eerste model, de blauwe Jeep, wordt uiterst
nauwkeurig van de juiste kleuren voorzien.

De rode Bugatti wordt verpakt voor verzending.

Eenvoorraadje Ford taxi's voor ze verpakt gaan worden.
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voor stapje een poppetje verschijnt. Dit is natuurlijk
een veel snellere methode dan wanneer oak met de
hand zo'n figuurtje gemaakt zou moeten worden.
Verderverloopt het proces hetzelfdeals met de auto's.

tekeningen omgezet in een tastbaar model. In een
bak met vloeibare hars wordt door middel van laser-
stralen laag voor laag (1, 1'j, of 2 mm) het fysieke
model opgebouwd en uitgehard. Je moet je voorstel-
len dat je naar een soort aquarium kijkt waarin stapje

De tekeningen gaan naar China met vermelding van
de in de grafische wereld gebruikte PMS-kleuren. Bij
de productie wordt dat dan weer omgezet in de daar
gebruikelijke RAL-kleuren. Alles geschiedt in een
strak schema: vanaf het sturen van de prototypen
naar China tot de definitieve productie verlapen
slechts 28 dagen!

In eerste instantie was de afspraak dal aile modellen
voorzien moesten zijn van de figuur Kuifje. Maar,
zoals Michel zei: regels zijn er am van af te wijken. Er
zijn wei altijd een of meer figuurtjes aanwezig. Hel
maken van de mallen hiervoor is een verhaal apart.

De productie
De productie zelf komt in grote lijnen overeen met
het verhaal over miniatuurautofabrikanten in Hong

De figuren

verzonden worden van een meter hoogte laat vallen.
Ontstaat er beschadiging, dat wordt de oorzaak vast-
gesteld en worden verbeteringen uitgevoerd.

Twee van de onlangs verschenen nummers vormen
een combinatie: eerst kwam de schadeauto, gevolgd
door de kraanwagen. Het plateau waar de kraanwa-
gen op staat heeft ruimte am er de schadeauto com-
pleet in te schuiven.

Knappe karretjes voor Kuifje

De tekeningen worden in de computer ingevoerd en
door een van de vijf medewerkers met behulp van
CAD (Computer Aided Design) verder driedimensio-
naal uitgewerkt.

Er wordt weer begonnen met een tekening van de
gewenste figuur, zowel v66r- als zijaanzicht. Deze
worden door middel van een compulerprogramma
driedimensionaal gemaakt.
Daarna komt een techniek aan bod waar ik zelf als a-
techneut nag nooil van gehoord had: stereo-lithogra-
fie (SLA). Met deze techniek worden 3D-computer-
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