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       UIT DE STUURHUT 
 
Het vaarseizoen 2000 is zo goed als beëindigd. Het bouwseizoen is aange-
broken en ik ben benieuwd wat we in 2001 weer aan nieuwe aanwinsten kun-
nen bewonderen. 
Een groot deel van de tijd van het (bijna) afgelopen jaar werd, voor een aan-
tal onder ons, nog besteed aan de afwerking van ons onderkomen HET BA-
KEN. Ons clubgebouw staat er en Iedereen is er trots op en zeer enthousiast 
over dat we dit hebben kunnen realiseren. De grote vraag is nu: wat doen we 
ermee? 
 
Tot voor ruim een jaar geleden werden de woensdagavonden en zaterdag-
middagen trouw bezocht en niet zelden bleek de ruimte maar net voldoende. 
Maar na de voltooiing van HET BAKEN is de belangstelling sterk teruggelo-
pen. Zoekend naar mogelijk oorzaken worden aannemelijke verklaringen ge-
vonden, zoals: - het bedanken van een paar trouwe leden; -drukte thuis met 
verbouwingen; -verhuizing naar andere regio; -meer tijd gelegd in eigen mo-
delbouwactiviteiten; -wijziging van huiselijke omstandigheden; -woont te ver 
weg; -ook actief in een andere vereniging, enz.. Misschien gek, maar ik ge-
loof er niet zomaar in. Je zou je bijvoorbeeld kunnen afvragen of we (wij alle-
maal) iets niet goed doen. Het zou natuurlijk ideaal zijn als we uitkijken naar 
de woensdagavonden en dat we daar andere zaken voor opzij kunnen/willen 
zetten om de clubavonden te bezoeken en als dat dan toch niet lukt een ge-
voel van gemis hebben als je er een avond niet bij bent geweest.  
Onze vereniging bestaat uit een fijne groep mensen, maar toch ik heb het 
idee dat er bij een groot aantal mensen het gevoel er niet (meer) is. In de pe-
riode dat we werden gekwalificeerd als een  gezelligheidsvereniging, was dat 
gevoel er wel. Je zou kunnen concluderen dat er dus iets verdwenen is. Dit 
gezelligheidselement moeten we, denk ik dus, weer terug zien te krijgen en er 
dan eventueel nog wat aan toevoegen. 
Ik hoop tijdens onze ledenvergadering in november een aantal suggesties te 
horen  waardoor het goede gevoel van ‘er bij te willen zijn’ en ‘niets te willen 
missen’, weer een vast element vormt.  
 
We gaan weer een periode tegemoet met de gezellige winteravonden. Het is 
zomaar weer Sinterklaas (een model in je schoen), Kerst (een zender onder 
de boom) en Oudjaar (knallend beginnen met bouwen). 
 
Ik wens jullie allen al vast fijne en gezellige feestdagen toe en voor het nieu-
we jaar 2001 veel geluk en natuurlijk weer veel modelbouwplezier. 
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VAARGROEP FLEVOLAND, OOK OP TV 
 
Tijdens de zomermaanden werd in de middagprogrammering van RTL4 
het programma “Spott” opgenomen. Een programma dat als entertainment 
bedoeld was, maar een storend element bevatte, dat om de haverklap het 
programma onderbrak en daardoor storend was. Om meerdere redenen 
zelfs. Een groot deel van het programma bestond namelijk uit een spelle-
tje waarbij men telefonisch antwoord moest geven op simpele vragen. Met 
een gulden per minuut betaalde de beller een groot deel van het program-
ma. 
Toch bracht het overige deel van Spott, gesitueerd in een marktkramende-
cor, diverse interessante onderwerpen voor de camera. 
Maar wat heeft Vaargroep Flevoland hier nu mee te maken? 
 
Het begon allemaal op internet. Daar plaatste een voormalig binnenvaart-
schipper een advertentie op de site van Spott. Hij vermelde daarop dat hij 
op zoek was naar een modelbouwer, die bereid zou zijn een model van 
het schip van zijn vader te bouwen. Op dit schip had hij zijn jeugd doorge-
bracht en later had hij er zelf, als schipper, ook een periode op gevaren. 
Als aandenken wilde hij  graag in het bezit komen van een model van het 
schip. 
 
De programmamaker van RTL4 pikte deze advertentie van het internet en 
ging op zoek naar een modelbouwer, die een model voor hem wilde bou-
wen. Eerst werd het modelbouwmuseum te Leiden bezocht, maar het 
bleek al snel dat je daar geen laadje met modelbouwers kon open trekken. 
Via de internetpagina van de NVM kwam toen onze vereniging in beeld. 
Het vermelde telefoonnummer van onze contactpersoon, Jan Hofman, 
werd gebeld. Jan dacht eerst dat het om een internetonderwerp ging en 
vertelde dat dit onderwerp nou niet bepaald zijn specialiteit was. Toen 
echter werd uitgelegd dat het hier ging om een onderwerp over de model-
bouw raakte hij wel geïnteresseerd. 
Toeval wilde dat Jan op dat moment ook op zoek was naar een nieuwe 
uitdaging. De vage plannen om eens een binnenvaartschip te bouwen 
werden nu ineens extra geactiveerd. 
Een afspraak was snel gemaakt en een filmploeg van RTL4 werd naar 
Biddinghuizen gestuurd. 
 
De bedoeling van het programma was om eerst de wens van de schipper 
in beeld te brengen waarna RTL4 Jan Hofman als de geïnteresseerde 
modelbouwer met deze schipper in contact zou gaan brengen. 
 
En zo gebeurde het dat Jan op dinsdag 15 augustus naar de TV-studio in 
Almere toog, waar de live-opnamen voor het programma werden gemaakt. 
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Viola Holt interviewde de 
schipper, die uitlegde wel-
ke emotionele relatie hij 
met het schip had en nog 
steeds heeft. De ge-
spreksleidster vertelde dat 
het Spott-team hard op 
zoek was gegaan en dat 
ze terecht waren gekomen 
bij een modelbouwvereni-
ging en dat ze daar ie-
mand waren tegengeko-
men, die misschien bereid 
gevonden kon worden om 
het model voor hem te 
bouwen. Met een “Kijk maar eens” voerde ze daarna de spanning bij de schipper 
en de kijkers op door de filmopnamen in het modelbouwmuseum te Leiden te to-
nen, gevolgd door opnamen aan het Erf te Biddinghuizen. 
Hierna vervoegde Jan zich 
aan de gesprekstafel en 
stelde zich aan de voormali-
ge schipper voor, die blij 
verrast was. Het contact 
was gelegd en de opzet van 
dit deel van het programma 
geslaagd. 
Na de uitzending konden 
Jan en de schipper op hun 
gemak een aantal afspra-
ken maken en zo gaat Jan 
twee binnenvaarschepen 
tegelijk bouwen, één voor 
de schipper en één voor 
hemzelf. 
 
Jan heeft de tekeningen een keer meegenomen naar ons clubhuis en een aantal 
van ons hebben daar met een (min-of-meer) professionele blik naar kunnen kij-
ken. 
Jawel. Een binnenvaartschip. Het is weer eens wat anders. 
 
JACO de JONG 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesleept schip 
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KUNSTSTOF 
PLASTIC 
EPOXY 
POLYESTER 
HOUT  
METAAL 
SCHUIM 
LIJMEN 
 
Het lijkt wel een quiz. Zo in de trant: wat hoort er in dit rijtje niet thuis? 
Flauwekul natuurlijk. Iedereen die dit rijtje onder ogen krijgt kan dat in meer 
of mindere mate verbinden met de hobby die wij beoefenen. Als het goed is 
kunnen wij iedereen, die daarom vraagt, precies vertellen wat onze hobby is 
en wat dat inhoudt. Jawel, het bouwen van scheepsmodellen, geeft niet wat. 
 
Sommigen van ons gaan daarin nog een stukje verder; zij weten je ook nog 
te vertellen wat het door hun gebouwde schip heeft meegemaakt, of tot welke 
klasse ze hoort. 
En als een leuke extra wordt dan ook nog verteld over dat die modellen alle-
maal op afstand bestuurbaar zijn, radiografisch wel te verstaan, en dat het 
allemaal, op z’n zachtst gezegd, een leuke en ontspannen tijdspassering is. 
Als afsluitend grapje wordt er dan vaak aan toegevoegd dat de kroeg tenslot-
te duurder is. Want dat ontspant de sfeer ook een beetje, toch? Een stukje 
humor is nooit weg. Men moet nu eenmaal niet alles al te serieus nemen. 
Toch? 
Met die laatste opmerking bouwen we eigenlijk een marge in. We hebben 
ons tenslotte een beetje kwetsbaar opgesteld en dat zou wel eens een keer-
tje verkeerd kunnen uitpakken. 
 
Die marge. Wat is dat eigenlijk? En waarom? Wij vertellen wel een hoop 
maar weten wij ook een hoop? 
Goed, wij willen niet betiteld worden als freaks of als gesjeesde zoetwaterma-
trozen en wel om de doodeenvoudige reden dat dat niet het geval is. Toch 
zijn wij niet helemaal zeker van onze presentatie. Wij weten niet of hetgeen 
wij zeggen ook precies zo verstaan wordt als wij willen vertellen of bedoelen. 
Overbrengen, zeg maar.  
Probleempje dus. Op cursussen, die als onderwerp communicatie hebben, 
wordt er dan gesproken over het fenomeen dat de zender/boodschapper niet 
op dezelfde frequentie zit als de ontvanger. Hoe dat allemaal in elkaar steekt 
en wat we daar dan aan moeten doen. Maar (misschien) weten wij dat wel 
een dag of twee, drie later, want daarom ben je naar die cursus gestuurd, 
pardon gegaan. Wij ontvangen dan een certificaat en blij, maar tevens een 
tikje opgelucht dat dit ook weer voorbij is. 
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Vraag blijft gewoon: kunnen wij de vragenstellers behoorlijke antwoorden ge-
ven, zodra er een beroep wordt gedaan op onze 
kennis? En dan met name op het gebied van de 
materialen, die wij gebruiken tijdens de bouw van 
onze modellen. 
Is dat dan misschien de oorzaak dat wij toch een 
tikkie onzeker zijn en wij, diep in ons hart, hopen dat er 
niet al te moeilijke vragen worden gesteld. Het is 
ook al zo moeilijk om te zeggen: "Ik weet het niet, 
maar daar staat Pietje, hij weet het misschien wel." 
Hoewel, is dat wel zo moeilijk? 
Weer die onzekerheid. Misschien weet Pietje het 
wel. Zelfs daarover bestaat geen zekerheid. Moeten 
wij ons wel schamen over het feit dat wij iemand 
doorsturen naar een ander omdat die het antwoord wel weet? Het antwoord is 
kort en simpel NEE, maar aan de andere kant, luisteren wij dan ook even mee 
naar het antwoord dat Pietje geeft? Offe ……? 
 
Het is een lang intro voor een onderwerp van een artikeltje over de dingen, die 
wij als modelbouwer dagelijks in handen hebben. De materialen zeg maar en 
dan met name kunststof. 
 
Wat voor materialen gebruiken wij in onze hobby? Zijn ze te lijmen? Kan ik dat 
schilderen? Zijn ze temperatuurgevoelig? Want daar draait het allemaal om, 
om de materialen, die wij gebruiken. Eigenlijk moet ik wat preciezer zijn: de 
materialen van kunststof die wij in onze hobby gebruiken. 
 
Vraag is nu: wat weten wij eigenlijk van plastic, of nog beter, wat weten wij ei-
genlijk van kunststof. Antwoord is simpel: net zoveel als van de natuur en de 
producten die zij voortbrengt. WEINIG DUS! Typerend is nog altijd het verhaal-

tje dat mensen uit de grote stad niet 
zouden weten hoe koeien worden ge-
molken. Of is het nog steeds zo dat 
wanneer je de staart van een koe op 
en neer beweegt, er vanzelf melk uit 
die uiers stroomt? Niet toch, of toch 
niet? 
Ho, ho, hoor ik nu roepen, Kleinhout je 
gaat te ver. Oké, oké, maar ‘loop’ eens 
even mee: Waar komt ons hout van-
daan? Uit de bossen. Daar staan bo-

men en als je die bomen omhakt dan worden ze naar een fabriek gebracht, die 
er allemaal planken van zaagt. Hout moet je ook goed bewerken, want het is 
en het blijft een natuurproduct. Het zet uit en het krimpt bij wisselende weers-
omstandigheden en veranderende luchtvochtigheidspercentages. Goed. 
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Nu koop ik een bouwpakketje van Revell (niet altijd aan te raden, maar 
toch). Leuk modelletje en gemaakt van plastic. Waar komt ons plastic van-
daan? Juist, uit de natuur. Plastic wordt namelijk gemaakt uit aardolie, dat 
is plantaardig en is dus een natuurproduct want aardolie ontstaat door 
…… enz., enz.. Een waterdichte argumentatie. Toch? Mooi, dan weten wij 
dus dat plastic een natuurproduct is. Daar hoeven wij dus niet verder over 
te zeuren. 
Maarre, als aardolie, waar dat plastic van gemaakt is, nu een natuurpro-
duct is waarom zet het dan niet uit en krimpt het niet wanneer de weers-
omstandigheid en de luchtvochtigheid veranderen? 
Dat komt omdat plastic geen natuurproduct is en hout wel. Mooi niet dus, 
want hout maak je van bomen en plastic van aardolie. Beide natuurlijke 
grondstoffen. Toch? 
Ik zal je nog wat meer vertellen: Met z’n allen kunnen wij hele mooie din-
gen maken van de door de natuur aan ons ter beschikking gestelde grond-
stoffen. Van al die aardolie maken wij brandstoffen, kerosine, benzine en 
diesel om er maar een paar te noemen. Of wat dacht je van asfalt, plas-
tics, meubels en dat soort dingen. Doen en deden wij ook met hout. Wat 
dacht je van meubels, karren/wagens, huizen enz., enz.? We laten de we-
reld dagelijks verbaasd staan over wat wij allemaal met plastics kunnen 
doen en wat wij er van kunnen maken. 
 
Zo kan je natuurlijk nog wel uren doorgaan. Onzin natuurlijk. Maar als ik 
wat meer overtuigingskracht zou hebben gehad, had ik altijd kunnen pro-
beren om mijn verhaal nog geloofwaardig te maken ook en jullie natuurlijk 
precies kunnen vertellen waarom ik het bij het rechte eind heb. Cabare-

tiers kunnen ook allerlei verhalen vertellen en als ze het 
goed doen zou je er (bijna) in (gaan) geloven. De goeie 
cabaretiers zullen ons echter aan het einde van de voor-
stelling altijd laten voelen dat hij ons al die tijd  heeft door 
gehad en dat hij al die hele tijd wist dat we bijna voor zijn 
verhaal ‘plat’ gingen.  
Gelukkig weten wij allemaal beter.  
Natuurlijk zijn plastics chemische verbindingen en heeft het 
zo zijn eigen nukken, om het zo maar eens te zeggen. 
 
Laten wij er in ieder geval zeker van zijn met welke materi-

alen wij werken, dat elk soort zijn eigen eigenaardigheden heeft en dat wij 
altijd moeten oppassen voor de (vaak verborgen) verrassingen die het 
materiaal voor ons in petto heeft. Zorg in ieder geval dat je weet met wat 
voor materialen je aan de slag gaat. Het kan (nare) verrassingen voorko-
men. 
 
HENK kLEINHOUT  
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GELEZEN IN ANDERE BLADEN: 

 
Radio Control nr. 9 (september 2000):  
Voorin dit nummer direct een pagina met een summier ver-
haal over echte RC-schepen voor mijnenbestrijding. Met dit 
artikel wil de redactie modelbouwers aanmoedigen om dit 
soort schepen als model te gaan (na-)bouwen. Is het zo 
simpel om modelbouwers te activeren? 

Het grootste deel van het blad wordt gevuld met (ruime) aandacht voor de 
Notar helikopter van Vario. Een helikopter zonder staartrotor. Deze is name-
lijk vervangen door een systeem waarbij, onder kracht, lucht wordt geblazen 
naar de zijkant. 
In Eindhoven werd met een elektroauto een recordsnelheid van bijna 107 
km/uur gehaald. Een beschreven acculader met veel eigenschappen is 
vooral interessant voor de rc-coureurs. 
Een beschrijving over het maken van vliegtuigrompen is ook toepasbaar 
voor scheepsrompen. 
In boekbespreking lezen we dat in het boek 'Radio Control Boat Modeling'  
veel technische tips moeten staan. Het boek heeft een voorkeur voor snelle 
boten maar is helaas alleen in de Engelse taal geschreven. 
Ik kreeg het onbehagelijke gevoeld dat Radio Control zichzelf (en zeker in 
dit nummer) beschouwt als HET leidinggevende tijdschrift op gebied van rc-
modelbouw in de Benelux. Het geeft denk ik ook aan, dat ze wel heel erg 
arrogant zijn. Vandaar dat ik, voor mij althans, de overige artikelen niet inte-
ressant genoeg vond om te vermelden, laat staan te recenseren. 

 
Radio Control nr. 10 (oktober 2000):   
Commentaar van Roel: Het blad Radio Control ligt tegenwoordig 
ingeseald in plastic in de winkel en ik vertik het om mijn spaarza-
me zakgeld aan dit blad te besteden om misschien daarna tot de 
ontdekking te komen dat ik genept ben, althans op botengebied. 
Normaal fietste ik het in de boekhandel even door. Waarschijnlijk 
is de uitgever er achter gekomen dat meerdere mensen dit de-

den, die vervolgens huilend de winkel verlieten zonder het blad te kopen. En 
waarschijnlijk had Bureau Slachtofferhulp elke maand, de dagen na het uit-
komen van dit blad haar handen vol om kopers van dit blad geestelijke bij-
stand te verlenen…. Hij kan het mis hebben, dat wel, maar of hij er ver 
naast zit…… 
Ik (Jaco) zag dit nummer een paar dagen later in de bibliotheek liggen en 
helaas, na het lezen, kan ik de bevindingen van Roel niet anders als bea-
men. 
Niets, maar dan ook helemaal niets over scheepsmodelbouw. 
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Wel een beschrijving van de Proxxon tafelboormachine en van een snellader 
voor NiCad accu's. In een artikel over de accu van de toekomst wordt de Nikkel 
Metaal Hybride (NiMH) accu besproken. De conclusie van het verhaal, dat deze 
accu wel 3000 mA per uur kan leveren, wisten we al. 
Diverse pagina's zijn moeizaam leesbaar omdat de tekst is gedrukt op een grijs 
gevlekte achtergrond, die nog glanst ook. Erg hinderlijk, vooral tijdens het lezen 
onder kunstlicht. Waarmee ik maar wil zeggen dat een goede lay-out ook een 
goed-leesbare-lay-out moet zijn, voordat je kan spreken over een goede lay-out. 
 

Kwiklink Modelbouw nr. 78 (september/oktober): 
Ondanks dat dit blad de meeste aandacht besteedt aan vliegtui-
gen en auto's heeft het toch mijn subjectieve sympathie omdat 
onze Roel van Essen tot de medewerkers behoort. 
Twee artikelen lees ik over boten. Eerst in de rubriek 
'Scheepspraat' een verhaal over binnenvaartschepen. Er worden 
wat tips voor bouwers van binnenvaartschepen (we kennen er 
inmiddels één) gegeven. 

Het tweede artikel beschrijft een Amerikaanse Clinton op een surfplank. Het be-
treft een RC-surfer, een nieuw item in het scheepsmodellenbouwland. 
 
Het november/decembernummer van Kwiklink Modelbouw moet nog uitkomen, 
maar Roel kan al wel verklappen dat daar het eerste deel van een bouwbeschrij-
ving van een scheurmonster in staat, dat over niet al te lange tijd onze vaarvijver 
onveilig gaat maken. Moet de vijver wel ijsvrij zijn, anders is het zonde van ……. 
juist, het ijs. 
 
De Modelbouwer nr. 9, oktober 2000 

Een zeer bijzondere vorm van modelbouw vind ik de gefleste mo-
dellen. 
In dit nummer wordt de bouw van een 18-eeuws jachtje in een fles 
besproken. Vanaf de ene kant kijken we tegen de huid van het 
schip aan, vanaf de andere kant is het scheepje opengewerkt. 
Compleet met zeilen, roer, zwaard, kluiver en geplaatst op een 
statief lezen we hoe alle onderdelen in de fles werden gefriemeld 
en aan elkaar gefrommeld. 

In het 16e en laatste deel van de herschreven serie 'Scheepsmodelbouw van A 
tot Z' wordt de afwerking en eindmontage/afbouw van modellen verder behan-
deld. Er zullen nog twee aanvullende delen op deze serie worden geschreven. 
In boekbespreking wordt 'Der RC-Kapitän' van Helmut Drexler besproken. Vol-
gens de recensent een leerzaam boek met veel illustraties. In een artikel over 
'Een stuurinrichting met kettingoverbrenging' lezen we dat de tandwielen werden 
geëtst. Hoe dat etsen exact gaat lezen we wellicht in één van de volgende num-
mers. Of blijkt het weer eens een aflevering ‘vrij spartelen’ te worden …..? 



 
De Modelbouwer nr. 10, november 2000 
Via karren, wagens, stoomwalsen, draaibanken, dieselmotoren komen we 
na het Brugpraatje bij een beeldverhaal over de bouw van m.s. 'Oranje' als 
hospitaalschip terecht. Dit in 1939, als passagiersschip, gebouwde schip 
werd in de oorlog door de geallieerden in Australië verbouwd tot Rode 
Kruis schip.  
De romp van het model wordt gebouwd volgens de stapelmethode in 
schaal 1:500. Het is ± 40 cm lang en is een statisch model..   
Voorts een verslag van de bouw van een Friese tjalk, het skûtsje 'de Twee 
Gebroeders'. Het is een varend model geworden dat ooit in de Nationale 
Kampioenschappen in de prijzen viel. 
De Modelbouwer ligt bij ons op tafel in HET BAKEN, dus kan je het zelf in 
alle rust en vrede bekijken, niet gehinderd door onze, wellicht wat gekleur-
de visie. 
 
Tot de volgende keer. 
 
JACO  en ROEL 
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TUSSEN modelSCHEPEN en echte VLIEGTUIGEN 
 
Een maand of wat geleden ontving Piet Jansen een uitnodiging van de 
organisatie van de Nationale Modelbouw Manifestatie om deel te nemen 
aan dit evenement, dat traditioneel tijdens de herfstvakantie wordt georga-
niseerd in het Militaire Luchtvaart Museum te Soesterberg. 
Deze, jaarlijks terugkerende, manifestatie wordt georganiseerd door de 
International Plastic Modellers Society Nederland (IMPS), in samenwer-
king met het Museum. 
 
Twee jaar geleden was Vaargroep FLEVOLAND ook deelnemer en gezien 
de verhalen van toen was het nu niet moeilijk om een aantal leden enthou-
siast te krijgen om mee te gaan. Piet regelde het e.e.a. en zo was onze 
vereniging ook dit jaar weer welkom op dit evenement. 
 
Om te kijken waar we stonden en natuurlijk om de stand op te bouwen 
togen we op zaterdag 21 oktober naar Soesterberg. Jan was niet van de 
partij. Hij had nog ‘recht’ op een uitgestelde vakantieweekend en kon er tot 
en met maandag niet bij zijn. Hij vertrouwde echter zijn aanhanger (die 
direct tot club-aanhanger werd gebombardeerd), de Smit Enterprise en 
zijn coaster aan ons toe, zodat we de stand volledig konden opbouwen. 
Gedurende 5 dagen moes-
ten we aanwezig zijn en te-
vens namen we de verplich-
ting op ons om iedere dag 
een vaardemonstratie te 
geven in een buitenbassin. 
Wel een zware belasting 
natuurlijk, zeker voor de 
werkende klasse uit de vere-
niging. 
 
In het verleden kwam bijna 
alles neer op de schouders 
van, hoofdzakelijk, Jan en Piet. Dit jaar was de bezetting een stuk groter. 
Met Henk, Jan, Jaco, Piet, Roel, Ruud en Ton was onze stand elke dag 
met minstens twee leden bemand en konden we ook nog aan onze vaar-
verplichting voldoen. Het gaf een goed gevoel. 
 
De tafel met de modellen van Piet was naast die van ons gesitueerd, wat 
als voordeel gaf dat we gezamenlijk konden optrekken. Piet was alle da-
gen aanwezig en viel eveneens met zijn modellen in de prijzen. Op de 
laatste dag mocht hij een cadeaubon in ontvangst nemen. 
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In de folders van het museum, die 
aan het publiek werden uitgedeeld, 
was de naam van Vaargroep FLE-
VOLAND vermeld en leverde weer 
een stukje naamsbekendheid op. 
.  
Het evenement trok veel belang-
stelling, waarschijnlijk vanwege de 
aankondiging dat er een poging 
zou worden gedaan om een record 
te vestigen door meer dan 2000 

modellen bij elkaar te brengen. 
Dit keer was het weer eens geen spelbreker. Door het weer zochten veel 
mensen, die er een dagje tussenuit wilden, de beschutting op.  
 
Er was sowieso heel veel moois te bewonderen variërend van Meccano, 
via 'onze' tak van modelbouwsport tot en met een kartonnnen model van 
de Titanic, zoals die nu op de bodem van de Atlantische Oceaan ligt. Ge-
bouwd zoals de foto's uit het boek van Robert D. Ballard, naar de tekenin-
gen van Ken Marshall. Kwijl, kwijl, …. oftewel schitterend werk! De bouwer 
heeft (terecht!) een aanmoedigingsprijs van de organisatie gekregen. 

 
Vlak voor de sluiting op zondag zagen we, ondanks de straffe wind, Ruud 
nog even door de vaarbak 'dweilen' met een sleep achter zijn Amsterdam-
se gemeentebootje. De sleep nam echter de sleepboot op sleeptouw. 
 
De verwachting dat het iedere dag 
een lange zit zou worden viel dus 
reusachtig mee. De dagen vlogen 
om en ook in onze (modelbouw-)
hoek hebben we ons, als vereni-
ging zowel als individu, weer na-
drukkelijk kunnen presenteren. Het 
leverde ook nog een nieuw lid op. 
 
Als aandenken kregen we een 
deelnamecertificaat mee. 
(O ja,  de aanhanger hebben we op tijd weer in de oude staat terug kun-
nen krijgen. Het was wel een heel karwei, maar gelukkig waren we op tijd 
klaar.) 
 
JACO de JONG 
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BAKENPRAATJES 
 
Artikel over accu's. 

Jaco wil een practisch artikel over accu's in de 
volgende Bakenier opnemen. In de trant van 
'Hoe zat het ook weer met dit soort accu's'. 
Welke soorten accu's kennen we in de model-
bouw, op welke plek komen ze het beste tot 
hun recht, hoe is de prijs/prestatieverhouding, 
wat zijn de verschillen, hoe gaat het opladen 
(en eventueel ontladen)…….en meer van dat 

soort dingen. Een soort gebruiksaanwijzing/naslagartikel dus. 
Wie helpt Jaco daarbij? 
 
Modelbouwwinkel in Groningen. 

Tijdens de Modelbouw Manifestatie in Soesterberg hoorden 
we van de noordelijke scheepsmodelbouwers dat zij zeer 
zijn ingenomen met een modelbouwwinkel in de stad Gro-
ningen, namelijk Modelbouw Krikke. 
Toevallig was ik enkele weken later in Groningen en ik kon 
mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en bezocht deze win-
kel aan de Nieuweweg 22. Inderdaad bleek dit een model-

bouwzaak te zijn met een grote voorraad scheepsmodelbouwonderdelen zoals 
ik die nog niet eerder ben tegengekomen. Als je ook eens in het noorden ver-
toeft de moeite waard om eens te gaan rondneuzen. 
Vast een voorproefje? Op Internet te bezoeken onder: www.krikke.net  
 
Tweedehandsboeken over scheepsmodelbouw. 

Voor de computeraars onder ons die op zoek zijn naar een 
tweedehands boek over modelbouw is het interessant eens te 
kijken op de pagina's: 
www.xs4all.nl/~huisbks/maritiem.html en 
www.nautiek.nl/ 

 
Tekeningen van de Engelse uitgeverij 'Nexus'. 
Via NVM kan het Engelse overzicht 'Plans Handbook' van 
scheepsmodellen besteld worden. Een catalogus vol met teke-
ningen van alle mogelijke modelboten en –schepen. Hierin zijn 
de tekeningen van o.a. Model Boats en Model Engeneer opge-
nomen. Kosten ¦ 3,00 (+ ¦ 2,10 porto). Voor degenen die al wat 
langer in deze hobby meelopen, kennen jullie nog de tekeningen 
van MAP? Juist, dezelfde dus. 
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Modelbouwdoos te koop 

VAARGROEP Flevoland heeft van een 
gulle inwoonster uit Biddinghuizen een modelbouwdoos gekregen. Het 
betreft een eenvoudig motorjacht compleet met Nikko zender, accu en 
laadapparaat. Aan te bevelen voor een jeugdlid of een beginnend model-
bouwer, die 'swoendags‘savonds ook varen wil. De bouwdoos ligt in ons 
clubhuis. 
Hoogste bod boven ¦ 49,99 
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BEDANKT JONGENS ! 
 
Zondag 12 augustus. De telefoon gaat. Ik neem op en zeg: "Met Jan". "Hoi 
Jan met Ruud, mag ik Riet even?". "Ja hoor, hier komt ze". Riet gaat met 
de hoorn stijf tegen haar hoofd gedrukt naar de gang en praat met Ruud. 
Ze komt weer binnen en ik vraag: "Wat had Ruud?". "Oh, niks hoor, ik 
weet niet precies wat er is, maar jij moet maandag tussen 10 en 12 uur 
thuis zijn". 
 
Maandagmorgen. Het is mooi weer en 
we zitten in de tuin koffie te drinken. 
Om kwart voor elf gaat de bel, ik ga 
naar de deur en kijk pardoes in de lens 
van een tv-camera. Ik krijg te horen dat 
ik de ‘Tien van Flevoland’ krijg voor de 
inzet voor de club. 
Ze willen graag een stukje filmen (2 
min. en 55 sec.) voor een uitzending 
met mij en de boot. Als jullie een uurtje 
hebben, zei ik, kan dat, maar de Enter-
prise moet buiten gezet en opgebouwd 
worden en dat kost tijd. Na een half uur filmen stond het er op. Boot weer 
gedemonteerd, in de kist geplaatst en teruggezet in de schuur. 
 
Tijdens het interview kom ik erachter dat Ruud dit geregeld heeft en dat ik 
een diner voor twee personen krijg aangeboden door het restaurant De 
Kaap op Urk. Dat klinkt goed. 
"Wanneer is de uitzending?" vraag ik. "Waarschijnlijk volgende week 
woensdag of donderdag", was het antwoord. 
"Goed, ik zal het opnemen, lijkt me wel leuk voor later". 
 
Vrijdagochtend 18 augustus zit ik ergens op de tribune bij het bloemencor-
so in Sint Jansklooster als mijn mobieltje afgaat. Ik neem op en krijg Ruud 
aan de lijn. "Je bent nu op de tv, Jan!". Nou daar zit je dan, ver van je ei-
gen videorecorder. Gelukkig werd het de hele nacht herhaald en heb ik 
rond middernacht alsnog de videorecorder aangezet en de uitzending op-
genomen. 
Op 11 november hebben Riet en ik van de bon gebruik gemaakt. Het was 
een uitstekend verzorgd en lekker diner. 
En dit allemaal geregeld door Ruud Petersen. 
Jongens, nogmaals BEDANKT ! 
 
JAN HOFMAN 
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EVENEMENTENKALENDER 
 
 
 
 
De activiteiten voor het jaar 2001 stonden op de agenda van de ledenver-
gadering van 29 november jl.. Conform de afspraken zullen zij worden 
meegenomen en behandeld tijdens de clubbesturenvergadering van de 
NVM in december. 
 
De nieuwe lijst zal worden opgenomen in de volgende uitgave van de Ba-
kenier en worden opgehangen op het mededelingenbord in HET BAKEN. 

 
=  +  = 

 
Je kan jezelf niet in tweeën delen. 

Dus als je vragen hebt of afspraken wilt gaan 
maken, waarvan je niet zeker bent of daar-
door misschien andere dingen in het ge-

drang komen, neem dan gerust even contact 
op met één van de bestuursleden. 

 
=  +  = 

 
 
Hieronder alvast de bij ons bekende evenementen in 2001: 
 
01 - 06 feb. 2001  Int. Spielwarenmesse te Neurenberg 
17 - 18 feb. 2001 Modelbouwshow Inter-Expo te Goes 
28 - 29 apr. 2001  Modelbouw Totaal 2001 te Zwolle 
04 - 08 apr. 2001  InterModellBau te Dortmund 
13 - 15 juli  2001  Nationale Vlootdagen te Den Helder 
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