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UIT DE STUURHUT 
 
We hebben er al weer een stuk van het nieuwe jaar opzitten, maar toch wil 
in deze eerste Bakenier van 2001 jullie allemaal nog een voorspoedig en 
gezond nieuwjaar toewensen, zowel voor jullie persoonlijk als voor de 
dierbaren thuis. 
 
Het weer is nog niet zo aantrekkelijk om lekker aan de rand van de vijver 
je bootje vanuit de haven tussen de boeien door te sturen, maar het gaat 
toch zo langzamerhand al weer kriebelen om hier mee bezig te zijn. 
Inmiddels hebben we alweer de eerste modelbouwshow achter ons, nl. die 
in de Zeelandhallen te Goes. In april zijn er opnieuw twee grote evene-
menten, die altijd onze belangstelling hebben. Eerst van 4 tot 8 april de 
InterModelBau in Dortmund, waar we met een aantal mensen heen gaan 
en daarna drie weken later op 28 en 29 april de modelbouwbeurs Model-
bouw Totaal 2001 in de IJsselhallen te Zwolle. Op deze laatste beurs  zal 
VAARGROEP Flevoland weer met een stand aanwezig zijn. 
 
Op de tweede zaterdag van mei maakt MMI (Mini Marine Internationaal) 
van onze locatie gebruik en kunnen we genieten van een grote marine-
vloot. 
 
Het bestuur is al weer enige tijd bezig met de organisatie van onze Open 
Dag in juni. 
Deze Open Dag werd tot heden steeds traditioneel gehouden op de 1e 
zaterdag van juni. Dit jaar valt deze datum echter in het pinksterweekend 
en het is te verwachten dat veel mensen dan plannen voor het hele week-
end gaan maken, waardoor we minder bezoekers zouden kunnen krijgen. 
We hebben daarom voor dit jaar gekozen voor de 2e zaterdag in de 
maand juni, namelijk 9 juni 2001. 
Willen jullie deze data al vast in je agenda reserveren? 
 
Om meer cachet te geven aan onze vereniging hebben we tijdens de laat-
ste ledenvergadering besloten ons op evenementen te presenteren in 
clubkleding. Om in het bezit te komen van het mooie blauwe poloshirt met 
geel clubembleem is een bestelformulier aan deze Bakenier toegevoegd.     
Ik vertrouw erop dat we solidair zijn en ons op de eerstvolgende gelegen-
heid in Zwolle (en natuurlijk tijdens onze Open Dag) met z’n allen in de-

zelfde kleding voor VAARGROEP Flevoland gaan manifesteren. 
 
 
 

 
 



DE BOUW VAN BINNENVAARTMODELSCHEPEN 
 
Hierbij het vervolg van het artikel  in de vorige Bakenier  ‘VAARGROEP FLE-
VOLAND, OOK OP TV’. 
Jan Hofman kreeg tijdens een televisieuitzending een opdracht van een voor-
malig binnenschipper, Peter Heuvelman, om een model te maken van het bin-
nenvaartschip ‘Hendrik’ van zijn vader.  
 
Inmiddels heb ik de ‘echte tekeningen’ van de werf gekregen. Het betreft een 
echte Duijvendijk, een begrip in de binnenvaartwereld. Dan denk je, nu kan ik 
het schip bouwen, want het originele schip werd hiervan ook gebouwd. Niet 
dus! 
 
Ik ben begonnen met het uittekenen van de spanten op dik papier. Daarna wer-
den ze uitgeknipt, waarbij meteen rekening werd gehouden met de huiddikte. 
Vervolgens werden de spanten op watervast multiplex (9 mm dik) overgeno-
men. Eerst maar spanten, schaal 1:35, van mijn eigen schip. Dit leek mij mak-
kelijker (ik ben nu eenmaal gewend groot te bouwen) en daarna die van de 
andere twee modellen in schaal 1:70. Die laatste zijn tenslotte de helft kleiner. 
 
Nadat ik het voor- en achterschip afzonderlijk gebouwd had, heb ik als midden-
schip gewoon een bak van multiplex gemaakt en daarna alles aan elkaar ge-
lijmd. Zo had ik een complete romp. 
Maar toen, toen had ik niet genoeg meer aan de tekeningen. Ik moest foto’s 
hebben! Ik heb daarom contact gezocht met de huidige schipper en een af-
spraak gemaakt voor zaterdag 23 december. Ze zouden dan dan in het eerste 
gat van de Leuvenhaven in Schiedam liggen. Vervolgens heb ik Jaco de Jong 
gevraagd of hij zin had om mee te gaan, want alleen is maar alleen en dus niet 
zo leuk en (eerlijk is eerlijk) ik had ook iemand nodig om de maatstokken vast 
te houden. 
Die morgen reden we om 9 uur weg en om half elf waren we ter plaatse bij de 
‘Jaco’. De Jaco? Ja hoe is het mogelijk; het schip heet nu zo, in plaats van 
‘Hendrik’. 
 
Ik had voor de schippersfamilie een lekkere vlaai meegenomen voor bij de kof-
fie en nadat we kennis gemaakt hadden met de schipper, die op het voorschip 
aan het poetsen was, zijn we naar het woongedeelte gegaan om de vlaai te 
proeven en uiteraard ook de koffie die mevrouw Keijzer gezet had. Beide 
smaakten goed. 
 
Na ongeveer een uurtje gebabbeld te hebben en heel veel foto’s van diverse 
Jaco-(of was het nou Hendrik-)schepen bekeken te hebben, zijn we onze eigen 
foto’s gaan maken. 126 in totaal. Achteraf (natuurlijk) nog niet genoeg. Vanaf 
de boeg tot in de machinekamer, van het topje van de mast tot de badkamer, 
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overal mochten we komen en alles werd gedemonstreerd. De mast strijken en 
de bovenkant van de stuurhut laten zakken, de motor werd gestart en van 
“vooruit” zonder keerkoppeling in z’n “achteruit” gezet. 
 
Toen we rond half drie aanstalten maakten om naar weer naar huis te gaan 
kwam mevrouw Keijzer terug van boodschappen doen en had een verrassing 
bij zich. Ze had voor ons een gebakken visje met broodje meegenomen. Wij 
weer naar binnen en eerst eten met een lekker bakje koffie er bij. 
 
Tussen de vis en de koffie kwam de vraag of wij ook wel eens modellen restau-
reerde.  
We antwoordden dat we dat eigenlijk niet deden en vroegen wat het probleem 
was. Ze vertelden dat ze een oude klipper hadden, die er niet fraai meer uitzag 
en vroegen zich af of die op te knappen was. Het model werd tevoorschijn ge-
haald en we besloten de klipper mee te nemen. 
 
Daarna kwam de vraag wat zo’n model, dat ik voor Peter Heuvelman aan het 
bouwen ben, nou kost. Ik had al een beetje verwacht dat die vraag zou komen, 
want ik had immers al een begin gemaakt met de beide rompen in schaal 1:70. 
Ik legde uit hoe de berekening zo’n beetje in elkaar zat en noemde een prijs en 
dat viel in goede aarde. 
 
Met het resultaat van de dag waren wij heel tevreden; Ik had de foto’s gemaakt 
die ik nodig had en ook nog een opdracht binnen. Om ongeveer kwart over drie 
keerden we weer huiswaarts. 
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Gesleept schip 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook dit soort dingen horen bij onze mooie hobby, je leert andere mensen 
kennen en komt ook nog eens ergens. 
Natuurlijk, ik moet nog meer foto’s hebben en ik heb dus ook al weer een 
afspraak gemaakt. Zodra ze in de buurt van Lelystad of Rotterdam zijn zullen 
ze mij bellen. Ik kreeg te horen dat ik altijd welkom ben en als ze bijvoorbeeld 
van Friesland naar Rotterdam varen, komen ze langs Lelystad. Dan zouden 
ze wel een paar uur kunnen afmeren, zodat ik weer foto’s kan maken. 
Ondertussen heb ik de klipper klaar en ben al aardig bezig met de Hendrik, 
de Hendrikje en de Jaco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot zover, wie weet komt er nog een vervolg. 
 
JAN HOFMAN 
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                     Impressie van de scheepsramp tijdens barbequedag 2000 
GELEZEN IN ANDERE BLADEN… 
 
Maxima en ZKH Prins Willem – Alexander…  Sorry, verkeerde blad! Even 
kijken… Panorama, Playboy, Penthouse, Nieuwe Revu, Neue Revu, Auto-
week, Chick, Candy, Donald Duck, De Heilige Koe, Avant Garde, de Lees-
map, de nieuwe Wehkamp gids… Sorry jongens, er staat deze maand wei-
nig modelbouwnieuws in de bladen. Geloof me maar: ik heb ze ALLEMAAL 
doorgelezen, van voor tot achter! Het leven van een bladen-recensent is af 
en toe zeer afmattend. Weet je wat het gekke is? Als je in de boekhandel 
staat met een Penthouse in je handen, en er loopt een bekende dorpsge-
noot langs, gelooft niemand dat je op zoek bent naar modelbouw-artikelen! 
Snap ik niet… 
 

Radio-Control, januari 2001 
Kan ik snel mee klaar zijn: Niks, nada, niente, zero, nitchevo, rien, 
noppes over scheepsmodelbouw. Vliegtuigen, auto’s, veel adver-
tenties en zelf-ingenomen blabla. Sorry, maar dat is mijn mening. 
Vind je het blad goed, prima, koop het dan! 
 
 

Radio-Control, februari 2001 
Voor dit blad ging Jaco naar de bibliotheek. Hé ….., een opvallend gegeven 
deze maand in dit blad. Ten eerste zijn er twee scheepmodelbouw-artikelen 
opgenomen. Wat een luxe! En last but not least maakt Joop Wenstedt geen 
deel meer uit van de hoofdredaktie van Radio Control. Zou het één te maken 
hebben met het ander? Vast wel. 
In het tam-tam circuit hoorde ik dat Joop voor zichzelf gaat beginnen. Hope-
lijk niet in de scheepsmodelbouwhoek was mijn eerste reactie.  
Wat de artikelen betreft, gaat het eerste artikel over een kustwachtvaartuig 
geschreven door Arie Penning en het tweede artikel over zeilboten. Toen ik 
mij in de artikelen wilde verdiepen kreeg ik een seintje dat de bibliotheek 
ging sluiten en ik het pand moest verlaten. Vanavond is de deadline van de 
Bakenier dus helaas geen tweede kans om een oordeel over de inhoud van 
deze scheepsartikelen weer te geven. Volgende keer beter. 
 

Kwiklink, januari 2001. 
Pardon, de “Modelbouw Aktueel”, al sinds een tijdje. Nee, geen 
nieuws over de Lehmar: over twee maanden weer! Wat wel? 
De Blue Streak van Kyosho. Een off-shore raceboot van het type: 
motor met vertraging erin, schroef eraan, regelaar, servo, roer, 
kapje, stickers, accu en blazen maar! Op zich wel een paar goe-
de tips in het verhaal. Verder: Pieter Klein verklaart scheepster-

men en Melchior vervolgt de serie over elektrovliegen: regelaars, aansluit-
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draden en solderen. Staan wel goede tips in. Ook een artikeltje over lijm-
wetenswaardigheden. Voor de rest vliegen en rijden. Jammer dat model-
vaarders zo introvert blijken te zijn! Als je toch ziet wat voor moois er al-
leen al bij ons op de vijver vaart, dan kan je daar toch een complete jaar-
gang Kwiklink mee vullen?  
Nee, dan onze Oosterburen! In Duitsland bestaan er twee goede scheeps-
modelbouwbladen: Modelwerft en SchiffsModell. Beide zeer de moeite 
waard. Oké, je moet je naamvallen weer even ophalen (mit, nach, bei, 
seit, von, zu, aus, auBer, gegenüber und so weiter und so weiter, 3e 
naamval, weet je nog?) maar dan heb je ook wat!  
Bijvoorbeeld : Modellwerft, maart 2000 o.a.: 
Een Brits marinebarkas: een bijboot van oorlogsschepen, in dienst van 
1930 tot globaal 1960. Extra functies op een model, model - onderhoud in 
de winter, het fregat Karlsruhe V, de modernisering van een slepertje wat 
al 13 jaar op zolder lag, beschrijving van het model van de duwboot 
“Oranje” en een artikel over een schaal 1:1 brandweerboot uit Frankfurt.  
of 
Modellwerft, augustus 2000 o.a: 
Bouwverslag van HMS Dreadnought van Dean’s Marine. Een pré WO-I 
slagschip van 122 cm lang. MMI-leden: Leef je uit! De Florida 26 van Rob-
be, een speedbootje dat niet alleen voor beginners is; de U-171 van 32nd 
Parallel, een onderzeebootmodel; beschrijving van reddingsboten (Severn 
Klasse) uit Harwich en een beschrijving van een varend gemaakte BRDM-
1, een Russisch amfibisch verkenningsvoertuig. Verder heel veel tips, ver-
slagen van wedstrijden en een paar leuke posters. 

of 
Schiffsmodell, september 2000: 
Een beschrijving van de bouw van een (Holländisches!) red-
dingsboot type Valentijn, een loodsboot in het Noord – 
Oostzeekanaal, ijsbreker ODEN. En ook: Modelbouw van 
een model. Hè? Ja, en wel een beschrijving van het maken 
van een model van een werfmodel. Kan je het nog volgen? 
Even uitleggen: Ergens op een werf stond een 1:24 model 

van een schoener. De schrijver van het artikel heeft het aangedurfd om 
van dit model weer een schaalmodel te maken, zodat ‘ie uiteindelijk in 
schaal 1:576 terechtkwam. Moet je toch goeie ogen voor hebben…  
Verder nog een beschrijving van een experiment met jet-aandrijving. (Ivo, 
opletten!) Resten nog wat lawaaierige zaken, zoals een powerboot treffen 
in Kiel. Oordopjes en oliefilters meenemen graag!   
 
Het is echt de moeite waard om, als je weer eens in een modelbouwshop 
bent, te vragen of ze dit soort bladen hebben. Quartel heeft ze vaak, ouwe 
nummers die je voor een redelijke prijs kan meenemen.  



Deze keer kocht ik ze bij “2 Brothers RC”, Laarderweg 39-41 
te Bussum. Een prettige winkel met vakmanschap achter de 
toonbank. Uitgebreid assortiment voor ‘ons soort mensen’, 
bakje koffie erbij, je wordt met rust gelaten als 
je dat wilt, en goed geholpen als je vragen 
hebt. Vakmanschap achter de toonbank! 
Bij hun buren is dat misschien ook het geval: 
een erotiekzaak. Moet ik er nog eens heen om 

het vakmanschap achter (misschien wel op of onder de toon-
bank…) te onderzoeken. Niet aan Hanja doorvertellen, svp… 
 
Veel bouwplezier en tot aan de waterkant of in ‘Het Baken’! 
 
 
ROEL van ESSEN 
 
 
 
 
 

 
Adam en Eva in het paradijs. Leuk hoor, de 
hele dag door dat paradijs slenteren, maar ja, 
Adam is jong en wil wat. En bij gebrek aan 
Veronica, SBS6, Fox, Videoland en meer van 
dat soort zaken gaat hij op verkenning. 
Elke dag blijft hij langer weg en Eva begint 
ervan te balen. Elke avond zijn de aardappels 

aangebrand en ze krijgt er steeds meer de smoor in. 
Na een paar weken maakt Adam het écht bont en komt ‘s 
nachts om drie uur pas thuis. Eva begint een scéne te 
maken waar de honden geen brood van lusten. “Hé, rustig 
nou maar meisje”, probeert Adam haar te sussen, “we zijn 
helemaal alleen, ik kijk alleen maar rond. Er zijn niet eens 
andere vrouwen!” Waarop Eva helemáál door het lint gaat.  
“Oh nee? Laat me je ribben eens tellen…!”  
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MODELBOUWTIP 
 
TO BE (interieur) OR NOT TO BE (interieur)  
 
Het valt me steeds vaker op dat wij als modelbouwers de binnenkant van 
onze modellen wel eens vergeten. Nou ja, wel eens. Een schitterend ge-
detailleerde buitenkant, maar kijk je door de ramen van een brugopbouw 
(zeker bij wat grotere modellen) dan zie je hetzelfde interieur als dat in het 
hoofd van een dom blondje. Ben ik overigens zelf ook schuldig aan. Aan 
zo’n soort interieur, bedoel ik. 
Ook de fabrikanten laten hier kansen liggen. Bij een beslagset zit, als je 
geluk hebt, een stuurrad en een stickertje met metertjes, maar dan heb je 
het ook wel gehad. Dat overkwam mij dus ook tijdens de bouw van de 
Lehmar: inderdaad een stuurrad en drie stickers met instrumenten plus 
een aantal stickers waarmee je kastjes kon suggereren en twee grote stic-
kers die je op de bank moest plakken, als zijnde ‘stoffen’ bekleding. Kort-
om, een kale boel op zo’n mooi schip. 
Bij de Salina van 
Kor was het in feite 
net zo. Stuurtje, 
stickertje, klaar. En 
dat terwijl een 
béétje luxe jacht in 
ieder geval iets 
van imitatiehout op 
het dashboard 
heeft liggen. Ik 
bedoel, wat maakt 
een paar duizend 
gulden nu uit op de 
prijs van zo’n 
jacht? Dan neem je toch gewoon een tweede hypotheek op je huis? Nee, 
hier moest iets op verzonnen worden. 
De computer bracht uitkomst. Dat ding dus maar eens aangestoek en na 
wat virusjes te hebben weggemept het programma Word gestart. Jawel 
Word, want in Word kan je ook simpele figuren maken. Rondjes, recht-
hoekjes, driehoekjes, noem maar op. En als je die nu op een achtergrond-
je met houtstructuur zet, kan je allicht een leuk dashboard maken, was het 
idee. Zo gezegd, zo gedaan. Dashboard van de Lehmar opgemeten, in 
Word getekend, en vervolgens met wat opvuleffecten en bitmappatronen 
een leuk donkerbruin houtstructuurtje opgezocht. Vervolgens kwamen 
daarin de instrumenten: radarscherm, knopjes en metertjes. Noem het 
maar op en leef je maar uit. 
Een geluk is dat veel instrumenten tegenwoordig digitaal zijn, en dus plat. 
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Eerst uitprinten op ‘gewoon’ papier, kijken of het past, eventueel aanpas-
sen en vervolgens 
printen op fotopa-
pier. Lijmen met 
CA-lijm of dubbelzij-
dig kleefband, en 
klaar is je instru-
mentenpaneel! 
Je kan het nóg hef-
tiger maken als je 
een scanner hebt; uit een scheepsfolder scan je (een deel van) een instru-
mentenpaneel (de asbakjes van je jacht waren toch 
vol, dus je was aan een nieuw toe) vergroten, ver-
kleinen, wat je maar wil, en dat plaats je op je noten-
houten achtergrondje. 
Een foto van je maîtresse op de brug? Geen pro-
bleem. Foto inscannen, verkleinen, voorzien van 
een nebbish lijstje met Word-houtstructuur, op een 
ABS plaatje plakken, en ziedaar! Nil nobis est absur-
dum. Wat zoveel wil zeggen als: “Niets is ons te dol!” 
Succes!  
 
 
ROEL van ESSEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
BAKEN-
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PRAATJES 
 
CLUBKLEDING 
In deze Bakenier vind je een formulier voor het bestellen van het  Vaar-
groep Flevoland poloshirt. (Inmiddels wereldberoemd in heel Biddinghui-
zen) 

Zoals je weet betreft een blauw poloshirt met een gele kraag en 
op borsthoogte, in het geel, ons clubembleem. 
De prijs bedraagt ƒ 35,00 per shirt. Omdat de kosten van de 
shirts bij aflevering voldaan moeten worden, dient meteen bij 
het inleveren van het bestelformulier vooruit betaald te worden. 
S.v.p. bestelformulieren inleveren voor 1 april 2001. 
 

KORTING BIJ BDRIJVEN 
Van NVM kregen we weer een lijst (zie publicatiebord in Het Baken) met 
leveranciers die korting verlenen. Wel interessant, maar helaas geen en-
kel bedrijf in onze buurt. De korting wordt gegeven op vertoon van de 
NVM-lidmaatschapskaart (te leen bij Jan Hofman). 
De meest in het oog springende winkels zijn: 
Kruis IJzerhandel BV, Rotterdamse Rijweg 2-4, 3043 BK Rotterdam; 
010-4153692, e-mail: info@kruis.net, Website: www.kruis.net 
20% korting op de adviesverkoopprijs van alle ijzerwaren, lijmen, kitten en 
gereedschappen. Op Proxxon-gereedschap 15% korting 
Van Lopik Alkaté, Vette Oordskade 6, 3131 PZ Vlaardingen; 010-
4600100 
10-15% korting op modelbouwmaterialen (hout, messing, polystyreen), 
gereedschappen (o.a. Proxxon), meetgereedschappen en  airbrush-
materialen. 
Misschien een bezoekje waard, als je in de buurt bent? 
 
BOEKENNIEUWS 
Op internet pikten we de volgende gegevens op van nieuwe boeken over 
scheepvaart: 
- ‘Deugdelijke schepen’, auteur: S.G. Nootenboom, gebonden, harde     
  kaft, 21,5 x 28 cm, circa 228 pag., prijs ƒ 75,00, verschijnt in het  
  voorjaar 2001. 

Hierin worden de technische, militaire, politieke, industriële en financi-
ele kanten van de marinescheepsbouw van 1945-1995 besproken. 

- ‘De 7 Provinciën – Een nieuw schip voor Michiel de Ruyter’, 102 pag.,  
  veel foto’s, prijs ƒ 37,50 
 In dit boek wordt o.a. de geschiedenis van die tijd beschreven, de  
  leefomstandigheden van het scheepsvolk, de gang van zaken tijdens  
  de bouw, de bouwwijze en de bouw van de replica in Lelystad. 
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- ‘Binnenvaart, Wat Vaart Waar’,  auteurs: Marie Louise & Rob de Koter,  
  gebonden met harde kaft, 97 pag. en circa 175 foto’s, prijs ƒ 34,50 

In dit boek krijg je inzicht in de verschillende scheepstypen en kun je 
zien en lezen waar en waarom ze oorspronkelijk zijn gebouwd. 

- ‘Scheepvaart voor de lens’ - Maritieme fotografie in Nederland’, fotografen:  
  William Grant en Cees van der Meulen, harde kaft en 144 pag., prijs  
   ƒ 49,50. 
 Een fotografisch boek over scheepsvaart. Het grootste deel van de   
  vele bijzondere foto’s in dit boek is nog nooit eerder gepubliceerd. 
- ‘Sleep & Duwboten’, auteurs: W. van Hack en A.M. van Zanten, 350 pag.  
  met zachte kaft. Prijs ƒ 45,00. 
  De bekende jaarlijkse uitgave van de Alk. Hierin zijn opgenomen 2396  
 boten en schepen. Van alle vaartuigen worden de gegevens vermeld. 
- ‘World Wide’ Een fotoboek van de hedendaagse Koninklijke Marine. 
  Prijs ƒ 45,90 
- ‘Standaardschepen’ Victories, Liberties, Forts, T1 en T2 tankers. 
  Prijs ƒ 89,90 
- ‘Sleepboten’ Een overzicht van alle Nederlandse en Belgische rederijen  
  en hun schepen. Prijs ƒ 59,90 
- ‘Binnenvaart in beeld’ De wereld van leven en werken in de Nederlandse  
  binnenvaart. Prijs ƒ 59,00 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Op woensdagavond 18 april a.s. houdt  VAAR-
GROEP Flevoland haar Algemene Ledenvergade-
ring. 
Een datum om al vast in je agenda te zetten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  In de eerste week van januari ontvingen wij het droevige bericht over het    
  overlijden van de moeder van Ton Bleyie op 2 januari 2001. 
  Mevrouw Bleyie was donateur van onze vereniging en we kennen haar on 
  der andere als regelmatige gast op onze barbecue bijeenkomsten.  
  We wensen Ton en Marian veel sterkte bij het verwerken van dit grote 
  verl ies.  
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MODELBOUW OP INTERNET 
 
Als je terug komt van Neurenberg mag je verwachten dat je, zoals bijna elk 
jaar, een hele stapel catalogi, folders, brochures, “Neuheiten” en andere 
informatie meesleept. 
Elk jaar is het weer de vraag hoeveel kilo het dit keer zal zijn en vooral wat 
daarvan het volume is. De ruimte in de auto is tenslotte beperkt. 
Vooral met dat laatste in je achterhoofd, neem je jezelf ELK JAAR voor om 
nu maar eens wat minder mee te nemen.  
 
Op de messe zelf, wanneer je dan net je stand klaar hebt voor de opening 
op de volgende dag, ga je een ontspannen wandelingetje maken en loop je 
zo eens hier en daar door de eerste hallen heen. Je staat verbaasd dat ie-
dereen nog stevig aan de arbeid is en de opbouw in volle gang is. Bij som-
mige stands vraag je je af of die gasten wel allemaal op tijd klaar komen met 
het karwei. Wat een troep, wat een chaos! 
Ik kan je vertellen dat het je een lekker gevoel geeft dat je zelf dan wel klaar 
bent. 
Toch, voor alle zekerheid, kom je de eerste dag toch maar een half uurtje 
vroeger. Je weet maar nooit. DANN GEHT ES LOSS!!! 
 
Het was dit jaar niet anders. Ik had me voorgenomen niet op folderjacht te 

gaan. Reeds de tweede dag heb je echter al wat gezien 
waarvan je denkt: “Ik moet daar over wat meer info hebben”. 
De derde dag gaat dat ook zo. De vierde dag tik je jezelf op 
de vingers: ‘Kleinhout, als je zo doorgaat gaat het weer de-
zelfde kant op en gaat het dus weer verkeerd’. 
Dat is dan ook zo, dat verkeerd gaan bedoel ik, want op de 
laatste dag beginnen zich wat zenuwkriebels (straks mis ik 
wat) te manifesteren die op hun buurt over je verstandskrie-
bels (doe gewoon, denk aan de ruimte) gaan lopen en je 
gaat op jacht……. 
Ik heb het dit jaar gelukkig een beetje in de hand weten te 

houden. Denk ik. (Ik ben onder mijn eigen gewicht gebleven.) 
 
Enfin, Het leek me eens handig om een lijstje te maken van de internet-
adressen van een aantal firma’s. Beter gezegd, de firma’s die producten 
(kunnen) leveren waar wij in onze hobby gebruik van maken. 
Dit lijstje heb ik hieronder afgedrukt en ik denk dat het best wel eens een 
goed idee zou kunnen zijn om die bedrijven/firma’s met een internetbezoek-
je te vereren. Er staat vaak een massa informatie tot je beschikking en je 
kan precies die informatie uitdraaien, die je denkt nodig te hebben. Milieu, 
weet je wel? Dus spaart bomen, milieu, ozon, enz.. Natuurlijk is het niet de 
gelikte catalogus die je ‘gewend’ bent. Niks multikleur, niks glanspapier. Ge-
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woon geprint en met precies die info die je wilt. 
Ik houd altijd in mijn achterhoofd dat een catalogus maar een looptijd van 
een jaar heeft, oftewel dat er volgend jaar weer een nieuwe uitkomt. En 
laten we eerlijk zijn, wie zit er nu te wachten op een lijvig boekwerk op z’n 
bouwtafel, die de dikte heeft van een half telefoonboek en te onhandig is 
om te verplaatsen. Sommige catalogi wegen meer dan twee kilo!!! 
 
Veel van de hieronder geplaatste adressen zijn van Duitse firma’s. Het zal 

je dus niet verwonderen wanneer je ze zal tegenkomen 
op Intermodellbau In Dortmund. 
Wanneer je mensen van die firma’s aanspreekt ga er 
dan van uit dat ze niet altijd direct aan je kunnen leve-
ren. Vraag dan altijd of ze in Nederland worden verte-
genwoordigd door bijvoorbeeld een importeur. Die infor-
matie kan je altijd krijgen. 
Wanneer je dan naar je eigen modelbouwboer gaat kan 
je hem vragen of hij dat bepaalde product dat je wilt 

hebben voor je in bestelling kan nemen. Wanneer dat niet mogelijk blijkt te 
zijn, dan neem je contact op met de betreffende importeur of agent en 
vraag je daar aan welke winkels hij, bij jou in de buurt, levert. 
 
Maar goed, ga eens het internet op en laat eens weten wat je ervaringen 
zijn. Ik zit dan niet te wachten op dingen zoals “Ik had een slechte of trage 
verbinding”, maar meer op dingen als: verzorging, duidelijkheid, bedie-
ningsgemak/toegankelijkheid, en zo. 
Heb je zelf nog meer adressen, laat me dat dan ook even weten. Dan ne-
men we die op in de volgende Bakenier. 
Ik hoor jullie wel. 
 
HENK KLEINHOUT 
 
nb. Wanneer je het intikken van al die adressen een vervelend karwei 
vindt, kan je me altijd even een mailtje sturen met het verzoek je dit artikel 
te mailen. Misschien handig, dan heb je alles bij elkaar en hoef je alleen 
maar op het adres te klikken. 
O ja, en vergeet natuurlijk niet je modem aan te zetten……… 
 
H. 
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INTERNET ADRESSEN 
 
Tentoonstellingen 
      Messe Sinsheim 
      2001    = Faszination Modelbau, 8 – 11 maart 2001 =  
      2002    = Faszination Modelbau, 21 – 24 maart 2002 = 
      gedurende het jaar diverse evenementen op modelbouwgebied 
      tevens museum (bezoek meer dan waard !) 
      www.messe-sinsheim.de 
 
 Messe Westfalenhallen Dortmund 
 = Intermodellbau, 4 – 8 april 2001 = 
 www.westfalenhallen.de 
 
 Messe Erfurt 
 = Erlebniswelt Modellbau 2001, 4 – 8 mei 2001 = 
 www.messe-erfurt.de 
 
Uitgeverij van modelbouwbladen of boeken 
 VTH (Verlag fur Technik und Handwerk GmbH) 
 Bladen: FMT, AMT, ModellWerft, Truck model 
 Tevens uitgever van een tekeningencatalogus 
 www.vth.de 
 
 Neckar Verlag 
 Bladen: Modell (vliegen), SchiffsModell, elektroModell. 
 Tevens uitgever van een tekeningencatalogus 
 www.neckar-verlag.de 
 
 NVM 
 De Modelbouwer 
 www.modelbouwers.nl 
 
 Kwiklink 
 Modelbouw Aktueel 
 www.modelbouw-aktueel.nl 
 
 Nautiek B.V 
 Boeken over marine en scheepvaart 
 www.nautiek.nl 
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Gereedschap 
 Böhler 
 Boren, zagen, draaien, schuren, enz. 
 www.boehler.de 
 
 Dremel 
 Boren, zagen, draaien, schuren, enz. 
 www.dremel.com 
 
 Proxxon 
 Boren, zagen, draaien, schuren, enz. 
 www.proxxon.com 
 
 
…….. en om te bouwen 
 Aero-naut 
 Modellen, beslag, tekeningen, enz. 
 www.aero-naut.de 
 
 Billing Boats 
 Modellen, beslag, accessoires, beslag, enz. 
 www.billingboats.com 
 
 Dean’s Marine 
 Modellen, beslag, accessoires, beslag, enz. 
 www.deansmarine.co.uk 
 
 Graupner 
 Modellen, zenders, toebehoren, enz. 
 www.graupner.de  of  www.graupner.com 
 
 Multiplex 
 Modellen, zenders, accu’s, enz. 
 www.multiplex-rc.de 
 
 Robbe 
 Modellen, zenders, toebehoren, enz. 
 www.robbe.com 
 
…………… en natuurlijk de plastic boys 
 Revell 
 Plastic bouwdozen 
 www.revell.de  of in de USA  www.revell-monogram.com 
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 Tamiya 
 Plastic bouwdozen 
 www.tamiya.com 
 
Toebehoren … belangrijk en dus niet om te vergeten 
 Conrad 
 Beslag, electronica, enz. 
 www.conrad.com 
 
 Poly-Service 
 Kunststofharsen, enz. 
 www.polyservice.nl 
 Raboesch 
 Scheepsschroeven, koppelingen, kunststof profielen 
 www.raboesch.com 
 
 Schulze 
 Motoren, electronica, enz. 
 www.schulze-elektronik.com 
 
 Steba 
 Beslag, motoren, electronica, enz. 
 www.steba-modellbau.de 
 
 Schulze 
 Snelheidsregelaars, motoren 
 www,schulze-techniek.com 
 
Hoofdzakelijk papieren/kartonnen bouwplaten 
 Bouwplaten, modelbouwdozen (plastic en rc), enz.  
 Catalogus met meer dan 8000 (!) artikelen 
 www.scheuer-struever.de 
 
Importeur 
 Model Engineering B.V. 
 Importeur van o.a. Aeronaut, Squadron, enz. 
 www.model-engineering.nl 
 
Leverancier 
 Harhaus 
 Modellen, tekeningen, beslag, enz. (postorder) 
 www.harhaus.de 
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 Modellbau Sievers 
 Modellen, tekeningen, beslag, enz. (postorder) 
 www.modellbau-sievers.de 
 
Winkel 
 Hobby-In, Waalwijk 
 www.hobbyin.nl 
 
 Quartel Modelbouw B.V. 
 Bouwdozen, beslag, apparatuur 
 www.quartel.nl 
 
 Krikke Modelbouw 
 Modelbouwartikelen 
 www.krikke.nl 
 
Bootjes 
 Smit International, Rotterdam 
 www.smit-international.com 
 
Museum 
 Maritiem Buitenmuseum, Rotterdam 
 www.buitenmuseum.demon.nl 
 
 Scheepvaartmuseum, Amsterdam 
 www.scheepvaartmuseum.nl 
 
 Marinemuseum, Den Helder 
 www.marinemuseum.nl 
 
Hobby 
 ANSF 
 Algemene Nederlandse Scheepsmodelbouw Federatie 
 www.ansf.nl 
 
 MMI 
 Mini Marine Internationaal, Lelystad 
 www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/7499 
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       Ook in de winter blijft onze locatie idyllisch 
 

 VAARGROEP Flevoland tijdens de Modelbouwshow 2001 in Goes 

18 



ZENDERFREKWENTIES IN GEBRUIK BIJ VAARGROEP FLEVOLAND 
 
Band Kanaal In gebruik bij: 
27 MHz      3  H.Kleinhout 

      4 R.v.Essen-J.Hofman-P.Jansen-R.Kip-P.Hemels 
  6  
  9 T.Bleyie-R.van Essen-R.Petersen 
14 R.van Essen-R.Petersen 
19 J.Bink-R.van Essen-R.Petersen 
24 R.van Essen-R-Petersen 
30 R.van Essen 

30 MHz     38  
     39 
                 40 

41 M.van Weelden 
48 
49 

35 MHz    76 B. Kip 
40 MHz    50 T.Bleyie-J.Hofman-R.Petersen 

51 J.Hofman-H.Kleinhout-R.Petersen-M.v.Weelden 
52 J.Hofman-H.Kleinhout-M.v.Weelden 
53 R.v.Essen 
54 M.v.Weelden-H.v.Aken-J.de Jong 

    55 
      56 R.Petersen 
     57 B. v.d. Lee 

58 H.v.Aken-R.v.Essen-C.Smit 
59     
81 B.Kip 
82 J.de Jong-H.v.Aken 
83 H.v.Aken-C.Smit 
84 I.Petersen 
85 H.v.Aken-E.v.Essen-K.v.Essen-P.Hemels 
86 H.v.Aken-J.Bink 
87 HP.Jansen 
88 J.Hofman 
89    
90 T.Bleyie 
91    
92 J.Hofman 

 
 
Wijzigingen en/of aanvullingen gaarne doorgeven aan Jaco de Jong 
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EVENEMENTENKALENDER 
 
 
01 - 06 feb 2001  Int. Spielwarenmesse te Neurenberg 
 
17 - 18 feb 2001 Modelbouwshow in Zeelandhallen te Goes 
 
04 - 08 apr 2001  InterModellBau in de Westfalenhalle te Dortmund 
 
18 apr 2001   VAARGROEP Flevoland Algemene Leden- 
   vergadering 
 
28 - 29 apr 2001  Modelbouw Totaal 2001 te Zwolle 
 
12 mei 2001   Voorjaarsvaardag MMI te Biddinghuizen 
 
24 - 26 mei 2001  Eurosail 2001 Pagedal te Stadskanaal 
 
25 – 27 mei 2001  Vaargroep Groningen viering 20-jarig bestaan 
   Camping Grunostrand/park te Harkstede 
 
03 - 04 jun 2001   RC-Megaspektakel Autotron te Rosmalen 
 
9  jun  2001   Open dag VAARGROEP Flevoland  
 
15 -17 jun 2001   Int.vaarweekend ‘Quelderduyn’ Nieuwe Koers in 
  Den Helder 
 
17 jun 2001   Isis Vaardag 2001 – Kofschip – Lelystad – 11.00 uur 
 
23 jun 2000  Open dag ‘Samen Sterk’ te Vaassen 
 
13 - 15 jul  2001  Nationale Vlootdagen te Den Helder 
 
25 aug 2001  Modelshow VG Harderwijk tijdens Visserijdag  
 
8 sep 2001  NVM Modelbouwdag te Ede 
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