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IN DE STUURHUT 
 
Er kunnen van die momenten in je leven zijn, dat alles mee zit. Je probeert 
wel gunstige omstandigheden te creëren, maar je moet altijd maar afwachten 
hoe het uitpakt. 
Dingen waar je grote verwachtingen van had vallen soms zwaar tegen en 
zaken waar je nonchalant mee om ging, worden ineens buiten verwachting 
succesvol. 
Met dit in mijn achterhoofd nam ik alvast een voorproefje door terug te kijken 
op/naar het afgelopen verenigingsjaar. Ik kreeg daar toch wel een tevreden 
gevoel van. Het schijnt dat je dat tegenwoordig niet zomaar kan zeggen, 
maar ik heb zoiets van: Nou en? 
 
Het jaar begon echter wel met trubbels. In verband met de MKZ was onze 
clublocatie twee maanden niet bereikbaar. De voorjaarsvaardag van de MMI 
op ons terrein in mei moest zelfs worden afgeblazen.  
Maar onze ‘Open dag’ (die we een week later plande dan traditioneel gebrui-
kelijk was omdat de oorspronkelijke datum in het Pinksterenweekend viel) 
werd beter bezocht dan vorig jaar. En toen hadden we nog wel de opening 
van ons nieuwe clubhuis Het Baken. 
Viel vorig jaar het aantal bezoekers van de clubavonden in ons spiksplinter 
nieuwe clubhuis tegen. Gelukkig konden we ons in het (bijna) aflopen jaar 
verheugen op goed bezette clubavonden.  
Kijken we terug naar bezochte evenementen dan waren de Modelbouwshow 
te Goes, Modelbouw Totaal 2001 te Zwolle en de Vaarshow tijdens de Meer-
paaldagen, allemaal hoogtepunten. 
Alleen onze presentatie tijdens de NVM-dag te Ede viel echter tegen. Reden 
om ons te beraden dit een volgende keer beter te doen. 
In de herfstvakantie konden we tijdens de Modelbouw Manifestatie te Soes-
terberg (6 dagen + 1 opbouwdag) eveneens terug zien op een prima presen-
tatie van Vaargroep FLEVOLAND.  
 
Veel complimenten ontvangen we regelmatig voor onze website op het inter-
net. Onze pagina geeft op een simpele en duidelijke wijze voortreffelijke infor-
matie over onze vereniging. 
En dan de plannen voor het verenigingsproject. Tijdens de laatste ledenver-
gadering in oktober j.l. werd het voorstel door veel aanwezige leden enthousi-
ast ontvangen. Met 10 leden wordt dan ook aan het project begonnen.  
 
Met voldoening kijk ik op het afgelopen verenigingsjaar terug en zie hoopvol 
het jaar 2002 tegemoet. 
Ik wens jullie al vast prettige feestdagen en een goed begin van 2002. 
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SCHOOTLIER 
 
Tip voor de inbouw van een schootlier met eindeloze lijn 
 
Modelzeilers kunnen kiezen uit twee systemen om hun schoten te bedienen. 
1) Een sterke servo met een lange arm die de schoten aanhaalt (alleen ge-

schikt voor niet al te grote modellen) 
2) Een “echte” schootlier. 
 
Over het tweede systeem wil ik het hebben.  
Deze lier bestaat uit een aangepaste, sterke servomotor met daarop een schijf 
in twee etages. Op de schijf zit een eindeloze lijn gewonden, waaraan de scho-
ten vastgeknoopt worden. 
Het probleem met dit systeem is echter: hoe houd ik de eindeloze lijn onder 
spanning? Ik heb vaak zitten tobben met penneveertjes, elastiek en andere 
lapmiddelen, maar elke keer ging er iets mis. De penneveer werd uitgerekt, het 
elastiek brak, noem maar op. 
Dankzij de jongens van Vaargroep Harderwijk heb ik nu een systeem dat 
werkt! Extra investering: een paar gulden, misschien nog niet eens. 
Wat heb je nodig? 
Bij de bloemenkweker gebruikt met een soort veerhaspel om bloemen gefor-
ceerd recht te laten groeien. De haspels worden in Aalsmeer (waar anders?) 
gemaakt of geïmporteerd. Het is een kunststof haspeltje en voorzien van een 
plasticdraad, dat door een inwendige veer onder spanning wordt gehouden. 
Licht en klein, inbouw kan in elk model. Verder heb je nog een stalen kwiklink 
nodig (die dingen zijn écht universeel!) en misschien nog een boutje en moertje 
om de zaak vast te zetten en te houden. That’s it!  
 
Montage-handleiding. 
Op de originele veerhaspel zit een plastic ‘piefje’ (1) om de plant mee vast te 
binden. Houdt de haspel vast, knip dit ‘piefje’ er af, en draai de haspel rustig 
nog een paar slagen verder, zodat de spanning op de veer toeneemt. Haal dan 
het draadje (2) weer door het gaatje (3) heen en knoop de kwiklink er aan vast. 
(Zie tekening)  
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Vervolgens de veerhaspel ergens in het model bevestigd worden, zodanig dat 
er een redelijke afstand is tussen de ‘eindeloze lijn’ van de schootlier en de 
veerhaspel. Mijn ervaring is dat dit het best ergens in het voorschip kan gebeu-
ren. Nu het kabeltje uittrekken en eindeloze lijn in de kwiklink haken. Het ge-
heel ziet er dan als volgt uit. 
 
 

Door de veerwerking van de haspel zal de eindeloze lijn steeds onder spanning 
blijven staan. Harde rukken aan de schoten door plotselinge windvlagen wor-
den door diezelfde veerwerking enigszins opgevangen, en niet meteen onge-
nuanceerd aan de schootlier doorgegeven. Behoud van je schootlier is het ge-
volg! En zo’n ding is niet goedkoop, dus je portemonnee is er blij mee! 
Met vriendelijke dank aan Henk van Aken van Vaargroep Harderwijk, die me dit 
systeem heeft uitgelegd. Een aantal schepen van hun vloot varen er al lang 
mee, en met veel succes. 
 
ROEL VAN ESSEN 
 
 
 
 
 

 
Plexiglas schoonmaken 
Plexiglas weer als nieuw en antistatisch maken gaat prima met wasverzachter 
en water, verhouding 1:20. Dit luistert niet zo nauwkeurig. 
(Uit HB modelbouw magazine mei 1989) 
 



IN DE KEUKEN VAN HISTORISCHE SCHEPEN. 
 
 
Op evenementen hoor je bij mijn scheepsmodellen vaak zeggen: ‘goh, 
moet je al die touwtjes eens zien, wat een werk! 
Jaco benaderde mij onlangs om daarom eens een overzicht te geven 
van al die lijnen en zeilen. 
 
 
Om te beginnen moet ik vertellen dat al 
die touwtjes van de tuigage allemaal een 
naam hebben. Net als tegenwoordig in 
een computer waar ook alle onderdelen 
een naam hebben. 
Wat dat betreft is er dus met vroeger niet 
veel veranderd. 
Maar laat ik niet afdwalen. 
  
De touwen die de masten op hun plaats 
houden, noemt men stagen. 
De lijnen die de masten in de lengterich-
ting vasthouden noemen we de langsver-
staging, en de touwen die er voor zorgen 
dat de masten in de breedte in de juiste 
positie blijven, dus van links (bakboord) 
naar rechts (stuurboord), heet de dwars-
verstaging. 
  
Op de tekening ziet u een fregat of vol-
schip met drie masten (=driemaster). 
Hierop is het belangrijkste deel van de 
langsverstaging weergegeven. Die stagen 
zijn van een nummer voorzien en in de 
tabel eronder vindt men de benaming van 
de stagen. 
 
In dit deel heb ik dus alleen de langsverstaging weergegeven. In een 
volgende aflevering volgt nog de dwarsverstaging en daarna komen de 
zeilen aan de beurt. 
 

    4 
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1. Loze fokkestag   11.  Grote stag 
2. Fokkestag    12.  Onderkraag grote 

stag 
3. Loze voorstengestag   13.  Loze grootstengestag 
4. Voorstengestag   14.  Grootstengestag 
5. Kluiverstag    15.  Groot bramstag 
6. Voorbramstag    16.  Groot topstag 
7. Loze voorbramstag   17.  Kruisstag 
8. Voorstopstag    18.  Loze kruisstag 
9. Loze grootstag   19.  Kruisstengestag 
10. Onderkraag loze grootstag  20.  Kruis bovenbramstag 

21.  Waterstag 
 
….. wordt vervolgd ….. 
PIET JANSEN 
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Op bezoek bij……... … Raboesch 
 
Ergens halverwege augustus werd ik gebeld door Frans-met-de-moeilijke-
achternaam (Cichecki, red.) van Kwiklink en hij vroeg mij of ik wist waar 
Zeewolde lag. Dus ik, argeloos als ik ben: “Dat ligt zo’n 15 km bij mij van-
daan, Frans!” “Mooi”, kwam het antwoord. “Kan jij dan even de heer Tom 
Bais bellen van de firma Raboesch om een afspraak te maken voor een 
bedrijfsbezoekje namens Kwiklink?” Sjips, ik was er weer ingeluisd... Maar 
eerlijk is eerlijk, toen ik daar op een hete vrijdagmiddag was heb ik lopen 
te kwijlen. En dat kwam niet van de hitte! 
Laat ik niet op de dingen vooruit lopen. 
 
Bij Raboesch aangekomen eerst maar 
eens naar de geschiedenis van het bedrijf 
gevraagd. En al snel kwam ik er achter dat 
er nog hoop voor ons is, want Tom Bais is 
als scheepshobbyist begonnen met het 
maken van mallen voor speedbootjes. Ge-
woon in een schuurtje. Langzaam maar 
zeker kwamen daar wat dingen bij en op 
een gegeven moment was het zover dat 
hij een fabriekspand liet bouwen in Zee-
wolde. 
Zo, gelukt. Oftewel hierboven wordt een 
periode van zo’n 15 jaar in een centimeter 
of drie tekstruimte gepropt. 
Maar goed, wat maakt Raboesch nou eigenlijk? Nou gewoon: schroeven, 
schroeven en nog eens schroeven. En als er geen schroeven worden ge-
maakt dan zijn ze druk met roeren, koppelingen schroefassen, enzovoort. 
Kortom, alles wat onderaan de achterzijde van een modelbootje hangt. 
Mooi mensen, móói..!! Ik was behoorlijk onder de indruk. Met name de 
schroeven interesseerden me. 
Met een groot gevoel van gastvrijheid werd ik rondgeleid. De mallen voor 
de schroeven worden in eigen beheer gemaakt. Middels vonk-erosie wordt 
uit een massief stuk staal de vormen van de schroefbladen ge.... Ja, ge-
wat eigenlijk? Geproduceerd, zullen we maar zeggen. Of zo je wilt: ge-
vonkt. Voor één zo’n mal heeft men een 600 kilometer koperdraad nodig! 
Dat is een retourtje Maastricht – Den Helder! Wanneer de mal klaar is 
worden daar vervolgens de schroefbladen in geperst. 
Ondertussen is de naaf van de schroef op de draaibank gedraaid, de 
gleufjes voor de schroefbladen gefreesd en het gat voor de schroefas ge-
boord en getapt. De schroefbladen worden dan (handmatig!) in hun gleuf-
jes getikt en vervolgens met zilver gesoldeerd. Daarna worden de schroe-
ven gepolijst in een machine. 



   7 

Dit laatste is overigens een puur 
cosmetische kwestie, want qua 
prestaties is een niet-gepolijste 
schroef beter. 
Ik heb schroeven in alle soorten 
en maten gezien, vanaf een sim-
pel tweeblads-schroefje van 
20mm tot een joekel van een 
zevenblads-schroef (nieuw in 
het assortiment) van 80mm voor 
achterop een moderne onder-
zeeër. Of de grootste vierblads 
die ze hebben: 135mm. Daar kan Jaco z’n 1:1 boot wel mee voortstuwen. 
Ook leuk is de evolutie die model-scheepsschroeven hebben doorgemaakt. 
Veel schroeven hebben nu een sikkelvorm met daarin een “lepelprofiel”. 
Beter rendement vooruit, volgens Tom. 
 
De kunststof-afdeling was ook interessant. Raboesch importeert diverse 
soorten kunststof en trekt zelf kunststofprofielen. Deze profielen zijn ver-
vaardigd van het polymeer ASA (Acrylonitryle-Styreen-Acrylester) dat beter 
is dan ABS. Op den duur wordt ABS bros, ASA niet. Het is bestand tegen 
UV-straling, brandstoffen, water (lijkt me voor een modelboot inderdaad heel 
fijn) en het is taaier en veerkrachtiger dan ABS. 
 
Alles bij elkaar kan ik concluderen dat ik, als “Roel de Razende Reporter”, 
niet alleen een warme maar ook een leuke middag heb gehad en een hoop 
heb geleerd. 
Je kan ook een kijkje nemen op de web site van Raboesch 
www.raboesch.com en houdt er rekening mee dat de firma een fabrikant is 
en niet levert aan particulieren. 
 
Enne... o ja, qua Arbeidsomstandigheden zag het bedrijf er ook heel goed 
uit. Eén open aandrijvinkje kon ik constateren, van het lintzaagje wat de pro-
fielen op lengte moest zagen... Een kniesoor die daarop let! (Ik dus) 
 
ROEL van ESSEN 
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NATIONALE MODELBOUW MANIFESTATIE TE SOESTERBERG 
 
VaarGroeP FLEVOLAND kreeg ook dit jaar weer een uitnodiging om tij-
dens de herfstvakantie deel te nemen aan de Nationale Modelbouw Mani-
festatie in het Luchtvaartmuseum te Soesterberg. Een marathonevene-
ment van 6 dagen, dat voor ons al begon op zaterdag 20 oktober met de 
opbouw van de stand. 
Om 11 uur vertrokken Jan, Ruud en Jaco vanaf ‘t Erf in Biddinghuizen en 

voordat we definitief 
richting Soesterberg 
reden hebben we 
eerst nog Piet en Kor 
opgehaald. Rond 12 
uur arriveren we bij het 
museum. Daar ston-
den de 13 tafels met 
kleden klaar. We kon-
den gelijk doorpakken 
en hebben de tafels, 
volgens plan, op hun 
plaats gezet en met 
onze eigen kleden ver-
der opgemaakt en de  

 De 20e eeuw schepen met de steiger        stand ingericht. Alle 
            standaards van de 
boten werden onder de kleden geschoven en verdwenen zo uit het zicht, 
wat een mooie presentatie gaf. 
De indeling werd zo gemaakt dat je eerst de schepen van Piet ziet (17e – 
18e eeuw), daarnaast de ‘oude’ modellen en vervolgens de modernere 
schepen (20e eeuw) met de steiger. Er tussenin een tafel met boeken en 
vuurtoren. 
Intussen was er een vraag om de hoek komen kijken: wat moest ik met 
mijn nieuwe aanhanger, meenemen of hier laten? 
‘Alleen als hij veilig onderdak zou kunnen krijgen laat ik hem staan en an-
ders neem ik hem mee’, was mijn standpunt. 
  
Jaco ondernam meteen actie en was al weg om even later terug te komen 
met de heer Jaap van de Woude (de organisator van het Luchtvaartmuse-
um). Hij liet hem de aanhanger zien. De heer van de Woude vond dat de 
aanhanger wel in het museum zou mogen blijven staan. Een meevaller, 
want en zo konden wij de zenders, computer en andere kostbare spullen 
in de aanhanger achter slot en grendel kwijt als wij naar huis gingen. 
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           Ook de aanhanger stond in het museum 
 
Op zondag 21 oktober reed Ruud, en zijn we om 11 uur van ’t Erf vertrok-
ken. Het museum is vandaag van 12.00 – 16.30 open. Om de week te 
beginnen is een halve dag een mooie start, vooral als die dag al zo’n 1300 
bezoekers trekt, die langs de stand lopen en kijken. 
 
Dinsdag 23 oktober. Verzamelen om 9 uur. Vandaag rijdt Jaco (Ja, ja het 
paste allemaal.) Guur weer, nat en veel verkeer op de weg. Toch waren 
we op tijd in het museum. Het werd een zeer drukke dag. Het leek er wel 
op alsof iedereen, op die regenachtige dag in de herfstvakantie, de be-
schutting opzocht. Van varen in de buitenbak kwam niet veel, maar aan de 
stand werden veel vragen gesteld, waarvan de meeste ook beantwoord 
konden worden. 
Ineens was het halfvijf en het publiek vertrokken. Snel de boel gepakt en 
snel naar huis. Nou, snel? Er bleek een beste file te staan. Alles stond 
muurvast. Maar gelukkig is Jaco nogal bekend in die omgeving, dus bin-
nendoor. Slim. Maar daar bleek ook alles vast te zitten. Waarschijnlijk zijn 
er meerdere Jaco’s in Nederland, zat ik later te bedenken. Rond het klokje 
van zeven uur waren we pas weer thuis. 
 
De dag daarna had Jaco andere bezigheden en reed ik dus, vergezeld 
door Ruud, Piet en Kor. Wat een tegenstelling; mooi weer, geen file, lek-
ker druk in het museum en aan het eind van de dag lekker ‘rustig’ op weg 
naar huis.  
Op donderdag was het de beurt aan Ruud om te rijden. De dag verliep 
zoals woensdag, met dit verschil dat één van de leden ook even kwam 
buurten. We hebben dat gemerkt aan de koffierekening! Gelukkig voor 
Henk Kleinhout hoefden we niet dagelijks af te rekenen. 
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Vrijdag rijdt Jaco weer. Ook nu weer prachtig weer en weer veel gevaren 
in de buitenbak. Iets wat het publiek altijd wel weet te waarderen. Op deze 
dag kwamen ook Bert en Robert ons opzoeken. Altijd leuk wanneer ande-
re clubleden even 
hun belangstelling 
tonen, vooral aan 
het einde van zo’n 
week. 
Trouwens Roel 
was er ook nog 
even, wanneer 
weet ik niet meer, 
maar tussen twee 
klanten door 
kwam hij even 
kijken en een hap-
je eten. Hij was in 
de buurt en had 
nog een paar  minuutjes  De 17e – 18e eeuw schepen van Piet 
over 
 
Zoals bij iedereen bekend is dacht ik, is het museum op zaterdag geslo-
ten. Tot mijn verbazing werd ik ’s morgens thuis gebeld door Willem Kra-
mer van Modelclub Urk. Hij vroeg of ik iets wist van een beurs in Soester-
berg. “Ja, dat weet ik, maar die is vandaag gesloten” zei ik. 
“Dat is niet zo leuk, want van Urk en vanuit Zeeland staan er mensen bij 
de ingang”, zei hij. Heel jammer, maar die konden dus weer naar huis.  
 
Zondag 28 oktober was alweer de laatste dag en Ruud en ik reden op ons 
gemak richting Soesterberg. Het was lekker rustig op de weg en we wer-
den onderweg verwend door mooi weer. Om 12.00 uur zou het museum 
open gesteld worden en we waren ruim op tijd. De bewaking had alleen 
om 11.30 uur de deuren al opengedaan voor het publiek en toen we dus 
bij onze stand arriveerden stonden daar al een behoorlijk aantal bezoe-
kers. 
Verder verliep ook deze dag goed en om even na halfvijf zijn we met af-
breken en opruimen begonnen. Om 10 voor halfzes waren we klaar en 
reden we al weer naar huis. Moe maar zeer voldaan. 
 
JAN HOFMAN 
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GELEZEN IN ANDERE BLADEN  
 
Meestal behandel ik drie modelbouwbladen, n.l. Radio Control, Kwiklink en De 
Modelbouwer. Radio Control lees ik in de bibliotheek, Kwiklink leen ik van Roel 
of ik krijg de recensie van Roel en als lid van NVM krijg ik zelf De Modelbouwer 
in de bus. 
Het blad RC Model heb ik niet beschikbaar en ik vind het nog steeds niet waard 
om het te kopen. 
Deze keer lag er in de bieb alleen het Radio Control nummer van oktober. No-
vember is nog niet uit en september was zoek. Ook het nummer oktober/
november van Kwiklink is er nog niet. Ik beperk me deze keer dus alleen tot on-
derstaande nummers 
 
Radio Control, oktober 2001  

De botenitems betreffen beschrijvingen over scheepsmodellen en  
verslagen over evenementen cq. een vereniging. 
De eerste bouwbeschrijving betreft een upgrade van de bestaande 
Kyosho zeilbootbouwdoos Seawind naar een één-meter wedstrijd-
model versie. 
Een bouwdoos voor de gevorderde modelbouwer en bedoeld voor 
de gedreven wedstrijdzeiler. 
Jantinus Mulder van MMI beschrijft in dit 3e en laatste deel van de 

serie de bouw van zijn Hr. Ms. Tromp. Dit model werd begin dit jaar overgedra-
gen aan de Admiraliteit van de Koninklijke Marine in Den Helder. 
Arie Penning was op bezoek bij het vaarweekend van MBV Atlantis te Zutphen 
en maakte een verslag van dit evenement en beschrijft tevens de geschiedenis 
van deze modelbouwvereniging. Een mooi stukje promotie voor Atlantis.  
In het laatste verslag zien we een fotorapportage van het zeilbotenfestijn Page-
dal Euro Sail 2001 in mei van dit jaar. Ook het klassieke fluitschip ‘De Zeven 
Provincien’ ontbrak daar niet als varend model. 
 
Kwiklink nr. 84, augustus/september 2001  

Op de cover staat vermeld:’EXTRA DIK, 76 pagina’s’, doch voor 
ons slechts 2 rubrieken over scheepsmodelbouw. Het eerste artikel 
betreft een beschrijving van de bouw van een boeienlegger, de 
Robbe bouwdoos “Kormoran”. Regelmatige bezoekers van onze 
clubavonden hebben de ontwikkeling hiervan kunnen volgen, want 
de bouwer en schrijver is onze eigen Roel. Geen echt nieuws dus, 
maar wat we al gezien hebben staat nu op papier. Het tweede arti-
kel geeft tips voor het bouwen van een bakdekkruiser. Dit is een 

pleziervaartuig uit de 30-er jaren. Je moet wel een zeer ervaren modelbouwer 
zijn om zonder tekeningen en maar van een paar foto’s zo’n fraai model te kun-
nen neerzetten. 
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De Modelbouwer nr. 8, september 2001 
Het museum dat deze keer wordt belicht betreft het Rijn- en 
Scheepvaartmuseum te Emmerich (Dsl). Het richt zich momenteel 
op de binnenvaart. Het lijkt mij een leuk museum om eens met 
VaarGroeP FLEVOLAND een excursie naar te organiseren. Onder 
het hoofdstuk ‘Scheepsmodelbouw’ lezen we het vervolg van de 
bouw van het Fluitschip “Anna-Maria”. Hierin wordt de spanten-
vorm besproken. Interessant is dat de afmetingen van de delen 
afgeleid moesten worden van de oorspronkelijke maten in Amster-
damse voeten. Een spoorwegmodelbouwer, die ‘geraakt’ werd 

door een mooi sleepbootje dat in de Oude Rijn bij Woerden lag, laat met een 
aantal foto’s zien hoe hij van dit Amsterdammertje een statisch model maakte.  
Veel buitenstaanders kijken vaak met bewondering hoe wij als modelbouwers 
het geduld kunnen opbrengen om onze schepen te bouwen. Deze bewondering 
heb ik vaak bij het aanschouwen van flessenschepen. 
In het artikel Flessenmodel Europa [Ahoy] lezen en zien we hoe zoiets tot stand 
wordt gebracht.  
Het laatste scheepsbouwartikel betreft een impressie van de bouw van Hr. Ms. 
Buyskes door de heer Suk uit Peize. Naast de Buyskes zien wij zijn andere 
schepen als de Tydeman en de sleper de Rotte vaak op de stands van de Mari-
negroep van de NVM. Mooie strakke modelschepen die gezien mogen worden. 
In het nieuwe artikel Electronica en Radio-Control wordt een serie over besturing 
uit de 80-er jaren uit de kast gehaald en getracht deze van een moderner jasje 
te voorzien. In dit deel wordt de zender oppervlakkig besproken, want om te we-
ten hoeveel kanalen ik nou nodig heb wordt ik verwezen naar de modelbouw-
zaak. 
 
De Modelbouwer nr. 9, oktober 2001  
De kolom van de eindredacteur siert de laatste tijd onder zijn rubriek(je) met een 
groot blanco gat. Zonde van het papier. Had b.v. een mooi modelbouwplaatje 
kunnen staan.   
In de rubriek Gereedschap wordt de schroefmaat besproken. Een stukje precisie 
gereedschap om te meten in honderdsten van millimeters. Wordt in de fijnme-
chanica veel gebruikt en wellicht bij de superperfectionisten onder de scheeps-
modelbouwers. 
De bouw van het Fluitschip ‘Anna-Maria’ wordt in dit derde deel verder bespro-
ken. Voorts een aantal interessante websites voor de computergoeroes onder 
ons.  
In het vorige nummer van Modelbouw werd begonnen met een artikelserie over 
elektronica. In dit tweede deel wordt de werking van de zender verder uitgezet. 
De verklaring er tussenin over begrippen en symbolen uit de elektronica werkt 
storend en was in dit hoofdstuk niet nodig geweest. 
Hiervoor had men beter een afzonderlijk item kunnen maken.   
 
JACO DE JONG 
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  Bakenpraatjes 
 
 

Eurotarieven. 
Tijdens de laatste ledenvergadering is besloten de diverse tarieven binnen 
de vereniging aan te passen. In euro’s bedragen de nieuwe ta-
rieven: 
Contributie seniorlid   € 30,00  18 jaar en ouder 
Contributie jeugdlid  € 15,00   tot 18 jaar  
Inschrijfgeld   €   7,00 
Boete bij te late betaling €   2,50   per maand na 1 april  
Bekertje koffie   €   0,25 
Blikje frisdrank   €   0,50 
Waarde obligatie  € 11,34 
 
 
Vaargroep FLEVOLAND op de weg. 
Jan Hofman heeft sinds kort het uiterlijk van zijn aanhangwagen veran-
derd. 
Na de aanrijding vorig jaar in Urk moest het een en ander worden her-
steld, maar Jan heeft dit meteen maar rigoureus aangepakt. 
Op beide zijkanten en op de achterkant is duidelijk zichtbaar dat Jan lid is 
van Vaargroep FLEVOLAND. Op de zijkanten van de aanhanger zijn te-
vens de Enterprise en de Stephan Jan H groots zichtbaar en op de achter-
zijde zijn een aantal schepen van andere leden te zien. 
Tijdens de Modelbouw Manifestatie te Soesterberg was het fraaie uiterlijk 
reden van de museumleiding om de aanhanger binnen te tentoonstellen. 
 
Jubilea. 

Het is een goede gewoonte om leden die 12½ jaar lid zijn 
van onze vereniging tijdens een ledenvergadering in het 
zonnetje te zetten. Tijdens de laatste ledenvergadering in 
oktober waren het er twee. 
Roel van Essen is zelfs al een tijdje met de opbouw van 
zijn volgende jubileum bezig. We hebben al twee verga-

deringen voorbij laten gaan, zonder aandacht aan zijn 12½-jaar jubileum 
te schenken. Ondanks hij bestuurslid is, heeft hij ook geen signalen gege-
ven aan zijn collega-bestuurders. Dit om reden van bescheidenheid (wij 
twijfelen) of omdat hij het zelf was vergeten (hopen wij maar). 
Ivo Petersen is een van onze jongste leden en al 12½ jaar lid van onze 
vereniging. Kun je nagaan wat voor broekie hij was toen die voor het eerst 
bij ons binnenkwam. Wij hopen dat hij nog vele keren als jubilaris gehul-
digd mag worden. 
Beide leden nogmaals hartelijk gefeliciteerd. 



Clubkleding. 
Onze presentatie tijdens evenementen in clubkleding is zowel binnen als 
buiten de vereniging positief ervaren. Het poloshirt is echter alleen te ge-
bruiken bij zomerse weersomstandigheden. Daarom kwamen er verzoe-
ken om naar warmere kleding om te zien. Tijdens de laatste ledenverga-
dering werd gekozen voor: 

a. Blauwe trui met ritssluiting en blauwe kraag. 
Kosten ƒ 60,00  (€ 27,23) 

b. Blauwe fleece trui met ritsluiting en gele kraag 
Kosten ƒ 84,00  (€ 38,12) 

c. Blauwe ‘doorwerk’-bodywarmer 
Kosten ƒ 80,00  (€ 36,30) 

Alle prijzen zijn inclusief de opdruk van onze clubnaam en logo. 
Via bijgaande bestellijst kun je één of meer van deze kleding bestellen. 
Bestellijst inleveren bij Jaco de Jong. Via e-mail kan ook:  
jacodejong@veteranen.nl 
Op 31 december 2001 sluit de bestelmogelijkheid. 
 
Clubproject. 
Met 10! leden zijn we kort geleden begonnen met het clubproject.  
Op de eerste woensdagavond in november j.l. werd door Jan Hofman 
houten plankjes verstrekt waarvan de bouwplank gemaakt kon worden, en 
waarop de spanten en spantraam moesten worden afgetekend en uitge-
zaagd. Inmiddels staan de meeste spanten al overeind op de bouwplank. 
Communicatie over de bouw en de voortgang van het project vindt plaats 
tijdens de bijeenkomsten op woensdagavond en tussentijds naar de bou-
wers via e-mailberichten. 
In 2003 willen we dit project met z’n allen voor 100% afgerond hebben om 
dan hiermee tijdens onze Open dag-2003 een spektakel-stuk te brengen 
bij ons 20-jarig bestaan.  

 
 
 
De spanten zijn op 
het spantenraam 
geplaatst 
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De groep nog druk 
bezig met het 
uittekenen van de 
spanten 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Even over de brede  
schouder meekijken 
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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 Ledenvergadering 
√ 28 apr 2001  *Bowlingavond Vaargroep FLEVOLAND bij Six Flags 
√ 28 - 29 apr 2001  *Modelbouw Totaal 2001 te Zwolle 
√ 12 mei 2001  Voorjaarsvaardag MMI te Lelystad 
√ 24 - 26 mei 2001 Eurosail 2001 Pagedal te Stadskanaal 
√ 24 mei 2001   Sleepbootdagen Vianen 
√ 25 – 27 mei 2001  Vaargroep Groningen viering 20-jarig bestaan 
      op Camping Grunostrand/park te Harkstede 
√ 26 – 27 mei 2001  Vaarweekend OMBC Olst (VERVALLEN i.v.m. MKZ) 
√ 03 - 04 jun 2001  RC-Megaspektakel Autotron te Rosmalen 
√ 09  jun  2001   *Open dag Vaargroep FLEVOLAND  
√ 15 -17 jun 2001  Int.vaarweekend ‘Quelderduyn’ Nieuwe Koers den Helder 
√ 17 jun 2001   Isis Vaardag 2001 – Kofschip – Lelystad – 11.00 uur 
√ 23 jun 2000  *Open dag ‘Samen Sterk’ te Vaassen 
√ 22-24 jun 2001  Vaarweekend Camping Tempelhof te Callantsoog 
√ 13 - 15 jul  2001 Nationale Vlootdagen te Den Helder 
√ 4 aug 2001   *Barbecue Vaargroep FLEVOLAND bij clubhuis 
√ 11 aug 2001   *Vaarshow Meerpaaldagen Dronten 
√  17-19 aug 2001  Vaarweekend MBV Atlantis te Zutphen 
√ 18-19 aug 2001 SMC Hansestadt Friesoythe eV jubileum weekend 
√ 25 aug 2001  *Modelshow VG Harderwijk tijdens Visserijdag  
√ 25-26 aug 2001  *Vaargroep de Golf-Oosterwolde (Fr.) lustrum vaarshow 
√ 05 sep 2001  Vaardemo Vaargroep Harderwijk op de markt ter plaatse 
√ 08 sep 2001  *NVM Modelbouwdag te Ede 
√ 07-09 sep 2001  Wereldhavenfestival te Rotterdam 
√ 21-28 okt 2001  *Nationale Modelbouw Manifestatie te Soesterberg 
     in Militaire Luchtvaart Museum 
 
22-23 dec 2001  Radio Control Indoor Spektakel in IJsselhallen te Zwolle 

27-28 dec 2001   *Open dag Urker Modelbouw Club te Urk 

2002  
16-17 feb 2002  *Modelbouwbeurs 2002 in Zeelandhallen te Goes 

21-24 mrt 2002  Faszination Modelbau 2002 te Sinsheim (D) 

17-21 apr 2002  *InterModellBau 2002 in de Westfalenhalle te Dortmund 

7-11 mei 2002  Pagedal zeilweekend te Stadskanaal 

1 juni 2002  *Open dag Vaargroep FLEVOLAND 
 
* VaarGroeP FLEVOLAND neemt aan dit evenement deel of is daarbij aanwezig 
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