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       UIT DE STUURHUT 
 

Is stilstand achteruitgang? 
 
Wij leven in de 20e en 21e eeuw van de techniek. Vooral de elektronica heeft 
zich na de Tweede Wereldoorlog zeer sterk ontwikkeld. Ook in de model-
bouw zijn die technische ontwikkelingen zichtbaar. Bouwde men een dikke 
vijftig jaar geleden nog modellen van karton, heden zijn prachtige materialen 
als o.a. vliegtuigtriplex, messing, ethyleen, ABS en polyester verkrijgbaar. 
Hiervan zijn strakke en duurzame modellen mee te construeren. En om deze 
materialen te bewerken zijn weer elektrische boormachines, zaagmachines, 
freesmachines en draaibanken aan te schaffen. Sommige machines zijn aan 
te sturen via de computer. Met een geavanceerd tekenprogramma kun je de 
meest gedetailleerde onderdelen op je computer samenstellen om het daarna 
via een opdracht aan je freesmachine of draaibank te laten uitwerken. 
En om je model te besturen en ook de radar, verlichting, geluid, kraan, anker, 
of zelfs een reddingsboot op afstand te laten werken, zijn er prachtige pro-
grameerbare computerzenders beschikbaar om alles naar eigen wens te kun-
nen instellen en bedienen. Zelfs een camera op je model en een monitor op 
je zender geeft je de mogelijkheid om het model te kunnen besturen, zonder 
te hoeven meelopen als het uit het zicht verdwijnt. 
 
Moeten we nu via een meerjarenplan financiële middelen gaan reserveren 
om nog mee te kunnen doen met de ontwikkelingen in modelbouwland? 
Ik geloof het niet. Want als we in scheepvaartmusea rondkijken, dan zie we 
modellen, die een halve eeuw of nog langer geleden gemaakt werden door 
modelbouwers die ook niet over dit soort geavanceerde gereedschappen be-
schikten. Toch werden er toen schitterende modellen gebouwd. Het is dus 
geen ‘must’ om met de techniek-hype  mee te doen.  
Ook binnen onze vereniging zien we bijvoorbeeld van één lid een aanzienlijke 
hoeveelheid schepen waarnaar op evenementen met veel bewondering door 
het publiek op wordt gereageerd. En het hoofdgereedschap, waarmee deze 
modellen werden gemaakt, is de …….handfiguurzaag. 
Laat je dus niet ontmoedigen, want niet het dure gereedschap is bepalend 
om een strak en aansprekend model te kunnen maken, maar de inventiviteit 
en de creativiteit van de bouwer zelf. 
Het steeds weer controleren of het gemaakte onderdeel klopt en het vooruit 
zien wat ik nú moet maken of verven, omdat ik er later niet meer bij kan, is 
vaak bepalend voor de kwaliteit van het model. In de modelbouw kom je ver-
der met zegswijzen zoals: ‘geduld is een schone zaak’ en ‘regeren is vooruit 
zien’ dan met: ‘stilstand is achteruitgang’. 
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EEN  PIESPOT 
 
“Wat is dit nu weer? Een piespot? Wat een aanhef! En dat staat boven een artikel!” 
Ja, dit soort gedachten schoten waarschijnlijk door je hoofd toen je dit zag. 
Geen flatteuze aanhef of titel voor een artikel. Daar ben ik helemaal mee eens. 
Maar wel eentje, die aandacht trekt. En dat is nu precies de bedoeling. 
 
Laten we eerst eens bekijken en proberen te begrijpen waarom dit woord nu de 
aandacht trekt. 
Wel, we zijn allemaal mensen en we hebben allemaal nog een stukje ondeugend-
heid in ons zitten, dat is achtergebleven uit onze prille jeugdjaren. Wanneer je zelf 
die jeugdjaren bent vergeten, kijk dan even naar je kind(eren). En herleef de poep- 
en piesperiode, die we allemaal hebben meegemaakt. Een periode waarin we een 
beetje giechelend, achter onze handjes, de eerste vieze woordjes in ons leven zei-
den en waarop onze ouders reageerden met een quasi verontwaardiging en zoge-
naamd het spelletje meespeelden. “Oohhoooh, dat mag je niet zeggen hoor. Dat is 
vies”. 
Klopt, dat is ook vies en dus probeerde je het nog een keertje, want je bent tenslot-
te een kind en het is nu eenmaal zo dat kinderen continue bezig zijn hun grenzen 
te verkennen en, indien mogelijk, te verleggen 
Tot zover klopt dus alles. Maar eigenlijk ontwikkel je een soort (valse) schaamte 
die niet helemaal terecht is, want poep en pies zijn helemaal niet vies. Dat wordt 
ons aangeleerd. Poep en pies is een deel van het dagelijkse leven. Je gaat elke 
dag naar het toilet en dat is zo gewoon dat je er niet over praat. Maar heb je je wel 
eens afgevraagd waarom? Praat je er niet over omdat je hebt geleerd dat heel ge-
woon is of zit daar nog een stukje schaamte bij dat je als klein kind van je ouders 
hebt aangepraat gekregen? 
 
Het kan zelfs zo zijn dat, wanneer je ziek bent, je wel eens je plas moet laten on-
derzoeken. Het is zelfs spreekwoordelijk als er in de optiek van een beschouwer 
een beleving ontstaat dat wanneer iemand ze schijnbaar niet helemaal ‘op een 
rijtje heeft’ deze persoon wordt aangeraden, meestel niet in zijn gezicht, dat hij 
maar eens met zijn plasje naar de dokter moet. Schaamte? Ik denk het wel! 
 
Maar goed, we hebben een hobby en tenslotte staat nu eenmaal bovenaan deze 
bladzijde de naam van die plasplaats. Er moet dus ergens een verbinding zijn. 
Dus, terug naar de hobby. 
 
Jaren later ben je verslingerd geraakt aan een hobby. Je bouwt bootjes. Je bouwt 
grijze bootjes. En dat wil je zo natuurgetrouw mogelijk doen. Daarom probeer je 
aan boord van zo’n boot te komen om een indruk te krijgen, zoveel mogelijk dingen 
in je op te nemen en de sfeer ‘op te snuiven’. Voelen, zeg maar. 
Het vergaren van kennis is in onze hobby heel belangrijk en het kan altijd van pas 
komen wanneer je een model bouwt. 
Tijdens een bezoek aan zo’n grijze boot zie je ineens, open en bloot, in de buiten-
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lucht, een urinoir. Wat doet dat 
ding hier, vraag je je af? En de-
gene die je rond leidt op dat 
schip geeft je tekst en uitleg! Hij 
vertelt je dan dat dat het urinoir 
voor de wacht was/is en er volgt 
een uitleg: 
‘Wanneer je namelijk wachtdienst 
aan boord had mocht je je post 
niet verlaten, maar als de natuur 
roept heb je toch een probleem 
en waar moet je dan met je pro-
bleem heen? Vandaar deze op-
lossing. Je moet je echter wel 
realiseren dat, wanneer je dan 
aan het plassen bent, het kan 
gebeuren dat er dingen aan je 
aandacht (kunnen) ontsnappen. 
Dat is niet gewenst. Je dient de boel in de gaten te houden. Je staat tenslotte 
op wacht. Vandaar dat de afscherming van het urinoir niet al te hoog dient te 
zijn, zodat je er overheen kunt (blijven) kijken. Je blijft dan in zekere mate op 
je post en dus paraat’. 
 
Op de tekening van mijn CVE kwam ik een woord tegen. Je raadt het al: uri-
nal. Een wat? Was dat de Amerikaanse benaming voor het Franse Urinoir, 
dat in het Nederlands piespot genoemd wordt? En hoe zit dat dan? Hoe ziet 
dat er uit? Ik begreep het al. Dit moest voor de wacht zijn. 
Maar ik moest dat ding wel gaan maken. En ook nog in schaal 1:100. 
Dan slaat de paniek toe. Hoe zag dat ding er ook al weer uit? 
Volgens mij (herinnering dus) was dat ding 
van roestvrij staal en niet van porselein en 
was de vorm zodanig herkenbaar dat dat 
niet veel zou kunnen verschillen van de 
‘normale’ urinoirs uit het dagelijkse leven. 
Geen design, gewoon rechttoe rechtaan. 
De vraag of er dan ook foto’s van zo’n 
ding zouden (kunnen) bestaan had ik ei-
genlijk al meteen over boord gezet, omdat 
ik er met een gerust hart van uit ga dat 
(valse) schaamte in Amerika nog (steeds) 
deel uitmaakt van de dagelijkse beslom-
meringen. 
 
Enfin, als je geen pasklare antwoord kan 
krijgen moet je wat verzinnen. Ik zag me-
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zelf al, met een rolmaat, naar mijn werk gaan om daar de urinoirs te gaan opme-
ten. Kan je je dat voorstellen? 
Dus moest er een list worden verzonnen. 
 
Uit mijn geheugen probeerde ik het beeld te vissen dat ik jaren daarvoor op mijn 
netvlies had gekregen. Dat lukte slecht. Je vraagt aan je omgeving, aan de men-
sen waarvan je denkt dat die het wel kunnen weten, hoe zo’n ding eruit ziet. De 
soorten reacties, die ik kreeg, zal ik je besparen. Ook dat lukte dus slecht. Wat ik 
zelf al bedacht had en ook wel uit een deel van de opmerkingen kon opmaken 
was dat de vormgeving eigenlijk heel basic was en in de loop van de jaren eigen-
lijk geen verandering had ondergaan. 
Ik heb nog maar eens de tekening voor me genomen en voor de zekerheid ook 
nog een tweede (een Fletcher). Op beide tekeningen was ‘the urinal’ op een ver-
schillende manier getekend/aangegeven. De ene gaf de urinal slechts aan met 
een punt als plaatsbepaling, de afvoerpijp zeg maar. De andere had een soort 
cirkelachtig/ovaalachtig iets, waaruit je (misschien) een beetje de vorm van de 
urinal kon destilleren. 
Leuk he? Onze hobby! 
 
Maar goed, dan maar aan de slag. 
Een conventioneel urinoir is een beetje smaller als een gewone toiletpot. En op 
mijn CVE zou dat niet anders zijn. Zover was ik wel. Echter, hoeveel? Toch maar 
die rolmaat bij me steken en dan maar meten? En dan verkleinen naar schaal 
1:96? Nou, nee. Ik heb gekozen voor een combinatie van gezond verstand, op de 
tekening wat te gaan meten en dat allemaal proberen te visualiseren. 
Vervolgens heb ik uit diverse hoeken van mijn bouwtafel wat restmateriaal bij el-
kaar gezocht en ik ben aan de gang gegaan. 
Het makkelijkst was de afvoer. Daarvoor had ik nog een stukje rond van 0,75 mm 
liggen. In schaal 1 op 1 zou dat een doorsnede van zo’n 72 mm zijn. Leek me 
prima. (Houd de lengte op een centimeter of 4, want dan kan je het geheel straks 
nog vasthouden.) Gewoon rechttoe rechtaan, gaatje voorboren in het dek, drup-
peltje plasticlijm en klaar is Kees. Ik zag het helemaal voor me. Het gaatje werd 
gemaakt, op de juiste plek en toen zag ik waar dat uitkwam. Sh.. aan de buiten-
kant, naast het dekhuis. En ik kreeg het onplezierige gevoel dat iedere modelbou-
wer wel kent, dat gevoel van ‘nou ben je zo zorgvuldig en nog ga je de fout in’. 
Maar goed, van tegenslagen word je een grote jongen en aangezien er normaal 
al allerlei duistere dingetjes en rare bobbels aan het dekhuis gekleefd zitten, pak-
te ik mijn foto’s er nog maar eens bij en kreeg meteen een lekker warm gevoel 
van binnen. Wat bleek? Precies op de plek waar ik mijn gaatje geboord had zal 
zo’n duistere bobbel. Niet prominent, maar toch. Dat zou wel eens iets te maken 
kunnen hebben met de afvoer van mijn urinal, dacht ik. Het zal je dus niet verba-
zen dat het niet zo lang duurde voordat ik mezelf daarvan had overtuigd. Dus 
meteen een stukje plastic (okay, polystyreen) gepakt en aan de buitenzijde, op 
die plek gelijmd. Wow, stond goed! 
Yes, dat was opgelost, maar nu de pot zelf. 
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Een stukje buis van 4 mm (Evergreen) leek me wel de juiste doorsnede te 
hebben. Ik pakte mijn rolmaat en trok dat een cm of 40 uit en hield dat, op 
de juiste hoogte natuurlijk, dwars voor me. Prima. Ondanks de dikwandig-
heid van de buis leek mij dit een goede start. Nu kan je dikwandige pijp 
dunwandig maken met een vijl. Die techniek kennen we allemaal wel, 
maar hoe maak je de wanden nu nog dikker? Heel eenvoudig. Evergreen 
maakt een deel van zijn buizen zodanig dat ze in elkaar passen. Oftewel, 
je pakt een maat dunnere buis en met een druppel lijm lijm je dat er in. 
Bijna tegelijkertijd lijm je ook de afvoer, dat stukje rond van 0,75, in de 
dunne buis. Vervolgens laat je het geheel dan een paar uur met rust. 
 
De volgende dag ga je aan de gang en je gaat dus proberen om de bin-
nenvorm er een beetje in te krijgen. Vijlen, krabben, met een mesje pielen, 
enz.. Doel: er moet een soort holletje ontstaan. Daarbij moet je wel in de 
gaten houden dat de vorm van dat holletje zo’n beetje overeenkomt met 
de vorm zoals dat in een echt urinoir ook zit. Tegelijkertijd houd je in de 
gaten dat je natuurlijk ook nog een buitenvorm moet maken. 
Op het moment dat je tevreden bent, pak je een plat vijltje en vijlt een 
schuine hoek van de bovenkant. Daarna pakt je het ronde vijltje en je gaat 
op, en dus in, het zojuist gemaakte schuine deel een holling vijlen. De 
‘scherpe’ hoeken die dan weer ontstaan maak je daarna iets minder 
scherp met een fijn schuurpapiertje. Als het allemaal een beetje lijkt, komt 
het moeilijkste deel: de buitenkant. Met een scherp mesje breng je de 
vorm er in door rondom steeds een laagje dieper in te kerven, zeg maar 
schillen. Tot de afvoerpijp dus. Daarna werk je het na met fijn schuurpa-
pier. 
Hoewel het urinoir nu klaar is, kan je deze nog niet aan boord plaatsen. 
Allereerst moet je je realiseren dat het origineel van roestvrij staal is ge-
maakt en dus een likje zilver moet krijgen. De afvoer wordt gewoon grijs, 
net zoals de rest van je model. Pas als dat klaar is, kan je je onderdeel 
plaatsen. 
Gebruik daarvoor een zgn. puntpincet en lijm het geheel op z’n plaats. 
Doe dat echter zonder te vloeken (helpt toch niet), want het is een verd… 
klein onderdeel! (Tip: zorg er ook voor dat je de vorige avond niet hebt 
gedronken.) 
 
Nu kan je denken dat je dat wel hartstikke leuk hebt gedaan en gemaakt, 
maar niemand zal zomaar open-en-bloot over zo’n piespot gaan hangen 
en die kleine jongen te voorschijn halen ….. Toch? Er hoort nog een 
scherm omheen! 
Het scherm dat om het urinoir komt maak je uit een stukje plastic van 0,5 
mm dik. De beide strips worden haaks tegen elkaar aan gelijmd en aan de 
beide einden en in de hoek voorzien van strips (0,25 x 0,25 mm) die lan-
ger zijn dan de hoogte van het scherm zelf. Het scherm staat op pootjes 
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en is in z’n geheel niet hoger dan de schouderhoogte van een gemiddelde 
volwassene. Zelf heb ik er een 1:96 poppetje bij gehouden. 
Waarom het scherm op pootjes staat is eenvoudig te verklaren. Met overko-
mend water of schoonspuiten van de dekken kan het water ook makkelijk 
weer weg. Trouwens, het gebeurt ook aan boord van schepen wel eens, dat 
je naast de pot piest…… 
Als de pispot staat (lijm droog dus), kunnen de pootjes van het scherm op 
gelijke hoogte worden gebracht (tussen de 1,5 en 2 mm) en kan het scherm 
worden geplaatst/gelijmd. 
 
Wat ik net zei over meten, is heel belangrijk. Ik heb me helaas een beetje 
vergist en het blijkt dat mijn scherm iets te klein is uitgevallen. Dat is jam-
mer, maar het valt gelukkig niet op. Het ziet er zelfs heel goed uit. Ik weet 
waar ik de fout heb gemaakt, nl. vanuit de fixatie van een 1:100 boot/model, 
gemeten vanaf een 1:72 en een 1:200 tekening. Het was niet de eerste keer 
en zal ook zeker niet de laatste keer zijn. Wel weet ik dat ik de volgende 
keer nog oplettender zal zijn. 
 
HENK KLEINHOUT 
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SCHEEPSBOUW EN TAAL 
 
Wij Hollanders zijn een nautisch volkje. En daar zijn we trots op. Veel van 
de uitdrukkingen die we in het dagelijks leven gebruiken, stammen uit de 
scheepsbouw of de scheepvaart. Vaak realiseren we ons dat niet en wordt 
zo’n uitdrukking in de loop van tijd verbasterd tot heel iets anders.  
 

Neem nou de uitspraak: ‘onder 
zeil gaan’. Tegenwoordig in 
gebruik als iemand wil gaan 
slapen en die dan vaak gapend 
zegt: “Ik ga onder zeil, welte-
rusten”. Toonbeeld van inacti-
viteit.  
Rond 1600 was dat wel an-
ders! Een schip wat onder zeil 
ging was het toppunt van be-
drijvigheid! “Alle hens aan dek! 
Hijs de zeilen! Beman de bras-
sen!” En de halve bemanning 
ging de masten in om op de 

stengen, in wankel evenwicht, het schip ‘onder zeil’ te brengen. Daar wa-
ren ze wel een paar uur mee bezig, voordat al die lappen erbij hingen zo-
als de bootsman dat wilde! 
In bovenstaande kreten staan ook al weer een paar woorden, die nu een 
heel andere betekenis hebben. “Hens” is bijvoorbeeld een verbastering 
van het Engelse “hands” en “brassen” geeft toch associaties met drinkge-
lagen? Een “wildebras” of 
je geld “verbrassen”...   
 
Nog een mooie: “Met je 
kloten voor het blok staan”. 
Geen uitspraak die je snel 
zal uiten op een receptie 
van de Koningin. Toch is 
het een normale uitdruk-
king: ‘kloten’ zijn namelijk 
de houten bollen die als 
een primitief kogellager 
fungeren om de ra’s van een zeilschip rond de mast te laten draaien. Als 
er een ‘kloot’ voor het blok staat, betekent dat dat het touw, waar die 
‘kloot’ aanzit, niet verder kan. Hij kan immers niet door het blok (een ka-
trol) heen. 
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De Koninklijke Marine 
maakt het nóg bonter: daar 
schaft de bak “raasdonders” 
en “bramstaglopers” (resp. 
bruine bonen en capucij-
ners) Joost mag weten hoe 
dié termen zijn ontstaan. 
Zou het iets te maken heb-
ben met de reactie van je 
spijsverteringsstelsel als je 
voor het eerst op de ra’s 
moest werken? Trouwens, 
‘Joost’ is overigens de bij-

naam die middeleeuwse scheepslui aan de duivel gaven. Vrij vertaald 
komt het er dus op neer dat “de duivel mag weten hoe.....”. Maar ja, het 
uitspreken van de naam van het kwade bracht ongeluk, dus werd het 
“Joost”. 
Denk dus even na voor je je (eerste) zoon deze naam geeft! 
Overigens, de ‘bak’, een Marineterm voor een groep, komt ook uit de tijd 
van de VOC: een aantal mannen at samen uit een (houten) bak, onder 
commando van een volmatroos. “Ik hoor bij de bak van....”  
 
In Duitsland, van origine geen nautisch land, 
hebben ze ook een aardige: Toen Willem Vos 
(de bouwmeester van de Batavia) in de jaren 
’90 naar het Zwarte Woud ging om bomen 
voor de masten van de Batavia uit te zoeken, 
gaf hij de specificaties voor die bomen aan de 
plaatselijke houtvester. Grenenhout, zo-en-zo 
lang, kaarsrecht, zonder gebreken, enz, enz. 
Die Duitser keek ernaar en zei vervolgens: 
“Aha, Sie meinen Holländer!” Verbazing op 
het gezicht van Willem Vos: “Wie, bitte?” En 
vervolgens bleek dat, sinds de Hollanders 
rond 1600 hun masthout uit het Zwarte Woud 
haalden, bomen die aan bepaalde specifica-
ties voldeden, “Holländer” genoemd werden...  
Men wist allang niet meer waar die uitdruk-
king vandaan kwam! 
Nou, ik denk dat jullie er “tabak van hebben”, ik ga “onder zeil”, want “de 
hondenwacht gaat zo beginnen”. 
 
ROEL van ESSEN 
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GOES 2002  
 
Van 16  t/m17 februari vond in de Zeelandhallen te Goes de Modelbouwbeurs 
2002 plaats. Ook VAARGROEP Flevoland was daar van de partij. 
 
Vrijdag 15 februari. Ons vertrek was gepland om 10.00 uur. Het werd een half 
uurtje later, want onze bezige bij moest eerst nog naar IJsselmuiden om zijn 
zaagbladen te laten slijpen, zodat hij maandag direct weer aan de slag kon. 
Dus om 10.30 uur reden we richting Oosterhout voor een tussenstop en een 
bakje koffie. We moesten Riet bij haar moeder afzetten. Ondertussen zouden 
Ruud en Ivo ook vertrekken met de caravan. Jaco en ik kwamen ± 15.00 uur aan 
in de Zeelandhallen. We gingen ons eerst melden. Onze tafels werden ons aan-
gewezen vlak bij een vluchtdeur, dus de auto met aanhanger naast de deur ge-
parkeerd en de tafels goed  neergezet. Ruud en Ivo zijn inmiddels ook gearri-
veerd, ook zij eerst een plek ge-
zocht voor de kerreven waarna 
we de stand konden gaan op-
bouwen.  
Dat opbouwen duurt bij ons 
meestal niet zo lang, want we 
zijn goed op elkaar ingespeeld. 
Na een uurtje waren we klaar en 
konden we de hallen even ver-
kennen. 
Tegen een uur of zes, half zeven 
zijn we naar het restaurant met 
de gouden boogjes gegaan, ook 
wel de Mac genoemd. Daar heb-
ben we wat gegeten, waarna we 
naar het huisje op wielen zijn gegaan. Hier de kachel aangedaan en een bakje 
koffie gezet, wat we meegenomen hadden uit het clubhuis. Onze voorzitter had 
een fles Beerenburg meegekregen van zijn vrouw (lief hè) om ons warm te krij-
gen voor het slapen gaan, want het was ’s nachts toch wel koud, - 4° C, maar we 
hebben goed geslapen. 
 
Zaterdag 16 februari. De hallen gaan om 7.00 uur open voor hen die nog niet 
klaar zijn met hun stand. Wij worden om 8.00 uur gewekt door alle herrie om ons 
heen. We ontbijten en gaan om 9.00 uur naar de stand. 
De hallen gaan om 10.00 uur open voor het publiek. Om halftien belt Roel op zijn 
mobieltje, dat hij en Kor voor de deur staan. Die zijn dus ook vroeg weggegaan 
uit Biddinghuizen. Dus de zaterdag waren we met zijn zessen en er was veel 
publiek. Het was gezellig druk, vele bekende gezichten kwamen op onze stand 
buurten, o.a. half Urk. 
Om beurten zijn we de hallen doorgelopen om al het moois te bekijken en dat 



was zeker de moeite meer dan waard. 
Ivo zat meestal achter de stand, zoals gewoonlijk met z’n neus in de stu-
dieboeken. Maar hij werd nogal eens afgeleid doordat wij  te veel de tijd 
aan hem doorgegeven; zo van: “Ivo, elf uur.’ of “Ivo, halftwee.”, en dan 
was het weer gedaan met  zijn concentratie. 
De hallen gingen om 18.00 uur dicht, waarna wij onze spullen gingen op-
ruimen en het dorp/stadje ingingen naar de Chinees waar we heerlijk ge-
geten hebben. Rond halftien waren we weer ‘thuis’, in onze mobiele wo-
ning. We namen nog een ‘bécootje’ (beerenburg-cola) om afsluitend ons 
bed op te zoeken. 
 
Zondag 17 februari. De hallen gaan om 9.00 uur open. Na het ontbijt gaan 
we naar onze stand en maken de boel in orde. De bezoekers komen ook 
deze dag in grote getale kijken naar wat wij, de modelbouwers, allemaal 
kunnen maken. Heel veel belangstelling trok mijn binnenvaartschip, de 
“Eva W.” (de naam, welke ik sinds kort aan mijn model heb verbonden). 
Veel mensen kijken in de keuken van mijn model, naar de kastjes, de 
deurtjes en de foto aan de wand. Een schip in aanbouw krijgt vaak meer 
aandacht dan een voltooid model. 
Het mooiste moment was, toen ik in de hal liep en Ruud mij op mijn mobiel 
belde. 
“Er zijn hier mensen bij de stand, die wat van je binnenvaartschip willen 
weten, Wil je meteen even terug komen naar de stand.” 
De persoon bleek de opdrachtgever te zijn voor de bouw van het echte 
schip de “Hendrik”, waarvan hij en zijn broer de eigenaren waren. De 
vrouw van deze “Ome Cor’ had het model bij onze stand direct herkend 
als het schip dat ik voor hun neef Peter aan het bouwen ben. Ze vonden 
het leuk ‘hun schip’ als model te zien en hebben ’s avonds die ervaring 
direct doorgebeld naar hun schoonzuster (de moeder van Peter), die op 
haar beurt weer haar zoon Peter informeerde en die belde mij ’s maandag 
hierover. 
Om 18.00 uur was de beurs afgelopen, waarna wij de stand gingen oprui-
men. Drie kwartier later verlieten wij Goes al en werd de terugreis aan-
vaard. Ruud en Ivo gingen met de caravan rechtstreeks naar huis. Jaco 
en ik reisden via Oosterhout om Riet op te pikken. 
Het was wat mij betreft (en ik denk dat Jaco, Ruud, Ivo, Roel en Kor het 
ook zo hebben ervaren) weer een geslaagd weekend. Ik hoop dat er men-
sen van onze club nieuwsgierig worden en het een volgende keer ook wel 
eens mee willen maken. 
Tot de volgende keer! 
 
JAN HOFMAN 
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IN DE KEUKEN VAN HISTORISCHE SCHEPEN  
deel II 
 
In het eerste deel over de tuigage werden de touwen behandeld die de 
mast in de lengterichting van het schip op zijn plaats houdt, de zo ge-
noemde langsverstaging. 
In dit deel neemt Piet Jansen de dwarsverstaging onder de loep. 
 
Samen met de langsverstaging uit het eerste deel vormt  de hier behan-
delde dwarsverstaging het staande want. 
Dit gedeelte van de tuigage is tijdens de vaart niet in beweging en dient 
uitstuitend om de masten te ondersteunen. Het aanbrengen van het staan-
de want is zowel in werkelijkheid als ook in de modelbouw een ingewikkel-
de zaak. Er moeten namelijk een groot aantal touwen op elkaar worden 
afgestemd. Het gehele want is gebaseerd op het evenwicht tussen trek en 
tegentrek, hetgeen wil zeggen dat het touw niet alleen strak gespannen 
moet zijn maar ook allemaal even strak. 
Is de spanning van een van de touwen te groot dan helt (valt) de mast 
naar bijv. achteren. Wordt dan vervolgens geprobeerd met de stag de 
mast weer naar voren te halen, dan zal de mast krom trekken, zelfs kun-
nen breken of het gehele want kan sneuvelen. 
Er moet bij het spannen dan ook het nodige ‘loos’ in de touwen worden 
gegeven en de vrije einden dan pas worden afgesneden als het gehele 
want is nagespannen en gesteld. 
Dat naspannen en stellen wordt gedaan met behulp van de talrepen tus-
sen de jufferblokken, welke zich aan de onderzijde van de hoofdtouwen 
bevinden. Als alles gesteld is worden, als laatste, de weeflijnen in het want 
aangebracht. Dit zijn de dwarslijnen die ook wel de sporten wordt ge-
noemd. 
 
Op de tekeningen zien we weer het fregat of volschip met drie masten, 
waarop nu alleen de dwarsverstaging aan stuurboordzijde is weergege-

ven. 
 
1. Fokkewant 
2. Grootwant 
3. Bezaanwant 
4. Voorstengewant 
5.    Grootstengewant   
6.  Bezaanstengewant 
7. Voorbramwant 
8. Grootbramwant 
9. Bezaanbramwant 
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De verstaging aan bakboordzijde is identiek. In de benaming wordt aangege-
ven: bijv. BB-Grootwant of SB-Grootwant. 
 
Samenstelling van het want. 

1.    Hoofdtouwen met z.g. Sporten    
   (weeflijnen) 

2. Jufferblokken met ertussen de 
talrepen.   

3. Rust 
4.    Onder de Rust, Puttingijzers 

 
In verband met het steeds groter worden van de stengen (langere masten)  
wordt buiten deze wanten voor versteviging ook gebruik gemaakt van par-
doens. Pardoens dienen voor voor de achterwaartse steun van de stengen. 
Zij bevinden zich achter de hoofdtouwen op de achterkant van de rusten. 
Aan weerszijden van het schip zijn er twee en worden met spanschroeven 

op de achterste rustijzers vastgezet. 
 
1. Fokkestengepardoen 
2. Grootstengepardoen 
3. Bezaanstengepardoen 
4.    Fokkebrampardoen   
5.  Grootbrampardoen 
6. Bezaanstengbrampardoen 
7. Fokkebovenbrampardoen 
8. Grootbovenbrampardoen 
 
Er worden twee soorten pardoens 

onderscheiden en wel staande en slingerpardoen 
Staande pardoen worden gewoon stijf gezet met jufferblokken net als de 
hoofdtouwen. 
De slingerpardoen worden aangezet met een takel. Ze bevinden zich tussen 
de beide voorste dwarszalings en waren losneembaar om de marsra bij het 
brassen niet in de weg te zitten. 
 
Om niet zelf jufferblok of pardoen te worden zal ik maar ophouden met dit 
artikel. Later zal ik deze serie vervolgen. 
 
PIET JANSEN 
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BOWLEN 2002 
 
Op zaterdagavond 27 april 2002 begaven zich 26 leden + aanhang van 
VAARGROEP Flevoland naar Het Bowlingcentrum Trim Inn  te Dronten. Op 
4 banen deden er 23 aanwezigen mee aan de jaarlijkse bowlingwedstrijd. 
Winnaar werd Truus Petersen, tweede Jaap Bink en derde Henk Kleinhout. 
Om discussies en andere onduidelijkheden achteraf te voorkomen werd 
vooraf afgesproken dat de winnaar een stukje zou moeten gaan schrijven 
voor de eerstvolgende Bakenier. 
….. en Truus was dus de klos. 
 
Hola amigos, 
 
Het is nu maandagochtend en ik zit nog in 
een roes……. Ikke kampioen met bowlen, 
wie had dat kunnen denken? 
Aan het begin van de avond en onder het 
genot van een lekkere bak koffie met een 
prima gebakje kwam Jan nog vragen of ik 
wel mee deed vanwege mijn arm. (Ik denk 
dat ik maar eens met mijn Ruud moet gaan 
praten …). Ik bowl tenslotte alweer 3 jaar 
met jullie mee. 
Zo en nu wil ik me even richten tot alle mannen: heus het zit hem NIET in 
de snelheid hoor. Mijn gemiddelde was slechts 13 kilometer per uur, vol-
gens mij de langzaamste van ons allemaal. Kijk mannen, kracht heb ik niet 
al ben ik nog zo groot, het is een kwestie van simpelweg die bal in het mid-
den houden dan stromen de punten vanzelf binnen. Als jullie voor volgend 

jaar nog een paar privé-lessen 
van mij willen, dan bellen jullie 
me maar! (Let op, de wisselbe-
ker staat nu weer een jaar op 
de Buitenhof en we hebben 
nog maar één overwinning no-
dig …..). 
Graag wil ik Jan heel hartelijk 
bedanken voor de uitstekende 
organisatie. Het is inmiddels 
een hele leuke traditie gewor-
den en dit jaar waren er weer 
meer leden die meededen, leuk 
hoor! De sfeer was  

      Souplesse, techniek en stijl van Robert               heel goed en de bowlingbaan  
                       vond ik veel gezelliger dan bij 
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Six Flags. Daar rook het altijd zo muf. Er kon ook voor het eerst niet ge-
sjoemeld worden met de punten, want alles werd voor ons uitgerekend 
door de computer. Heel makkelijk. (Ben ik daarom kampioen gewor-
den???) 
Tot slot hoop ik dat het goed blijft gaan met de (onze) club. Een fijne zo-
mer toegewenst en tot op de Open Dag. Dan zie ik jullie weer allemaal. 
 
Saludos y hasta la vista, 
TRUUS PETERSEN 
 
P.S. 1)  Ik had ook nog wel de scores kunnen vermelden, maar dat is 
niet echt leuk voor de mannen. Bovendien hangen ze boven mijn bed. Wie 
ze in wil zien, komt maar langs. 
        2) en Jan, het viel best mee hoor, om een stukje te schrijven!  
 

                                                             
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

De trotse winnaars  
 
 
We zijn inmiddels in het bezit gekomen van de scorelijst die boven het bed 
van Truus gehangen zou hebben ……Wie is daar langs geweest?? 
 
1.  Truus  (1)     9.  Ruud (4)   17.  Kor v.E (3)   
2.  Jaap      (2) 10.  Robert (2)   18.  Mageet (4) 
3.  Henk (3) 11.  Ilona (4)   19.  Hanja (1) 
4.  Ivo     (3) 12.  Tjeerd (2)      20.  Jazondr (3) 
5.  Bert (1) 13.  JanJacob (3)   21.  Roel (3) 
6.  Dinie (2) 14.  Suzanne (1)   22.  Jaco (1) 
7.  Ton (4) 15.  Marian  (2)   23.  Jolanda` (1) 
8.  Kor B    (4) 16.  Jitske (4) 
 
Tussen de haakjes () is de gespeelde baan vermeld 
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GELEZEN IN ANDERE BLADEN  
 
De Modelbouwer nr. 4, april 2002  

Het Modelbouwmuseum is voorlopig uit de brand. Nadat de ge-
meente Leiden de huur van het huidige pand had opgezegd heeft 
dit museum, volgens een item in dit nummer, onderdak gevonden 
in het attractiepark Duinrell te Wassenaar. 
In het Brugpraatje alvast een voorbeschouwing over de model-
bouw-wedstrijd van één der Zeven Provinciën marineschepen. 
Verder een verhaal over het Utrechtse Statenjacht welk als een 
scholings- en werkgelegenheidsproject momenteel wordt nage-

bouwd. Van dit schip zijn bij het NVM-Tekeningenarchief een set bouwtekenin-
gen te koop. Voorts een beschrijving van een nieuwe bouwdoos van de stoom-
sloep ‘Tamise’ 
Ook wordt informatie gegeven over een CD-Rom, die via het Rijksmuseum te 
Amsterdam verkrijgbaar is en gedetailleerde beschrijvingen en foto’s van histo-
rische Marinemodellen van 1698-1889 bevat. Eveneens heeft dit museum een 
boek uitgegeven over historische scheepsbouw onder de titel: ‘In tekening Ge-
bracht – De 18 eeuwse scheepsbouwers en hun ontwerpmethoden’ 
In de rubriek Werk van Leden een impressie over de bouw van een model van 
de Hopperzuiger Geopotes IX. 
Hoe we de informatie van tekening overbrengen naar het materiaal en welke 
gereedschappen daarbij nodig zijn, wordt vermeld in het hoofdstuk ‘Aftekenen 
en meten’. 
De laatste tijd zien we steeds meer scheepsmodellen met een stoommachine 
(b.v. de sleepboot Jan), zodat de rubriek Stoom ook steeds interessanter gaat 
worden. 
 
De Modelbouwer nr. 5, mei 2002 
In de groep scheepsmodelbouw wordt veel aandacht besteed aan het project 
‘De Zeven Provinciën’. Het betreft een grote internationale modelbouwwedstrijd 
in het bouwen van één van de acht schepen die ooit in de Nederlandse maritie-
me geschiedenis onder deze naam hebben gevaren. De wedstrijd, die zal wor-
den geleid door een nieuw opgerichte stichting, gaat op 1 juni 2002 officieel 
van start en wordt in de zomer van 2005 afgesloten. Buiten de organisatoren 
NVM en de ANSF zullen ook het Instituut voor Maritieme Historie en de Bata-
viawerf in Lelystad hierop inhaken. 
In het tweede deel wordt het vervolg van de bouw van een snikschuit voor per-
sonenvervoer besproken. 
In de rubriek Electronica en Radio-Control lezen we over de besturing en voort-
stuwing van zeilende schepen. 
Hoe we de dieptemaat van een voorwerp kunnen meten met een schuifmaat 
wordt weergegeven in een vervolgartikel over dit onderwerp.  
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Radio Control, april 2002 
Weinig artikelen over scheepsmodelbouw. Van het aantal 
scheepsredacteuren is er slechts één actief. Uit de hand van Jan-
tinus Mulder een stuk over de werkplek van de scheepsmodel-
bouwer. Uitgaande van de praktijk dat zo’n werkplek kan variëren 
van keukentafel tot een werkplaats vol met machines, geeft dit 
artikel slechts geringe informatie aan de gevorderde modelbou-
wer. 

 
Radio Control, mei 2002 
In de colofoon wordt onder de kop Redactiemedewerkers niet meer de naam 
Arie Penning genoemd, hiervan akte.  
Op pagina 9 een opvallende aankondiging over onze open dag. 
In de rubriek RC-schepen een bouwbeschrijving van de STAR-45, een 
schaalmodel van een zeilboot uit de olympische klasse.  
In het verslag over de Faszination Modellbau Messe te Sinsheim zien we in 
de fotorapportage een aantal prachtige schepen.  
Jantinus Mulder beschrijft dit keer de bouw van het model van het opnemings-
vaartuig van de Hydrografische Dienst van de Koninklijke Marine, de Hr.Ms. 
Buyskes. Ook hier verricht hij weer veel voor-onderzoek voordat hij met de 
bouw begint. 
Uiteraard in dit blad veel aandacht (reclame gemaakt) voor het Radio Control 
Mega Spektakel te Rosmalen tijdens het pinksterweekend. Ook Vaargroep 
Harderwijk weet uitgebreid aandacht te trekken voor de visserijdagen op 31 
augustus a.s.  
 
Gelezen in de andere bladen... 

Nou ja, lezen.... ’t Was meer plaatjes kijken! Kwiklink van Maart 
had maar één thema: 
Neurenberg, Neurenberg enne... Neurenberg! Nou waren er tijden 
dat er veel nieuws te zien was op ’s werelds grootste speelgoed-
beurs, maar de fantasie van de heren fabrikanten schijnt een 
beetje uitgeput te zijn. Het is ‘oude wijn in nieuwe zakken’! In ons 
jargon meteen vertaald in: Oude boten in nieuwe dozen! (En met 

een nieuw prijsje erop, natuurlijk!) Ik loop ze even langs, en vermeldt eventue-
le bijzonderheden. 
Graupner: De PARAT, een kustsleper met Voith-Schneider-aandrijving. Even 
de kleine lettertjes lezen: Schip:€261, beslag €114, Voith Schneider aandrij-
ving: €178. 
Maar wat die snippenschieters er niet bij vermelden is het volgende: JE HEBT 
2 (ZEGGE: TWEE) AANDRIJVINGEN NODIG!! Verder 3 boten van de cate-
gorie ‘ampere-slurpers’:  Bullet, Sea Commander en de B-24.  
De laatste als kant-en-klaar-model. Einde Graupner!  
Robbe: De Rainbow II, een klein zeilbootje van €95, en de Lightning 46 
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(ampere-slurper) die voor €121 over de toonbank gaat. De Valdivia is een 
geheel houten model van een schoener. Voor €565,50 ben je trotse eige-
naar van een model van 158 cm lang en een masthoogte van 130 cm. 
Een nieuwe hobbykamer wordt niet bijgeleverd.  
Multiplex negeert botenbouwers dit jaar maar eens. 
Kyosho brengt de Air Streak uit, een snelle offshore-racer; 65cm lang, en 
met een nog onbekende prijs. 
Carson komt uit met de Sea Wing, een soort B24 die een deuk van €166 
in je portefeuille achterlaat.  
Nou, dat was het botennieuws uit Neurenberg in Kwiklink. Verder nog een 
recensie van de Wave Chopper, een jetskimodelletje met een prettig 
ogend modelbouwdoosje erop en Pieter Klein doet weer een duit in het 
zakje met zijn serie “Scheepspraat”. Dat was het waternieuws. Tenzij dat 
je je aangetrokken voelt tot een reportage over watervliegen; laten we eer-
lijk zijn: die watervliegers moeten gewoon de vleugels van hun modellen 
afslopen en die propellor onder water laten draaien! Dan zijn het tenminste 
boten! O ja, op de laatste pagina, in een klein hoekje, nog een paar fo-
tootjes van de aanhanger van Jan Hofman in z’n nieuwe jasje. Toch nog 
botennieuws uit Biddingtown.... 
 
JACO en ROEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 



BAKENPRAATJES 
 
NIEUW CLUBHUIS IN HUIZEN. 
Modelclub Huizen opende op 23 maart j.l. hun nieuwe clubgebouw. 
Na vele inspanningen met de gemeentelijke overheden kregen zij vlak 
voor de kerstdagen vorig jaar een kale ruimte toebedeeld in een nieuw 
gebouw. 
Met vereende krachten werd er getimmerd, behangen, geschilderd en ge-
fit (geloodgieterd bedoelen we hier!). Zo kon deze kale ruimte gewijzigd 
worden in een gezellig clubgebouw. Jan, Piet, Han en Jaco waren er ge-
tuigen van hoe de burgemeester de nieuwe clubruimte opende door de 
naam van het gebouw te onthullen, namelijk DE BAAT. 
Modelbouwclub Huizen heeft inmiddels ook een eigen webpagina: 
http://communities.msn.nl/ModelbouwClubHuizen 
 
ONDERHOUD CLUBLOCATIE. 
Er is de laatste tijd weer druk getimmerd op ons clubterrein. De geraamten 
van de steigers zijn inmiddels voorzien van nieuw geïmpregneerd hout. 
Hierdoor zijn er weer mogelijkheden de loopplanken goed te kunnen vast-
schroeven en kunnen we weer veilig via de steiger onze schepen te water 
laten. 
Momenteel wordt nog hard gewerkt aan het vernieuwen van de tafelbla-
den. Deze bladen bestonden uit oude binnendeuren, die door de tands 
des tijds erg zwak waren geworden. 
We gaan er van uit dat voor de Open dag deze werkzaamheden weer af-
gerond zijn. 
  
NIEUWE SECRETARIS. 
Tijdens de laatste algemene ledenvergadering op 6 maart j.l. heeft Jaap 
Bink zich helaas niet herkiesbaar gesteld als secretaris. 
Wij danken Jaap voor zijn inzet als secretaris de afgelopen jaren en prij-
zen ons gelukkig dat hij als webmaster wel onze internetpagina wil blijven 
beheren. 
Ons nieuwe lid Jan-Jacob Bakker werd als zijn opvolger gekozen. 
We hebben zo een nieuwe frisse jeugdige inbreng in het bestuur gekre-
gen. 
Wij wensen Jan-Jacob veel succes. 
(De redactie zal Jan-Jacob vragen zich in ons volgend nummer te willen 
voorstellen in een aflevering van de serie ‘Mag ik mij even voorstellen ….’) 
 
SPONSORS. 
Dankzij de inzet van resp. Tjeerd Krist en Jan Hofman hebben zich weer 
twee bedrijven aangediend die onze club willen sponsoren. U vindt ze bo-
ven op blz. 23.  
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Tevens heeft Piet Jansen een zeilklipper aan 
de club geschonken. De opbrengst bij ver-
koop is voor de clubkas. Vraagprijs  € 200,00 
We zullen dit modelschip voor  verkoop op 
internet plaatsen, tenzij iemand van ons 
…….. 
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EVENEMENTENKALENDER 
 
 
√ 31/1 - 05 feb 2002 Int. Spielwarenmesse te Neurenberg 
√ 16-17 feb 2002  *Modelbouwbeurs 2002 in Zeelandhallen te Goes 
√ 6 mrt 2002   * Algemene ledenvergadering VAARGROEP Flevoland 
√ 21-24 mrt 2002  Faszination Modelbau 2002 te Sinsheim (D) 
√ 17-21 apr 2002  *InterModellBau 2002 in de Westfalenhalle te Dortmund 
√ 27 apr 2002   Voorjaarsvaardag MMI bij Vaargroep FLEVOLAND 
√ 27 apr 2002   *Bowlingavond VAARGROEP Flevoland in Dronten 
√ 9  mei 2002   *Vaarmiddag op nieuwe lokatie van MBC Huizen 
√ 9-11 mei 2002   Sleepbootdagen te Zwartsluis 
√ 7-11 mei 2002  10e Pagedal Eurosail zeilweekend te Stadskanaal 
√ 11 mei 2002  *Vaardag Olster Modelboot Club te Olst 
√ 19-20 mei 2002  *RC-Megaspektakel Autotron te Rosmalen 
 
1 juni 2002  *Open dag VAARGROEP Flevoland 
 
8-9 juni 2002  Vaarshow op Landgoed Ekenstein te Appingedam 
 
15-17 jun 2002   Int. Vaarweekend ‘Quelderduyn’ MBV Nieuwe Koers  
     te Den Helder 
 
22 jun 2002   *  Waterdagen in Gorichem. Open dag Scheepswerf Damen 
 
22 jun 2002   Open Dag MBV ‘Samen Sterk’ te Vaassen 
 
28-30 jun 2002   Stoom- en vaarshow – Camping Tempelhof - Callantsoog 
 
12-13-14 jul 2002  Nationale Vlootdagen Koninklijke Marine Den Helder 
 
17-18 aug 2002  Vaarweekend MBV Atlantis te Zutphen 
 
31 aug 2002  * Vaarshow met Vaargroep Harderwijk op 21e visserijdag 
 
7 sep 2002              * Open Dag Modelbouwclub Epe – Hoofdstraat 2 - Epe 
 
19-20 okt 2002     Modelbouwweekend in Grenslandhallen te Hasselt – België 

19-27 okt 2002   * Nationale Modelbouw Manifestatie te Soesterberg  
         Militaire Luchtvaart Museum 

 

 

* VAARGROEP Flevoland neemt aan dit evenement deel of is daarbij aanwezig 
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