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       UIT DE STUURHUT  
 
Deze week hebben we de najaarsledenvergadering 2002 en daarmee ook de 
laatste clubavond van dit jaar. 
Automatisch dwalen je gedachten dan af naar het afgelopen jaar. Een jaar vol 
met activiteiten.  
De activiteiten begonnen eigenlijk al tijdens de najaarsledenvergadering van 
2001. Er werd toen al een globale planning uitgezet voor 2002 en tevens ga-
ven een tiental leden zich op die bereid waren tot het bouwen van het 
‘balbootje’.  
Als we weten, dat er momenteel al 6 mensen in het bezit zijn van een gepoly-
esterde romp en er twee binnenkort al zover zijn, lijkt het er op dat er 8 leden 
volgend jaar aan de start kunnen verschijnen met hun eigen bootje. 
Geheel gebouwd vanaf tekening. Voor velen pas de eerste keer om op deze 
manier een model te bouwen. Dus kunnen we gerust spreken van een waar 
succes. 
Jan en Jaco bouwen er zelfs ieder 3, dus kunnen we daarmee, als model-
bouw-vereniging, in 2003 aardig mee aan de weg timmeren.  
Deze winterperiode komen de opbouwen en het schilderwerk aan de beurt. 
Voor iedereen kunnen de details van deze werkzaamheden naar eigen creati-
viteit worden uitgevoerd. Ik ben benieuwd hoe het er straks als totaal uit gaat 
zien. 
Tevens dienen tijdens de komende maanden de grootte van de bal, de beu-
gel, het doel en het speelveld te worden bepaald, alsmede de spelregels. Met 
vereende krachten komen we hier zeker uit. 
 
Ook qua activiteiten waren we dit jaar druk in de weer. We presenteerden ons 
op grote evenementen als de Modelbouwbeurs 2002 in Goes, het RC-
Megaspektakel in Rosmalen, de Modelbouw Manifestatie in Soesterberg en 
het Winter Indoor Spektakel in Zwolle. Ook bezochten we de beurs InterMo-
dellBau te Dortmund en de Open Dag van Scheepswerf Damen in Gorichem.  
Onze eigen Open Dag te Biddinghuizen werd goed bezocht en we gaven ac-
te de presence bij diverse vaardagen van andere scheepsmodelbouw-
verenigingen. 
Mini Marine Internationaal en de Internet zeilgroep o.l.v. Roel maakten dank-
baar gebruik van onze mooie locatie om op een zaterdag hun leden uit te no-
digen. 
Onze nieuwe vaarbak probeerden we uit tijdens de Meerpaaldagen in Dron-
ten en ondanks het natte weer was er voldoende belangstelling en hadden 
we weinig problemen met het opzetten en afbreken van de bak. 
 
Al met al een fijn jaar om op terug te kijken en tevens een goed moment om 
vooruit te kijken naar de dingen en gebeurtenissen die we nog in ons vaarwa-
ter tegen zullen komen. 
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IN DE KEUKEN VAN HISTORISCHE SCHEPEN, deel III 
 
In Bakenier nr. 8 en nr. 10 gingen de twee eerste delen van deze serie 
over het gedeelte van de tuigage dat het staande want wordt ge-
noemd. Oftewel, het touw-werk op het schip, dat de mast zowel in de 
lengterichting (langsverstaging) als in de breedterichting 
(dwarsverstaging) op zijn plaats houdt. 
In dit deel neemt Piet Jansen het andere deel van de tuigage, het lo-
pende want, en de zeilen onder de loep. 
 
LOPENDE WANT 
Het lopende want is de benaming van al het touwwerk dat over de schijven van 
de blokken (katrollen) loopt en waarmee de ra’s en de zeilen worden bediend. 
We gaan nog steeds uit van het 17e-eeuwse vierkant getuigde fregat of volschip 
met drie masten. 
Tot het lopende want worden gerekend alle: 

 a- vallen   f-   halzen 
 b- rakken   g-   geien 
 c- brassen  h-   gordings 
 d- toppenanten  i-   riftalies 
 e- schoten   j-   boeleins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 FIGUUR 1 
 c.   Blok aan hals voor bras  g.    Geitouw  i.     Riftalie 
 d.   Blok aan hals voor toppenant  h1.  Broekgording   k.    Lijktouw 
 e.   Schoothoorn   h2.  Nokgording  m.   Rifseizings 
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a-  Een val is de lijn om de zeilen en ra’s te hijsen en reven (neerhalen). 
     Er zijn diverse soorten vallen, zoals marsval, bramval, enz.. 
b-  Met de rak wordt de ra langs de mast geleid bij het op- en neerhalen. 
     De rak wordt gemaakt met sleden en klootjes. 
c-  De bras bevindt zich aan de nok van de ra en dient om de ra in  
     horizontale vlak zodanig te draaien, dat de zeilen de meeste wind    
     vangen. Ook de brassen worden vernoemd naar de ra waar zij bijhoren,  
     zoals fokkebras, bovenbrambas enz. 

Bij de blinde ra (dat is de ra voor aan de boegspriet) wordt de brastrijs ge-
noemd.  

     Als de bemanning aan het brassen was, kan daarmee ook gedacht   
     worden aan het ‘gulzig en overdadig eten en drinken’, maar ik betwijfel     
     of dat toen in die tijd aan boord wel tot de mogelijkheden behoorde. 
d-  Het horizontaal houden of juist in een schuine stand zetten van de ra’s,  
     gebeurt met een toppenant of kaailijn. 
e-  De schoot is de lijn aan het zeil, bevestigd aan de ‘schoothoek’,   
     waarmee de stand van het zeil wordt geregeld.   
     De schoot dient voor het doorhalen van de schoothoorn van de zeilen,  
     m.a.w. de onderhoeken van de zeilen worden ermee naar achteren  
     getrokken. De soort schoot wordt ook vernoemd naar de zeilen waar zij  
     bij hoort. 
f-  Aan de schoothoeken heeft het zeil nog twee lijnen die naar voren lopen,  
    de halzen  
    Met de hals wordt het tegengestelde van de schoot gedaan. De hals  
    houdt en haalt de schoot naar voren. 
g-  De gei heeft als doel de zeilen aan de ra’s te bergen of op te geien. 
h-  Met de gording wordt de zeildoekmassa tegen de ra aangehaald. 
     De gording is onderverdeeld in buikgording vastgezet op het onderlijk  
     van het zeil en nokgording vastgezet op het staandelijk. 
i-   Met de riftalie wordt het zeil gelicht en wordt de eerste band van het  
     eerste rif aan de ra opgetrokken en dus het zeiloppervlak verkleind. 
j-   Met de boelein wordt het staandelijk aan de loefzijde van het zeil naar  
     voren gehaald, als de wind schuin van voren in komt. 
…… en verder: 
k-  Lijken zijn de lijnen aangebracht rondom het gehele zeil, het is de   
     verstevigde rand van het zeil, het boordsel. 
     Het lijk wordt genoemd naar de plaats waar het zich aan het zeil bevindt,  
     namelijk onderlijk, staande lijken of bovenlijk 
     Het onderlijk wordt ook wel ‘broek’ genoemd. 
l-  Om erge lange takels te voorkomen werd soms begonnen met een  
     dikker enkel touw (schinkel of schenkel) waaraan, aan het einde, de 
     blokken voor de takel werden vastgezet. 
     De schenkels werden vernoemd naar het gebruik, zoals brasschenkel,  
     geerdeschenkel, enz. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesleept schip 
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Hiermee zijn niet alle lijnen benoemd. Dat zou in dit korte bestek te ver voe-
ren. We zouden dan door de bomen het bos niet meer zien, of in dit verband: 
door de lijnen het want niet meer zien. 
En dan hebben we het nog niet eens over de andere lijnen of touwen aan 
boord, zoals ankertouw, borgen, broekingen en voor iedereen leuk het alle-
mansend, etc, etc. 
 
ZEILEN 
De zeilen worden onderscheiden naar de masten waarin zij hangen. 
We hebben het dan over de fokkemast, de grote mast en de bezaanmast. 
Maar ook aan de boegspriet kunnen zeilen hangen. 
 

  FIGUUR 2 Overzicht van de zeilen op een volschip met drie masten 
 
We onderscheiden dan de volgende zeilen: 
Boegspriet: 
A. Blinde 

Wordt gevoerd onder de boegspriet aan de blinde-ra. 
B. Bovenblinde 

Wordt gevoerd aan de bovenblinde-ra aan de blindesteng op het ein-
de van de boegspriet. 

        
Fokkemast: 
C. Fok 

Wordt gevoerd als onderste zeil aan de fokkemast, hangt onder de 
fokke-ra. 
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D. Voormarszeil 
Wordt gevoerd aan de fokkemast en hangt onder de voormars-ra. 

E. Voorbramzeil 
Wordt als bovenste zeil aan de fokkemast gevoerd en hangt onder 
de voorbramra. 

Boven het voorbramzeil kan ook nog een voorbovenbramzeil voor-
komen. 

      Tevens kunnen de zeilen aan weerskanten van de fokkemast worden  
      voorzien met lijzeilen, waardoor het zeiloppervlak breder wordt. 
      Zo kennen we het SB-lijzeil en het BB-lijzeil. 
      Een ezelsbruggentje om het verschil tussen loef- en lij-zijde te kunnen  
      onthouden:   Aan loef loden en gissen 

Aan lij kotsen en pissen. 
Grote mast: 
F. Grootzeil of schoverzeil 

Wordt gevoerd als onderste zeil aan de grote mast en hangt onder 
de grote ra. 

G. Grootmarszeil 
Wordt gevoerd aan de grote mast en hangt onder de grootmars-ra. 

H. Grootbramzeil 
Wordt als bovenste zeil gevoerd aan de grote mast en hangt onder 
de grootbram-ra. 

Boven het grootbramzeil zien we op sommige schepen nog het  
grootbovenbramzeil, ook weer met de mogelijkheid van SB-lijzeil en BB-
lijzeil. 

 
Bezaansmast: 
I. Bezaan 

Wordt als driekant-zeil aan de bezaansmast langsscheeps gevoerd 
aan de bezaansroede als ‘latijnzeil’. 
Het wordt mede gebruikt om te helpen om het schip op koers te hou-
den. 

J. Kruiszeil 
Wordt gevoerd aan de bezaansmast. Heeft als enige zeil zowel een 
ra aan de bovenzijde (kruisra), als aan de onderzijde (begijnera). 

      Soms zien we boven het kruiszeil nog het kruisbramzeil. 
 
Tussen de grotemast en fokkemast kunnen dwars, in de lengterichting van  
   het schip, ook nog zeilen geplaatst worden. Ze worden genoemd    
   grootstagzeil, grootstengestagzeil, grootmiddenstagzeil,  
   grootbramstagzeil. 
Ook tussen de bazaanmast en de grote-mast werden soms in de  
   lengterichting van het schip nog zeilen geplaatst, nl. bezaanstagzeil,  
   bezaanstagstengezeil. 
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Op driemasters van latere periode na de VOC schepen de z.g. theeklippers  
   zaten soms wel meer dan veertig zeilen, ook alle benoemd. 
   En daar kunnen dan nog de lijzeilen aan weerskanten nog bijkomen.  
   Ik zal jullie echter een opsomming ervan besparen.  

 
Neem alle artikelen over dit onderwerp eens mee naar een bezoek aan de 
Batavia in Lelystad en kijk dan of je daar alle behandelde onderdelen terug 
kan vinden. 
 
Succes ermee. 
 
PIET JANSEN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
    De BATAVIA 
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De BATAVIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOED GESTOLEN IS BETER DAN SLECHT ZELF VERZONNEN. 
 
Mijn lijfspreuk! Het spaart veel moeite en is goed voor de rust in je linker hersen-
kwab. Zo kwam ik kort geleden bij MBV “ISIS” en daar werd me een heel nuttig 
apparaat getoond. Een bergingshulp voor boten met panne. 
 

Men neme: Een aantal stukjes 30mm PVC-pijp met bijbehorende bochten. 
Deze lijmt men in een soort van haarspeldvorm (zie tekening) 
Zorgen voor voldoende drijfvermogen door het ding waterdicht te lijmen of vol te 
‘purren’ (dit laatste heeft natuurlijk mijn voorkeur)  
 
Op het moment dat een schip averij heeft, gooit men dit ‘ding’ in het water, en 
manoeuvreert het dusdanig dat het bergingsschip in de ene poot zit. Hiermee 
vaart men naar het gestrande model en haalt het ‘ongelukkige’ model op. 
Geen gedonder met kabels, haken en ander uitstekend tuig; gewoon er naartoe 
varen en oppikken!  
 
Wanneer je toch bang bent voor beschadigingen, kan je ook nog (stukken) isola-
tieschuimrubber om je pvc-buizen aanbrengen. Dit spul is bij de bouwmarkt te 
verkrijgen en is donkergrijs van kleur en gemaakt van een ‘mose’-rubber. 
 
Het ei van clumbumbus dus!  
Bedankt, ISIS! 
 
ROEL VAN ESSEN 
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STOOMSLEEPBOOT ‘FURIE’ 
 
In oktober werd in de Bibliotheek te Dronten een lezing gehouden over de ge-
schiedenis van stoomsleepboot “FURIE”. 
 
De Furie is Nederlandse laatste zeegaande stoomsleper en wordt beheerd door 
de Stichting Hollands Glorie in Maassluis, die het schip in nagenoeg de oude 
staat heeft teruggebracht. 
Ze werd gebouwd in 1916 bij G & H Bodewes te Martenshoek als Bodewes VI. 
In 1919 werd het schip verkocht aan Holmen Bruks & Fabriks a/b te Norrkøping 
(Zweden), die haar omdoopte in Holmen III. 
In 1969 verkocht aan A. Akerlund te Stockholm waar zij onder de naam Holmvik 
tot 1976 actief was in het verslepen van houtvlotten in de Oostzee. 
De AVRO kocht de sleper in 1976 om dienst te doen in de TV-serie Hollands Glo-
rie.  
Naar het gelijknamige boek van Jan de Hartog speelde zij samen met kapitein 
Jan Wandelaar de hoofdrol. 
Eerst onder de naam Jan van Gent en later onder de naam Furie, waar zij op het 
tv-scherm vele harten heeft gewonnen. 
In 1977 werd het schip verkocht aan Handels Mij. Heise te Zaandam. 
In 1978 verkocht aan de hiervoor speciaal opgerichte Stichting Hollands Glorie.  

Gegevens van het schip: 
Afmetingen: 30,28 x 6,07 x 3,10 meter (lengte x breedte x diepgang)  
Tonnage: 158 bruto register ton 
Voortstuwing: twee vuurs Schotse ketel + triple expansie machine 
Vermogen: 450 pk 
 



 
 
Binnen VAARGROEP Flevoland hebben we ook een Furie. Het is een model, 
dat gebouwd werd door Jan Hofman 

 
 
Gegevens van het model: 
Afmetingen: 62,5 x 12,7 cm  (lengte x breedte)  
Schaal:  1 op 50 
Voortstuwing: 1 motor, 6 volt 
Gebouwd van: tekeningen 
Materialen: hout en messing 
Gebouwd in: 1976 
 
JACO DE JONG 
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MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN…. 
 
In Bakenier nummer 10 stond een quote: 
"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 ….’" 
We zijn inmiddels aangekomen bij nummer 12 van onze Bakenier 
en ik heb eindelijk de gelegenheid gevonden om een stukje over 
mijzelf te schijven. 
 

De meesten hebben mij ongetwijfeld al een keer ontmoet of gesproken. Ik ben 
Jan-Jacob Bakker ondertussen al weer 26 lentes jong. Ik woon samen met 
Margeet in ons eigen huis te Emmeloord. 
Wij hebben namelijk vorige jaar december een huis gekocht in Emmeloord, en 
dat eigen huis is ook de reden dat ik een Bakenier heb moeten overslaan om 
mij zelf voor te stellen. Na een hele reeks van renovaties en verbouwingen, en 
niet te vergeten de tuin, zijn we eindelijk klaar.   
 
In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij Getronics als Uitwijkspecialist, om 
het heel kort te houden. Wij zorgen er voor dat een bedrijf weer door kan draai-
en als ze b.v. tot aan de grond aan toe zijn afgebrand. We zorgen dan voor 
vervangende ruimte, met daarbij de complete infrastructuur (pc’s, netwerken, 
telefoons, etc.). 
 
Ik ben al vanaf vorig jaar september regelmatig aanwezig geweest bij de club. 
Vanaf 1 januari 2002 officieel lid. En om het helemaal mooi te maken, vanaf 6 
maart 2002 secretaris van onze vereniging. Waarom deze vereniging in Bid-
dinghuizen? Simpel, het is de leukste van Flevoland!! 
 
Mijn modelbouwhistorie is nogal hectisch geweest. Ik ben een jaar of 6 geleden 
begonnen met modelvliegen. Dit heb ik altijd gedaan in Havelte, bij de vereni-
ging aldaar. Door o.a. de afhankelijkheid van het weer, het vele werk om über-
haupt te kunnen vliegen en het tijdsgebrek ben ik daar meer gestopt. 
Na een jaar niets doen, ben ik via de elektro-auto’s en de brandstof auto’s bij 
de scheepsmodelbouw terecht gekomen. Hierin heb ik iets gevonden dat mij 
erg aanspreekt.  Techniek, een leuke club mensen en een stukje creativiteit. 
Voordat ik lid werd had ik al een boot gekocht, de Banckert van Billing Boats. 
Hier heb ik mij aardig in vergist en daar ben ik dus nog steeds mee bezig. Mijn 
verdere projecten: Het ‘Balbootje’ en mijn laatste aanwinst, de Seabex One. Dit 
drietal hoop ik in ieder geval volgend jaar allemaal varende te hebben! 
 
Na deze korte introductie hoop ik dat jullie een beetje een idee hebben van wie 
ik ben en wat ik doe (probeer  ☺ ) 
 
JAN-JACOB BAKKER 
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            Goede route aanduiding in Harderwijk   
 
 
 
 
 
 
 
          
  
 
 
 
 
 
 
    
  
                    Onze kraam tussen de hoge muren 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vaaract met Duitse garnalenkotter 
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Als je wat beloofd moet je het ook doen, dus zit ik hier mijn beloofde stukje over 
de open dag van Vaargroep Harderwijk te schrijven. 
Het is 12 september en zit lekker op mijn balkonnetje, ongeveer kwart over ne-
gen in de ochtend en geniet van ongeveer 25° C. Voor mij een blauwe zee, wit 
strand en palmbomen. Hoe was het ook alweer op 31 augustus  in Harderwijk? 
O, ja, regen!   
Nou ja, de regen viel best mee, voor Nederlandse begrippen althans. 
 
Om 9 uur ben ik naar Harderwijk gereden waar ook Jaco, Roel en Kor ook al 
waren gearriveerd. We hebben eerst wat rondgekeken en toen de organisatie 
om een dakje boven de kraam gevraagd. Die waren niet te krijgen, ondanks het 
vele bellen wat Henk van Aken deed. Gelukkig waren er nog een paar andere 
kramen leeg en van Bart kregen we toestemming om daar onze stand op te 
bouwen. 
Zoals gezegd het weer werkte in het begin niet mee en de locatie op het bedrij-
venterrein was jammer genoeg niet bij de molen, maar tussen hoge muren. Iets 
wat de sfeer niet echt ten goede kwam en waar anders vele honderden bezoe-
kers kwamen, waren het er nu enkele tientallen. Maar ja, je kunt ook niet alles 
hebben. Vaargroep Harderwijk had ook enkele Duitse modelbouwers uitgeno-
digd waaronder iemand met een garnalenkotter. Met dit model, voorzien van 
een groot aantal functies, werd in de vaarbak een act opgevoerd, zonder ook 
maar één klein storinkje. 
Ook waren er enkele stands waar modelbouwspullen te koop waren. 
 
Tussen de middag kregen we een lunchpakket, inclusief drinken.  
’s Ochtends hadden we al koffie gehad, verder was er van alles te eten en te 
drinken, wat we inmiddels wel gewend zijn van Vaargroep Harderwijk. 
Jaco en ik hadden die middag nog een andere ‘verplichting’. Eén van onze 
trouwe sponsors, Looman Installaties, opende een heel nieuw pand in Bidding-
huizen en we hebben even onze felicitaties namens de club overgebracht en 
het pand bekeken. Het was daar een gezellige drukte met muziek en weer een 
hapje en drankje.  
Vanaf deze plaats wil ik nogmaals Jan en Rikie Looman en de kinderen felicite-
ren met dit mooie pand en hen vele jaren bedrijfssucces toewensen. 
 
Na een uurtje weer terug naar Harderwijk waar we Piet, Roel en Kor nog even 
gezelschap hebben gehouden.  
Om ongeveer vier uur werden de spullen ingepakt en zijn we weer naar huis 
gegaan. Daar wisselde ik van auto en met Riet ging het op weg naar het bloe-
mencorso in Vollenhove. Een aanrader voor iedereen. Wat die mensen maken 
met bloemen, petje af. 
Het was een lange, drukke dag en om half twee ’s nachts stapten we het huis 
pas weer in. 
 
JAN HOFMAN 
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ZEILDAG BIJ VAARGROEP FLEVOLAND 
 
Een terloops gestelde vraag op www.modelbouwforum.nl . “Is het een idee 
om eens met een paar zeilers bijeen te komen ergens in Nederland?” Deze 
vraag bleef, na aanvankelijke bijval een beetje sudderen tot Han Jansen hem 
nieuw leven inblies. Uiteindelijk werd het 19-09-02, bij Vaargroep Flevoland. 
Een aantal zeilers meldde zich aan, en benieuwd naar de opkomst hees ik op 
de bewuste zaterdag de vlaggen op onze clublocatie.  
Als eerste meldden zich 4 gasten uit Harderwijk: Henk van Aken met zoon en 
Eric met echtgenote en 2 kinderen. Ze brachten een stuk of 8 zeilboten mee 
in diverse grootten. Even later kwamen Rob en Robert van Modelbouwforum 
ons gezelschap vergroten en langzamerhand kwamen ook bekende VGF-
zeilers binnen. Al met al zaten we met een stuk of 10 zeilers en 18 boten aan 
het water.  
 
Om 10.20 zette ik Seawind als eerste in de plomp, en tot 16.00 is er geen 
moment geweest zonder beddelakens in de vijver. Een hilarisch moment uit 
deze dag: Henk van 
Aken bewees dat er 
ook een verbod moet 
komen op handheld 
modelzeilen. Hij kreeg 
een telefoontje terwijl 
hij lekker aan het zeilen 
was, en prompt kon ik 
de roeiboot uit laten 
rukken: Henk’s boot 
was aan de grond gelo-
pen! ’s Morgens was 
het vrijwel windstil 
maar in de loop van de 
dag wakkerde het 
briesje aan tot een lek-
kere zeilwind die de 
boten nog wel eens op één oor legde. Op die momenten kon men ook zónder 
“onderwatergenua” respectabele snelheden behalen. Het was leuk om met 
een aantal redelijk gelijkwaardige boten elkaar “de loef af te steken” of “de 
wind uit de zeilen te halen”. De Seawind kwam er niet helemaal zonder averij 
vanaf: vlak voor vieren brak mijn voorstag, waardoor de zeilen als natte vloei-
tjes in het water dreven. Ditmaal kon Ruud als reddende nautische engel op-
treden. Aan het einde van de dag was iedereen het erover eens dat we dit 
vaker zouden moeten doen. Ook de opmerkingen op Modelbouwforum waren 
positief! Wie weet.… 
ROEL VAN ESSEN 
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OP BEZOEK BIJ ….. 
 
Op zaterdag 5 oktober was ik op bezoek bij Maarten van Weelden, toen hij dat 
gehele weekend voor enkele vrienden een workshop ‘Airbrushing’ hield. 
Die morgen startte voor Maarten echter triest. Zijn parkiet, die al 11 jaar zijn 
trouwe huisgenoot was, had zojuist zijn oogjes gesloten. Tussen de regenbui-
en door werd het diertje en passant in de tuin begraven. Inmiddels waren we 
de dag begonnen met een heerlijk bakje koffie, voordat we naar de bovenste 
verdieping klommen waar Maarten zijn modelbouwhobby beoefend en waar 
dus ook zijn spuitwerkzaamheden plaats vinden.  
 
Het eerste dat mij opviel was dat de hele zolderverdieping uitpuilt met bouwdo-
zen. Voor een deel werden ze reeds gebouwd, maar een groot aantal moeten 
nog gebouwd worden. Rechts in de kamer staat een werkbank met erboven 
rijen potjes Humbrol-, Revell- en Tamiyaverf.(foto 1) 
 
Onder het zolderraam staat een zelfgebouwde mini-spuitcabine met een 
(lucht-)afvoerslang, die tijdens de spuitwerkzaamheden door het geopende 
kantelraam wordt gebracht. Het lijkt op een aquariumraamwerk, met tegen de 
achterzijde een filtergat met daar weer achter een ventilator. Een ‘must’ om 
gezond te werken en ook de ruimte schoon te houden. Op de bodem van de 
spuitcabine staat een handig draaiplateautje om het te spuiten model van alle 
kanten te kunnen benaderen.(foto 2) 
 
Als voorbeeld pakt Maarten een vliegtuigje (ook hij heeft zijn huiswerkge-
maakt, evenals de rest van de ‘klas’), dat wit gespoten gaat worden. Eerst 
worden alle attributen bij elkaar gezocht en klaar gelegd.  
Dan wordt begonnen aan het model zelf. Het vliegtuigje wordt eerst goed 
schoon gemaakt en daarna worden de delen afgeplakt, die niet of in een ande-
re kleur moeten worden gespoten.(foto 3)  
Ook een paar kleine, pieterige, losse onderdelen voor een reinigings- en spuit-
beurt worden in een wasknijper geklemd.(foto 4)  
 
Voor de broodnodige lucht wordt uit een hoek een modelbouwcompressor te-
voorschijn gehaald.(foto 5)  
Het lijkt op een koelkastcompressor (zelfde pompprincipe trouwens), gecom-
pleteerd met drukmeter, waterafscheider en luchtvoorraadvat. De luchtdruk 
wordt ingesteld op slechts 0,5 bar.(foto 6) De luchtslang en de airbrush-spuit 
worden aangesloten en klaar voor gebruik aan een strategisch geplaatste 
haak opgehangen. 
 
De verf is nu aan de beurt. Een potje witte Revell verf moet er aan geloven. De 
verf wordt eerst zeer goed doorgeroerd (eventueel doorroeren met het roer-
stukje, getipt in de Bakenier van mei 2000-blz. 12). 
Met een injectiespuitje worden 4 volumedelen witte verf uit het Revellpotje  
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overgebracht naar een leeg kunststof bekertje. Daarna wordt, met hetzelf-
de injectiespuitje, ongeveer 1½  volumedeel terpentine in het bekertje bij-
gevoegd en het geheel goed gemengd.(foto 7) 
Maarten laat zien hoe je de verfspuit vasthoudt en hoe de luchtslang met 
een slag om/over de arm wordt gedraaid, waardoor deze niet in de weg 
kan zitten tijdens het spuiten.(foto 8) 
De handen worden beschermd met latex handschoenen. Met een injectie-
spuitje wordt daarna het bekertje van de verfspuit gevuld en het spuiten 
kan beginnen.(foto 9)  
De voorraad verf en het vulinjectiespuitje blijven binnen handbereik liggen 
om de spuit weer snel te kunnen vullen als ze leeg is. 
 
Het (statische)model wordt met heen en weer gaande bewegingen van 
verf voorzien. 
Gedurende het ‘stilstaande’ moment tijdens deze heen en weer gaande 
beweging, dient de verfspuit altijd ‘buiten’ het model te worden gebracht, 
anders zouden we op dat punt te veel verf op het model krijgen.  
De kleine onderdelen uit de bouwdoos zitten nog op het raamwerk en kun-
nen zo gemakkelijk nog even worden meegenomen.(foto 10) 
 
Even belangrijk als de handelingen vòòr het spuiten zijn de werkzaamhe-
den nà het spuiten en dat is dat de spuit weer goed schoongemaakt wordt 
en daarna voor gebruik gereed is voor een volgende handeling of kleur. 
De overtollige verf in de spuit wordt teruggegoten in het kunststof voor-
raadbekertje en de spuit wordt gevuld met terpentine. De spuit wordt op 
het filter in de spuitcabine gericht en leeggespoten. Met de hand wordt 
even de spuitopening afgesloten, waardoor de nog aanwezige terpentine 
uit het spuitbekertje opborrelt en deze schoonmaakt.(foto 11)  
Met een klein stevig kwastje en een spiraalborsteltje worden de onderde-
len van de spuit zorgvuldig gereinigd, zodat deze weer in een optimale 
conditie is voor het volgende spuitgebeuren.(foto 12,13 en 14) 
 
Na de voorbeeldinstructies van Maarten waren de anderen aan de beurt 
om de lessen in praktijk te brengen op hun eigen meegebrachte huiswerk/
modellen.(foto 15) 
 
In verband met privé verplichtingen nam ik tegen het einde van de middag  
afscheid en keek terug op een interessante en leerzame dag, waarvoor ik 
Maarten hartelijk bedank. 
 
JACO DE JONG  
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BERICHT UIT SOESTERBERG 
 
Dit jaar deed Vaargroep Flevoland wederom mee aan de Nationale Modelbouw 
Manifestatie in het Militaire Luchtvaart Museum te Soesterberg, georganiseerd 
door de IPMS (International Plastic Modellers Society), of, in goed Nederlands: 
Ik Plak Modellen Samen .  
 
Dit evenement is inmiddels uitgegroeid tot een behoorlijke publiekstrekker in de 
herfstvakantie. En dat 
hebben we gemerkt! 
Behalve de IPMS waren 
ook aanwezig: de Mari-
negroep van de NVM, 
MMI, Modelbouwclub 
Epe, de stichting Phan-
tasy in Blue, een raket-
tenclub, een vliegclub 
wiens naam ik niet 
meer weet (sorry), een 
groep raceautojongens 
’t Kasje en een behoor-
lijk aantal Meccano-
boys. Bovendien wer-
den op zondag 20 okto-
ber demonstraties ge-
geven met RC-brandstofauto’s. 
 
Uiteraard ontbraken de presentaties in de vaarbak niet, waar elke dag op het 
halve uur vaardemo’s gegeven werden. Jan en Piet waren elke dag present, 
Jaco en ik hebben één dag gemist en Ruud heeft ons (ondanks nachtdiensten) 
twee dagen vergezeld. Zelfs Tjeerd heeft een middag in onze stand doorge-
bracht. 
 
Ruud had veel succes met z’n bakken van de Stadsreiniging uit Amsterdam 
…… na een week lag de eerste bak vol met (snoepjes-)papier en verdere rot-
zooi, gedumpt door het bezoek. (Ja, ja, hoe kan je succes afmeten … ) Ik miste 
alleen de fietsen, anders had hij het geheel zó in kunnen gieten. 
 
Ik moet eerlijk zeggen: zo’n weekje ‘standzitten’ is geen straf. Het was lekker 
druk, veel belangstelling, lekker gevaren en gezellig gekletst met diverse men-
sen. De kleinzoon van de doper van de “Enterprise” kwam nog langs en was 
aangenaam verrast.  
 
Ook kregen we 3 modellen aangeboden door een mevrouw wiens overleden 
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man modelbouwer was. Deze schepen zijn aan de vereniging ter beschik-
king gesteld. De Rau IX, de Tön 12 en de Bugsier. Zagen er mooi uit, zelfs 
ondanks de dikke laag stof die de modellen bedekte. 
 
De laatste dag was een winderige. 
Het stormde, windkracht 12 uit het 
zuidwesten. Dus ook in de vaarbak! 
Ondanks dat, wilde ik varen en zette 
(eigenwijs als ik ben) de Kormoran in 
het water. Helaas... 2 minuten later 
zonk de Kormoran, omver geblazen 
door een heftige windstoot toen hij 
net dwars op de wind lag. Schoenen 
uit, sokken uit, broek omhoog... wa-
den!!!!! Bootje leeg laten lopen, accu 
los en in de stand alle elektronica 
opengemaakt. Ventileren! (Weet je 
dat met blote poten in zo’n hal zitten 
best koud is?)  
Overigens was dat niet de enige 
schade in het museum: het richtings-
roer van de Dakota raakte volledig 
los, een half uur voordat wij aankwa-
men en lag als een nat vloeitje op het 
hoogteroer. Zonde....   
 
Het vliegdekschip “HMS Victorious” van Hans Vollebregt, een MMI-lid, 
won de eerste “botenprijs”. Natuurlijk niet helemaal eerlijk: het ding stikt 
van de vliegtuigen op het dek, en dan kan je in een luchtvaartmuseum 
natuurlijk niet meer stuk. Ik bedoel: als Piet een zeemeeuw in de masten 
van z’n zeilschepen had gezet, was hij eerste geworden!  
Maar goed, er waren hele mooie staaltjes van bouwkunst te bewonderen. 
Natuurlijk weer RMS Titanic in karton. De bouwer is nu een aardig eind 
met het achterschip, twee maal HMS De Ruyter (de kruiser dus), een Li-
bertyschip (met een volle deklading), diverse Flower Class-korvetten, on-
derzeebootjagers en onderzeeërs.... Ik begin te kwijlen over m’n toetsen-
bord als ik er aan terugdenk! Kortom: het was erg gezellig, en een hele 
goede promotie voor zowel modelbouw in het algemeen als onze vereni-
ging in het bijzonder!  
 
Tot slot: Na innige reanimatie is de elektronica van de Kormoran weer tot 
leven gewekt: Alles doet het weer! Pfffff..... 
 
ROEL VAN ESSEN 
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GELEZEN IN ANDERE BLADEN 
 
RADIO CONTROL, oktober 2002  

Vanaf het vorige nummer heeft de huidige uitgeverij Ten Brink 
Meppel B.V. het tijdschrift overgedaan aan de NGU, voortaan de 
nieuwe uitgever. De redactie en de lay-out zal hetzelfde blijven, 
zodat we er niet of nauwelijks wat van zullen merken, volgens de 
nieuwe uitgever. 
Graupner heeft de Portofino bouwdoos opnieuw uitgebracht als 
de versie II. Nou ja, bouwdoos, de romp hoeft alleen nog maar 

bestickerd te worden, de rest als motoren, regelaar, servo’s en de bedra-
ding ervan zijn al aangebracht. Ontvanger en accupack erin en er kan al 
mee gevaren worden. De beslagdelen op zijn plaats bevestigen en klaar 
ben je met je bouwdoos. Dus echt een boot voor beginners of ongeduldigen 
die snel willen varen. 
Voorts een artikel van een zeildag in Dokkum, een pittoresk stadje in het 
noorden van Friesland, in een provincie waar zeilen niet onbekend is. 
In dit geval betrof het een toertocht en wedstrijd met modelzeilboten tussen 
de afgemeerde motorjachten midden in Dokkum. 
Het derde artikel over scheepmodelbouw heeft als titel “Modelbouwen op 
schaal”. Diverse tips over goede voorbereidingen, maar ik heb er echter niet 
uit kunnen vernemen welke criteria je moet hanteren om een bepaalde 
schaal te kiezen. Kan ik mijn toekomstige onderzeebootjager wel bouwen 
op schaal 1:100, of is 1:75 wellicht beter?  
Ook in Stadskanaal werd dit jaar gemodelbouwzeild, of is het modelbouw-
gezeild? Een fotoverslag van dit evenement laat mooie plaatjes zien van 
topmodellen.  
In RC-Wedstrijdnieuws werd aangegeven dat er op 2 en 3 november in Den 
Bosch de Open Nederlandse Kampioenschap Radiozeilen zal worden ge-
houden, maar als u dit leest is dat inmiddels al weer verleden tijd. 
In de rubriek ‘RC-Clubs’ wordt Modelbouwclub Zuid-Limburg in het zonnetje 
gezet. 
 
 
RADIO CONTROL, november 2002. 
Slechts één artikel over scheepsmodelbouw deze maand. 
“Toen ging het mis ….” Gegevens en tips over het onder water gaan van 
een model of de opbouw ervan. Wat kunnen we eraan doen. Er worden di-
verse aanwijzingen gegeven hoe je al tijdens het bouwen van de boot hier-
mee rekening kan houden en tips wat te doen als je model toch de bodem 
van het vaarwater zal voelen. Berucht zijn de wateren van zandafgravingen 
vanwege hun diepte en trechtervorm, die draaikolken veroorzaken. 
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KWIKLINK Modelbouw, nr. 90 – september/oktober 2002 

Het eerste artikel dat ik over scheepsmodelbouw in dit nummer 
tegenkwam was de beschrijving over de Graupner bouwdoos van 
het racemonster B-24 
Opvallend stond rechtsboven het artikel ‘K v Essen’. Een drukfout 
dacht ik, dat moet R v Essen zijn. Maar nee hoor (kleintjes worden 
ook groot!), in de colofon staat in het rijtje redacteuren ook onze 
eigen Kor van Essen vermeld. En in vol ornaat staat hij in dit artikel 

met zijn model voor ons clubhuis HET BAKEN gefotografeerd. Kor beschrijft 
het model uit de bouwdoos waarmee met weinig bouwen snel is te varen. En 
nou Kor, waar blijft jouw eerste artikel voor onze eigen Bakenier?  
Vader Roel kon in dit nummer niet achterblijven en deed een onderzoek naar 
scheepsroeren. Hij beschrijft in dit artikel de verschillende soorten roeren. De 
plaatjes erbij kwamen bekend voor, namelijk van ons bezoek aan de open 
dag bij Damen in Gorichem. Voor de roerzoeker uit de scheepsmodelbouw-
wereld een interessant artikel. Verder lezen we in dit blad hoe te zeilen met 
een modelzeilschip. Het betreft het vinden van de harmonie tussen windrich-
ting en windkracht met het model, overigens zijn dit dezelfde criteria die bij 
de originele schepen worden gehanteerd.  
In ‘Op bezoek bij’ gaan we naar Rein en Wilma van Volgers Spel & Hobby te 
Harderwijk. Een bedrijf waar reeds menig VGF-er zijn voetstappen heeft ge-
zet. 
 
KWIKLINK Modelbouw, nr. 91 – november/december 2002 
Kwiklink wordt dikker, helaas daardoor ook duurder in 2003. Het blijft toch 
hoofdzakelijk een vliegtuigblad. Van de 84 pagina’s hebben de eerste 52 
pagina’s hoofdzakelijk met de vliegsport te maken. 
In Kwikreview wordt de Graupner acculader Ultra Duo Plus 30 besproken. 
Het betreft een acculader die buiten het opladen van accu’s ook accu’s kan 
ontladen, formatteren, conditioneren en de capaciteit meten. 
Het is geschikt voor loodaccu’s, NiCad- of  NiMH- en Lithium-cellen.  
Het laadapparaat kan gevoed worden door een 12 volts autoaccu of door 
een losse erbij behorende gestabiliseerde voeding. 
Wel een prijzige lader, € 199,= voor de lader en € 148,60 voor de voeding. 
In het hoofdstuk ‘Elektra en elektronica voor de modelbouw’ worden de eer-
ste stappen gezet in het werken met elektronicacomponenten. De soldeer-
bout, de multimeter en de wet van Ohm komen aan bod. 
In Lezers Bouwen behandelt onze Roel het model van de onderzeeboot 
“Walrus”, gebouwd door Lex Verkuijl van MBC Isis uit Lelystad. Een prachtig 
stukje modelbouw zo te lezen.  
In ditzelfde hoofdstuk beschrijft de bouwer H. Bekker zijn model van de ho-
vercraftboot Princess Margeret. 
In productennieuws zien en lezen we hoe klein de nieuwste ontvangers en 
regelaars van ACT al worden gemaakt.  
JACO 
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RADIO CONTROL WINTER INDOOR SPEKTAKEL TE ZWOLLE. 
 
Nog maar net terug van een volle week in het Luchtvaart Museum in 
Soesterberg of het volgende weekend in de IJsselhallen in Zwolle, op 2 en 
3 november, stond al weer voor de deur. 
We hadden ingeschreven voor een ruimte ter grootte van 4 marktkramen 
en toen het bijna zover was, was het toch best wel spannend of we die 
kramen wel gevuld konden krijgen. Ook hadden we niet zoveel kleden in 
huis om over de tafels te leggen. Tijdens voorgaande evenementen kon-
den we de kleden van MMI lenen als we zelf te kort zouden komen. Maar 
MMI had ze nu zelf nodig voor hun eigen stand op het spektakel. 
 
Dus besloot Jaco op de maandag ervoor eens op de stoffenmarkt in Kam-
pen te gaan snuffelen en rond te kijken. Hij vond een stoffenkraam die 
schijnbaar erg populair was, gezien het aantal dames dat er zich omheen 
had verzameld. Dat moet vast de goedkoopste zijn, dacht onze koopjesja-
ger en bingo … , hij vond een rol met een geschikte kleur blauw. Jammer 
genoeg bleek daar echter zo’n 5 meter te weinig op te zitten. 
Gelukkig vermoedde de kraamheer dat hij thuis nog een rol in voorraad 
dacht te hebben en wilde daarvan de volgende dag de resterende meters 
wel nasturen. Betalen mocht dan tijdens het volgende marktbezoek en zo 
ontving Jaco 2 dagen voor de aanvang van het Indoor Spektakel het ge-
wenste pakje per post thuis. 
Sanny was bereid alle randen om te zomen op de naaimachine en zo wa-
ren de benodigde kleden precies op tijd klaar en beschikbaar. 
 
Piet Jansen had reeds toegezegd dat hij zijn historische zeilvloot, die in 
Soesterberg stond, mee kom naar Zwolle. Hij had zijn modellen nog niet 
uitgepakt en ze stonden daardoor dus eigenlijk klaar voor een volgend 
evenement. Er moest alleen wel voor vervoer worden gezorgd. Met de 
aanhanger van Jaco zou dat geen probleem zijn. Piet werd die week ech-
ter ziek maar stond zijn vloot toch aan ons af, ondanks hij zelf niet mee 
kon.  CHAPEAU …… !!!!.  
Ook Bert Kip was bereid zijn boten beschikbaar te stellen, ondanks het feit 
dat hij vrijdag (tijdens de opbouw) en zaterdag er niet zelf bij kon zijn.  
Met de grote schepen van Jan Hofman, de zeilvloot van Piet Jansen, de 
balbootjes en de boten van de overige leden hadden we zo maar vier 
kraamtafels vol. We kampten zelfs we met een luxe probleem en moesten 
het aanbod van Bert Kip afzeggen en voor een paar andere aanwezige 
boten bleek er ook geen plaats op de stand te zijn. 
 
En zo stond er op vrijdagavond al een mooie stand, echter wel in een ui-
terste hoek van de IJsselhallen. Het werd weer enigszins gecompenseerd 
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door de aanhanger van Jan Hofman, die door zijn uitstraling (de aanhan-
ger dus) in de hal mocht blijven staan. 
 
De balbootjes op onze stand trokken veel bekijks. Er kwam zelfs een vere-
niging vragen of zij dit idee mochten overnemen voor hun eigen club. Ook 
de NVM verkocht van dit bootje meer tekeningen uit hun archief, dan van 
andere modellen. 
Zondag was er een verassing voor onze leden, want Piet Jansen kon het 
thuis niet meer houden en besloot met Jan mee te rijden en was zodoen-
de die dag toch op de stand aanwezig. 
 
Het aantal bezoekers over de beide dagen viel jammer genoeg erg tegen. 
Waar het nu precies aan heeft gelegen weet ik eerlijk gezegd niet. Wel 
hoorde ik dat veel bezoekende modelbouwers/liefhebbers tevergeefs 
zochten naar meer stands van handelaren. Ook de hoogte van de toe-
gangsprijs, samen met de parkeerkosten voor de auto, was een veel ge-
hoorde klacht. 
 
Binnen een half uur hadden we zondag de stand al weer afgebroken, de 
auto’s ingeladen en reden we het terrein af. 
We konden terug kijken op een fijn en geslaagd weekend. 
 
JACO DE JONG 
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BAKENPRAATJES 
 
Uitgebrachte CD-roms over schepen van diverse scheepvaartbedrijven: 
-  Schepen KJCPL, uitgave van firma Stegro  €  23,70 
-  Amerika Lijn      -   23,70 
-  Koninklijke Hollandse Lloyd    -   23,70 
-  VNS       -   23,70 
-  Stoomvaart Mij Nederland    -   23,70 
-  4000 foto’s van nederlandse zeeschepen  -   13,65 
-  KNSM      -   11,35 
-  Koninklijke Rotterdamse Lloyd   -   23,70 
-  Nederlandse Lloyd     -   23,70 
-  Foto’s van zeeschepen over de gehele wereld -   11,35 
-  Seatrade      -   28,25 
-  Spliethoff      -   23,70 
-  Oranje Lijn      -   23,70 
-  Van Ommeren     -   23,70 
Over een eerder artikel van nieuw uitgebrachte boeken kwamen er vragen 
wie die boeken, en in dit geval de CD-roms uitgeven. 
De redactie heeft deze gegevens van internet afgehaald en de daarbij be-
horende leverancier is:     

Boon Maritiem 
Lijndraaier 56 
1625 NH Hoorn 
telefoon 0229-23 48 45 
e-mail: winkel@nautiek.nl 

 internet: www.nautiek.nl 
 
Voor uw agenda in 2003. 
Op zondag 29 juni 2003 organiseren de uitgeverij Alkmaar Maritiem en 
scheepswerven Nicolaas Witsen (luxe jachten) een maritiem evenement 
aan de kade’s van deze scheepswerf, Kraspolderweg 4 te Alkmaar. 
De bedoeling is dat er op deze dag vele verschillende schepen te bezichti-
gen zijn, waaronder de oude kustvaarder “Anda”, de ijsbreker “Walvis”, 
een stoomzeesleper, enz. 
Ook zal er een maritieme markt worden georganiseerd. Zie voor verdere 
informatie op internet www.alkmaarmaritiem.nl 
 
Storing op 40 MHz. 
Sinds kort zijn de de frekwenties tussen 40.66 tot 40.70 MHz vrijgegeven 
voor ander gebruik. Fabrikanten van babyfoons gebruiken o.a. deze fre-
kwenties al. Dat houdt in dat kanalen 50,51, 52 en 53 gestoord kunnen 
worden. 
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HET VERVEN VAN PATRIJSPOORTEN OP HET BALBOOTJE. 
Jan Hofman heeft tijdens het maken van de patrijspoortgaten in de opbouw 
van het balbootje ook eenzelfde aantal gaten gemaakt in een los stukje dun 
triplex. In de gaten van dit stukje triplex worden tijdelijk de patrijspoorten 
geplaatst en geverfd. Als de verf  droog is worden de patrijspoorten overge-
zet in de opbouw van het model. De balbootbouwers kunnen dit stukje tri-
plex lenen van Jan. 
Ruud Petersen plakt de patrijspoorten op dubbelzijdig kleefband tijdens het 
verven. Wil je het op deze manier doen dan moet je voor dit stukje kleef-
band wel zelf zorgen.  
 
DETAILLERING 
Wanneer je wel eens met olieverf werkt is het je bekend dat deze verven 
vaak verpakt zitten in tubes. Bijvoorbeeld Talens verf. 
Deze tubes zijn goed te gebruiken in onze hobby voor het aanbrengen van 
detaillering. Ze zijn namelijk gemaakt van zink, een vriendelijk (pas op), 
strak en goed vervormbaar materiaal. Je kan er bijvoorbeeld (span-)banden 
van maken/snijden die om de sloepen zitten om ze zeevast te zetten. 
Ga als volgt te werk: maak de lege tube aan de onderkant open, knip deze 
open tot aan de bovenkant en reinig het verkregen metalen plaatje grondig. 
Je kan het daarna toepassen voor dingen zoals paardenhoofdstellen, ban-
den/riemen/gordels, enz..   
Met metalen moet je wel altijd oppassen. In dit geval is de keuze voor zink 
beter dan lood. Zink is namelijk minder giftig. 
 
DEKZEILEN 
Het is altijd moeilijk voor modelbouwers om geschikte materialen te vinden 
voor hun bootjes. De dekzeilen die over de sloepen liggen vormen hier geen 
uitzondering op. Zeker wanneer je vindt dat het moet kloppen. Schaalbou-
wers hebben daar nog wel eens last van. 
Je kan dekzeilen maken van de binnenvoering van windjacks. Dat spul ge-
bruik ik nog wel eens. Het heel fijn geweven, goed te vormen, makkelijk te 
verwerken en flexibel. Vorige maand kwam ik de volgende tip tegen in een 
Amerikaanse blad en was een tip bestemd voor modelautobouwers. Voor de 
kap van een cabriolet/convertible, zeiden ze, kan je de stof van een paraplu 
gebruiken. Natuurlijk, dacht ik toen, en dus ook voor dekzeilen van de sloe-
pen op onze modellen. 
Bonus tip; Neem voor dit doel een paraplu die is omgewaaid en die het ei-
genlijk niet waard is om gerepareerd te worden. Scheelt thuis een hoop vra-
gen en uitleg. 
 
HENK KLEINHOUT 
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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   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 jun 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 
√ 10 aug 2002   * Meerpaaldagen in Dronten 
√ 17-18 aug 2002  Vaarweekend MBV Atlantis te Zutphen 
√ 10 aug   * Barbecue avond VAARGROEP Flevoland  
√ 31 aug 2002   * Vaarshow met Vaargroep Harderwijk op 21e visserijdag 
√ 7 sep 2002   * Open Dag Modelbouwclub Epe - Hoofdstraat 2 – Epe 
√ 14-15 sep 2002  Open Dag van Energie en Scheepvaart Museum,  
   ind.terein 'de Vaart', einde Vlotbrugweg te Almere 
√ 19-20 okt 2002   Modelbouwweekend in Grenslandhallen te Hasselt – België 
√ 19-27 okt 2002  * Nationale Modelbouw Manifestatie te Soesterberg  
     Militaire Luchtvaart Museum 
√ 2-3 nov 2002  * Modelbouwmanifestatie IJsselhallen, Zwolle 
 
 
27-28 dec 2002   Open Dag Urker Modelbouw Club 
 
 
 
2003 
15-16 feb 2003  Modelbouwbeurs 2003 in Zeelandhallen te Goes 
13-16 mrt 2003  Faszination Modelbau 2003 te Sinsheim (D) 
9-13 apr 2003  InterModellBau 2003 in de Westfalenhalle te Dortmund 
3 mei 2003   Voorjaarsvaardag MMI bij Vaargroep FLEVOLAND 
14-15 jun 2003   Vaarshow Vaargroep “Ekenstein” te Appingedam 
29 jun 2003  Maritiem evenement bij Scheepswerf  Witsen te Alkmaar 
18 okt 2003  NVM Jubileumtentoonstelling te Zwolle 
 
 
* VAARGROEP Flevoland neemt aan dit evenement deel of is daarbij aanwezig 


