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UIT DE STUURHUT 
 
We hebben nog zo’n 90% van het nieuwe jaar voor ons liggen en daarvoor wens ik 
jullie allemaal in deze eerste Bakenier van 2003, namens het gehele bestuur, nog 
veel voorspoed en gezondheid toe en dat geldt natuurlijk ook voor alle dierbaren 
thuis. 
 
Deze woorden had ik net geschreven toen ik door Jan Hofman werd gebeld met 
het droevige bericht dat Piet Jansen vannacht was overleden. (zie een ‘in 
memoriam’ verderop in dit blad) 
Het past niet, dacht ik, om in deze situatie met fijne wensen te beginnen. Maar aan 
de andere kant krijgen juist nu deze algemene wenswoorden, in deze omstandig-
heden, meer betekenis. Je realiseert je dan dat een goede gezondheid en voor-
spoed bijzondere waarden zijn. 
Zonder Piet zullen we helaas verder moeten. 
 
Als deze Bakenier wordt uitgegeven hebben we al weer onze eerste clubavond van 
het nieuwe jaar achter de rug. Ik ben benieuwd wat de wintermaanden aan creativi-
teit heeft opgeleverd en dat geldt in het bijzonder voor de balbootjes. 
Als het goed is moet de romp er al gepokt en gemazeld bijliggen, oftewel geverfd 
en vaarklaar. Je zit dan op schema, om het zo maar eens te zeggen, en dan ben je 
waarschijnlijk ook al gestart met de bovenbouw. 
 
Vorig jaar hebben we voorzichtig de publiciteit gezocht door tijdens tentoonstellin-
gen en beurzen de voortgang van de balbootjes te presenteren. 
We hebben er alleen maar positieve reacties op gehad. Tijdens de RadioControl 
Winter Indoor Spektakel te Zwolle kwamen mensen van een andere vereniging 
vragen of wij bezwaar hadden als zij ook met zo’n project gingen starten en kwa-
men diverse belangstellenden naar het NVM- tekeningnummer van het bootje vra-
gen. Ook wordt er regelmatig gesurft naar onze Internetpagina, waar we binnenkort 
ook een extra pagina over de balbootjes zullen toevoegen. Ook in de laatste Mo-
delbouwer staat een positief stukje over ons project. Er wordt nu reeds vanuit vele 
hoeken in scheepsmodelbouwland naar de afronding van het clubproject van onze 
bootjes gekeken. 
 
We kunnen dus niet meer terug. Voor degenen die met de bouw wat achterop zijn 
geraakt een stimulans om nog wat extra tijd in de afbouw te stoppen. Als je boot 
klaar is, maak je ook deel uit van de groep die, zoals verwacht, landelijk nog meer 
in de schijnwerpers komt te staan.  
En denk aan het plezier straks om mee te doen aan de balbootwedstrijden, of bal-
lende-boten-wedstrijden, zowel op de clubavonden in onze vaarvijver als bij gele-
genheden tijdens evenementen. 
 
Ik hoop weer op een fijn modelbouwjaar. 

 
 
 



    2

 
IN MEMORIAM 

 
PIET JANSEN 

1932 - 2003 
 
Zaterdagmorgen 25 januari kregen we via Jan Hofman het droevige bericht dat 
Piet Jansen die nacht was overleden. 
Piet was al een tijdje ziek. Eind vorig jaar voelde hij zich al niet optimaal, we 
merkten dat met name tijdens de evenementen te Soesterberg en later te Zwol-
le. 
Toch nog onverwacht werd hij voor de Kerst opgenomen in het ziekenhuis en 
de prognose zag er niet best uit. Gelukkig sloeg de wijziging van medicijnen 
aan en krabbelde hij weer langzaam tegen de wallekant op. Hoewel we weer 
hoop kregen, bleef zijn gezondheidssituatie instabiel. Na zijn ontslag uit het 
ziekenhuis, op 21 januari, had hij echter geen enkele energie meer om thuis 
wat te ondernemen. 
Wel was hij blij met alle belangstelling vanuit de vereniging en leefde hij mee 
met alles wat met zijn hobby te maken had.  
 
We zullen ons Piet herinneren als een trouw lid, dat regelmatig en enthousiast 
de clubavonden bezocht. In de zomer kwam hij met het openbaar vervoer van-
uit zijn zomerhuisje in Ermelo en kon je hem aan de kant van de vaarvijver vin-
den met zijn ‘Hedwig’, een model van het directiesleepbootje uit 1926 waarvan 
zijn oom vroeger eigenaar was. Tegen 10 uur ’s avonds was het ‘schluss’ en 
moest hij weer weg om de bus naar Ermelo te halen. 
Zijn echte grote passie was echter het bouwen van historische zeilschepen, 
waarvan hij er in de afgelopen 50 jaar een groot aantal bouwde. Indien mogelijk 
was zijn vloot, of delen daarvan, te bewonderen tijdens diverse evenementen. 
Hij beleefde er veel plezier aan om met veel geduld keer op keer de bezoekers 
te vertellen over de hobby en wat er allemaal bij komt kijken om een model te 
bouwen. 
Ook in ons clubproject met de balbootjes was Piet enthousiast bezig. Samen 
met zijn zoon Han werd een taakverdeling gemaakt, wie wat zou doen. En voor 
een aantal leden bouwde hij alvast een houten stuurrad en zitbankje voor in de 
stuurhut.  
Kortom, een bijzonder clublid die eind november vorig jaar nog in het zonnetje 
werd gezet vanwege zijn 12½-jarig clubjubileum. We wensten hem toen nog 
eens 12½ jaar modelbouwplezier toe. 
Het heeft helaas niet zo mogen zijn. 
Piet is naar zijn wens in stilte op 29 januari in kleine kring begraven. 
 
We wensen zijn vrouw Ans en zijn kinderen veel sterkte toe dit verlies te dra-
gen. En Piet, jou wensen we een behouden vaart!  
Je zult in onze gedachten blijven voortleven. 
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Gesleept schip 
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HOE ZWAAR WORDT MIJN MODEL? 
 
Tijdens de voorbereiding bij het bouwen van een nieuw schip komt al snel 
de vraag naar voren: “Hoe zwaar wordt dit model?” en “Hoe zwaar mag 
het worden om precies op de waterlijn in het water te liggen?” 
Om dat te berekenen bestaat de volgende formule: 
 
d = D x 1000 / S³ 
 
d = Het te bepalen gewicht van het model 
D = Waterverplaatsing van het originele schip in Tonnen 
1000 = Omrekening in kilo’s 
S = Schaal waarin het model wordt gebouwd 
 
Voorbeeld: 
We willen weten wat het modelgewicht is, als bekend is dat de waterver-
plaatsing van het originele schip 1865 ton bedraagt en we bouwen bij een 
schaal van 1:75 
Ingevuld in de formule krijgen we dan: 
d = 1865 x 1000 / 75³ = 1865000/421875 = 4,42 kg 
 
Het model gebouwd op schaal 1:75 moet dan volledig uitgerust (eigen ge-
wicht + motor + elektronica + accu’s enz) ongeveer 4,4 kg wegen 
Als we al weten dat de motor + elektronica + accu’s etc bijvoorbeeld al 2,8 
kg zal gaan wegen, dan mag het lege gewicht van het model zelf dus niet 
meer dan 1,6 kg bedragen. 
 
Bovenstaand is een redelijk nauwkeurige methode voor het berekenen van 
het gewicht van je model. Houdt er wel altijd rekening mee dat water nooit 
op schaal is en dat er altijd factoren om de hoek komen kijken, die je niet 
verwacht of kunt incalculeren. Houdt dus een marge. 
 
Omdat je niet altijd je rekenmachine voorhanden hebt, hieronder een wat 
simpeler rekenmethode voor dezelfde formule:  
Het tonnage van het origineel omzetten in kilo’s, daarna delen door de 
schaal. De uitkomst weer delen door de schaal en opnieuw deze uitkomst 
delen door de schaal. (dus 3 x delen door de schaal). 
 
Het is prettig van te voren reeds te weten of je je uiteindelijke model alleen 
kunt dragen of dat je daar nog iemand bij nodig hebt. Toch? 
 
J@CO DE JONG 
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DE  “SCHNELLBOOT” 
 
Wanneer de Eerste Wereldoorlog is afgelopen moet Duitsland al zijn oorlogs-
schepen inleveren. Terug bij af. Het verdrag van Versailles bepaalt dat Duits-
land geen oorlogsschepen meer mag bouwen die groter zijn dan een bepaald 
tonnage. Dit dwingt Duitsland om andere wegen in te slaan en op zoek te 
gaan naar alternatieven, al was het alleen maar om haar kusten te kunnen 
beschermen. 
Men moest o.a. op zoek naar een type boot die voor aantal taken ingezet kon 
worden. Eén van de boten zou later veel bekendheid verwerven, nl. de  
Schnellboot. Het ontstaan daarvan en het technische verhaal van de 
‘Schnellboote’ zijn boeiend te noemen. 
 
De torpedo is een van de wapens waar Duitsland haar oog op laat vallen, 
maar het ontbreekt het land aan een platform om torpedo’s effectief te lance-
ren. En men gaat op zoek naar schepen die voor die taak geschikt zijn: snel, 
klein en wendbaar. Het onderzoek loopt echter vast omdat men zich concen-
treert op korte platbodems. Hoewel die snel zijn, hebben die als nadeel dat ze 
niet zeewaardig genoeg zijn voor de Noordzee. Bovendien is gewicht een kriti-
sche factor en verraad de spray, die achter zo’n platbodem omhoogkomt, de 
plaats van de boot en dat is vooral ’s nachts een nadeel. 
 
In 1928 wordt de aandacht van de ontwerpers getrokken door de OHEKA II, 
een luxe mo-
torjacht dat 
door de Lürs-
senwerf ge-
bouwd was. 
Ironisch ge-
noeg voor een 
rijke  
Joodse          Tekening van de OheKa II, het ontwerp wat de “moeder der  
zakenman,             Schnellboote” genoemd kan worden 
die naar Amerika  
geëmigreerd was. Dit jacht had juist die rompvorm waarnaar de Duitse marine 
op zoek was. Aan de voorzijde een ‘deep-vee’-romp, aan de achterzijde vlak/
plat. Zeewaardig en bijzonder snel. Door drie 550 pk Maybach Diesels voort-
gestuwd haalde het schip een topsnelheid van 34 knopen, ook in volle zee. 
Aluminium spanten met een houten romp hielden de constructie licht, maar 
stevig.  
Lürssen kreeg opdracht om nog zo’n boot te bouwen, maar dan met twee tor-
pedobuizen op het voorschip. Dit werd de S-1, de eerste Schnellboot van de 
Kriegsmarine en voorganger van alle S-boten. Men ging ermee experimente-
ren en dit leidde tot diverse verbeteringen. 
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Een speciale 
lay-out van de 
roeren zorgde 
dat de sche-
pen ook bij 
volle  
snelheid 
wendbaar 
bleven. Aan  
bak- en stuur-                    De OheKa II in gelukkiger tijden  
boord zaten twee kleinere roeren, die tot 30 graden naar buiten konden schar-
nieren Deze zorgden zodoende voor een vacuüm achter het roer, wat de roer-
werking zeer positief beïnvloedde en voorkwam dat het schip teveel zou over-
hellen in een bocht. 
(Dit staat bekend als het ‘Lürssen-effect’)  

 
 
 
 
 
De S-132 tijdens een proef-
vaart voor indienststelling. 
De kleur is nog lichtgrijs 
 
 
 
 
 
 

Vanaf de S-26 (in 1940) werd de romp verlengd tot 34 meter, en werden de tor-
pedobuizen opgenomen in een verhoogde boeg. Met name deze verbetering/
aanpassing had een positieve invloed op het drijfvermogen. 
De brug werd ook veranderd; er werd een cockpit in het dak van de brug ge-
plaatst, zodat de commandant meer en beter zicht had op het water. In die 
cockpit bevond zich ook de  torpedo-richtkijker.                 
  
Vanaf de S-67 
werd de brug uit-
gerust met een 
bepantsering, de 
zgn. “Kalotte”. Dit 
als gevolg van de 
toenemende vuur-
kracht van de                      De S-15, een boot van een van de eerste typen  
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geallieerde schepen in het Kanaal. 
De S-100-klasse was het ultieme ontwerp: dit type had standaard brugbepantse-
ring, een 20 mm kanon in een koepel tussen de torpedobuizen, een tweeling 20 
mm midscheeps en een 37 mm kanon achterop.  
 
Aan het einde van de 2e wereldoorlog was een 
S-700-klasse in ontwikkeling, maar die werd 
door de Duitse capitulatie ingehaald. 
In 1945 bracht de latere president Kennedy een 
bezoek aan Duitsland en als ex-gezagvoerder 
van een “PT-boat” (de Amerikaase tegenhan-
ger) toonde hij veel interesse voor de Schnell-
booten. Zijn oordeel was duidelijk: “The S-boats 
are far superior to our PT-boats”.  
Dat bleek na de oorlog ook wel, want o.a. de 
Deense Marine heeft tot in de jaren ’60 een 
aantal ex-Schnellbooten in haar marine gehad.  Juni 1945: S-Boote in Gosport, waar ze  
      aan de Engelsen overgedragen werden 
In de jaren ‘50 werd de S-137, die in de USA    
de jaren na de oorlog overleefde, als spionageschip ingezet door de CIA. Samen 

met een Vosper MTB zette zij agenten af in de 
voormalige DDR en de Baltische staten, onder 
de codenaam “Fishery Protection”.  
Later werd zij overgedragen aan de nieuw opge-
richte Bundesmarine. 
De marines van het voormalig Warschau-Pact 
ontwikkelden overigens schepen met duidelijke 
trekjes van de “S-boote”: Polen de “Wisla-klasse” 
en de USSR de OSA I en OSA II-klasse. De laat-
ste typen schepen zijn uitgebreid geëxporteerd.  
 
Overigens: de “S-Boote”, zoals ze in Duitsland 
heetten, werden door de Geallieerden “Easy-
Boats” genoemd. De E van “Enemy” in het Ame-
rikaanse militaire spelalfabet. In een volgende 
Bakenier een beschrijving van het Revell-model 
en de ombouw daarvan tot RC-model.  
 

Een houten model van een S-Boot, door 
een Duitse krijgsgevangene gesneden  
                                                    
De foto’s uit dit deel komen van de site www.prinzeugen.com/SBOATIND.htm, 
een internetsite die veel Duitse schepen uit de Tweede Wereldoorlog beschrijft. 
De moeite waard om eens een bezoekje te brengen! 
ROEL van ESSEN 
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EEN ROMP wordt DÈ ROMP 
 
In juni 2002 bezochten een aantal VAARGROEP Flevolanders tijdens de 
Waterdagen in Zuid-Holland de scheepswerf van Damen Shipyards te 
Gorichem. 
Daarbij zagen ze een mo-
del van een romp in het 
magazijn liggen, waarmee 
diverse testen waren ge-
daan. In een gesprek met 
de warehousemanager 
van Damen werd voor-
zichtig kenbaar gemaakt 
dat onze interesse voor 
deze romp was gewekt en 
dat we graag op de hoog-
te gebracht zouden willen 
worden wanneer de werf daarvan ‘afscheid’ zou willen nemen. 
 
En zo werd Jaco eind december telefonisch meegedeeld dat de romp zou 
worden vrijgegeven en mocht/kon worden opgehaald.  
Jan, Ruud en Jaco waren bereid om zich voor het transport beschikbaar te 
stellen en maakten met Damen een afspraak op dinsdag 7 januari 2003. 
Dat de romp fors van afmeting was (ruim vier meter lang) wisten we wel. 
Nu het definitief zou gaan worden kon er een plan worden gemaakt met 
betrekking tot het vervoer. 
Bij familie van Jan in Nunspeet was een aanhanger met laadbak van 2,5 
meter beschikbaar en we schatten in dat we daarmee wel kans zouden 
zien de romp van Gorichem naar Biddinghuizen te vervoeren. 
Na de onmisbare bakken koffie in huize Hofman te hebben weggewerkt, 

togen we op de bewuste dins-
dag via Nunspeet naar Gorin-
chem. 
 
Onderweg prezen we ons 
gelukkig dat een personenau-
to die in lichterlaaie stond, 
niet de onze was. 
 
Zonder fileproblemen kwa-
men we bij Scheepswerf Da-
men aan en konden recht-
streeks naar de ingang van 
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het magazijn doorrijden. De heer Wim de Boer, de warehousemanager, 
bracht ons vervolgens naar een kleine kantine, waar we gebruik mochten 
maken van de koffieautomaat. 

Inmiddels waren er een 
paar medewerkers opge-
trommeld om te helpen 
de romp vanaf de maga-
zijnstelling op de aanhan-
ger te laden.  
Jan kon zijn auto, met 
aanhanger en al, zo het 
magazijn inrijden. Met 
behulp van de grote loop-
kraan was het laadklusje 
zo gepiept. 
 
Het leek ons ook wel 
handig om te weten voor 
welk type schip deze 

romp model heeft gestaan. In het magazijn was daarover helaas geen 
kennis en een telefoontje naar het kantoor bracht ook geen direct uitsluit-
sel. Wel werd ons beloofd dat we hierover later zouden worden geïnfor-
meerd, aan de hand van het modelnummer. 
 
De terugreis verliep voorspoedig en zo waren we halverwege de middag 
al weer terug bij ons clubgebouw. Vanwege de flinke vorst hadden we 
geen last van drassige grond en kon zonder problemen de romp naar de 
schuur worden gebracht. 
 
Voordat die echter de 
schuur in ging hadden we 
eigenlijk pas voor het eerst 
de gelegenheid om eens 
goed naar de romp te kun-
nen kijken en deze wat 
nauwkeuriger op te meten. 
Gezien de bulb aan de 
boeg van de romp dachten 
we eerst te doen te hebben 
met een vrachtschip. Maar 
de verhoudingen lengte - 
breedte - diepgang klopten 
niet. Ook niet toen we er 
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verschillende schalen op los lieten. Het kwam niet eens in de buurt van 
een vrachtschip. 
 
Zoeken naar informatie, was dus de boodschap. Via een commerciële 
documentatie van Damen en via internetgegevens kregen we het vermoe-
den dat de romp waarschijnlijk een model is van een standaard kotter van 
Damen, de “Damen Stan Patrol 4207”. 
Ons vermoede werd bevestigd. in samenwerking met de Technische Uni-
versiteit Delft werd de romp voor dit type schip door Damen Shipyards 
ontwikkeld in 2001/2002 ten behoeve van de Kustwachtvloot van Neder-
land en de Nederlandse Antillen, die momenteel een uitbreidings-/
vernieuwingsprogramma ondergaan. 
Zoals al gezegd zijn deze schepen van het type Damen Stan Patrol 4207 
en hebben een lengte van 42,80 meter en een breedte van 7,11 meter. 
Dat wil dus zeggen dat de schaal van de verworven romp dan 1:10 moet 
zijn. 
In de schuur hebben we een plekje voor de romp gevonden en er wordt nu 
onderzocht of met deze schaal een clubproject kan worden gerealiseerd. 
In ieder geval hebben we straks tijdens de clubavonden weer extra stof tot 
gesprek. 
 
J@CO DE JONG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het nieuwe visserij inspectie vaartuig “BAREND BIESHEUVEL”  
Het schip is van het type Damen Stan Patrol 4207 

12 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 

13 



GELEZEN IN ANDERE BLADEN. 
 
De Modelbouwer, nr 02-2003 

Op zoek in dit nummer naar de rubriek scheepsmodelbouw, 
bladeren we langs de beschrijving van een vrachtauto anno 
1930. De tekening erbij kwam bekend voor. Het is een oud 
model dat door onze Piet Jansen eens werd gebouwd en hij 
wel eens meenam naar tentoonstellingen en evenementen. 
Aangekomen bij het item Brugpraatje lezen we een leuk 
stukje over onze balbootjes, als onderdeel voor het issue 
‘druk,druk,druk….geen tijd’. 

 
Als voorbeeld over clubprojecten wordt hierover letterlijk geschreven: 
Vaargroep Flevoland heeft een ander alternatief bedacht.  
Op de Modelbouwmanifestatie in Soesterberg 2002 gezien. Een tiental 
clubleden bouwen ieder een gelijkvormig scheepje, dat wil zeggen de 
romp is voor allen gelijk, de opbouw naar eigen inzicht. Aan de voorzijde 
zijn de scheepjes voorzien van een vorkachtige constructie waarmee en 
klein drijvend balletje ter grootte van enkele centimeters kan worden voort-
geduwd.  
U heeft het al begrepen? Juist ja. watervoetbal, wat een ontzaglijk leuk 
idee!  
Balboten noemen ze de scheepjes, spectaculair zal het zeker worden en 
de kosten van de bootjes zullen ook niet te hoog zijn lijkt mij.  
Ik weet er verder weinig van, de heren van de vaargroep hadden het in 
Soesterberg te druk met elkaar en daardoor is het dus niet tot een gesprek 
gekomen. Ook op de website van de vaargroep www.home.hetnet.nI/
~vaargroep1  kost het wat moeite om iets meer van het project te weten 
te komen, maar vragen kan altijd. 
Wat mij in ieder geval opviel is dat deze vaargroep met dit project een initi-
atief heeft ingezet dat getuigt van visie als het gaat om ledenbinding. En 
met ‘balbootdemonstraties’ zal men er ongetwijfeld ook nieuwe modelbou-
wers mee kunnen aanlokken, althans het initiatief verdient zo’n succes. 
 
RADIO CONTROL, januari 2003. 

Interessant is een artikel over een modelhelikopter, dat is 
uitgerust met een tv-camera en waarmee commerciele akti-
viteiten worden uitgevoerd. Het kan opnames maken van 
bijv. bouwlokaties of videopresentaties voor bedrijven. Zo 
kun je nog eens van je hobby een beroep maken. 
Verder een verslag van de Open NK 2002 zeilwedstrijden 
op 2 en 3 november op de Oosterplas te ’s Hertogenbosch, 
wat mij alleen interessant lijkt voor deelnemers en bezoe-

kers. 
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Dat geldt ook voor het verslag van de Boterletterrace. Er stond niet bij 
waar en wanneer deze zeilbotenwedstrijd werd gehouden. 
Jantinus Mulder beschrijft hoe hij zijn modellen tegen vuil en stof be-
schermd door er zelf vitrines om heen te maken. 
Wil je je boot laten vliegen, lees dan het artikel over airboats. Met een 
krachtige motor en goede accu’s is dat ook in de modelbouw mogelijk. 
Voorts worden diverse sites op internet over RC-onderzeeers onder de 
loep genomen. Onderzeeboten worden vergeleken met vliegtuigen omdat 
ze zich ook 3-dimensionaal voortbewegen, alleen met dat verschil dat ze 
niet kunnen neerstorten. 
 
Kwiklink Modelbouw, nr 92 – januari/februari 2003 

Doorbladerend naar een scheepsmodelbouwartikel stoppen 
we even bij pagina 12 waarin een reportage van de Stichting 
Phantasy in Blue. 
Deze stichting met grote modelvliegtuigen (schaal 1:5) ken-
nen we onder andere van de Model-Manifestatie in het Mili-
tair Luchtvaart Museum te Soesterberg. Wim van Laar is de 
voorzitter van deze stichting.  
Deze Wim van Laar kennen we nog uit de tijd waarin hij de 

voorzitter was van modelbouwvereniging ‘Jules Verne’ uit Elburg, en waar-
uit toen Vaargroep Flevoland is ontstaan. 
Na allerlei vliegtuigonderwerpen komen we eindelijk bij een scheepsmo-
delbouw artikel. Het betreft de beschrijving van de bouw van de Kyosho 
snelheidsmonster Airstreak 500. Een bekende boot omdat we deze meer-
dere keren onze vijver hebben zien onveilig maken. De plaatjes in het arti-
kel komen bekend voor en ja hoor, op de volgende pagina staat Kor van 
Essen knielend in vol ornaat met op de achtergrond onze clublokatie. 
Kor is de schrijvert van dit enigste botenartikel in dit nummer. 
Tijdens de bouw van en het varen met dit model worden door Kor alle 
plussen en minnen in de van Essen stijl beschreven. De appel valt niet ver 
van de boom. 
Wil je wat meer weten over serie- en parallel schakelen, gelijkrichter-
schakelingen en netvoedingen dan geeft het artikel ‘Elektra en elektronica 
voor de modelbouw’ je hierover wat meer kennis. 
Graupner heeft een nieuwe sleepboot in zijn kollektie. Het betreft een 88 
cm lang havenslepertje met de naam ‘Parat’ en op schaal 1:33. 
De rest in dit nummer gaat over automodelbouw. 
      
JACO 
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BAKENPRAATJES 
 
De algemene klacht dat met de invoering van de euro alles veel duurder is 
geworden was ook zichtbaar in het magazijn van Damen in Gorichem, 
waar de volgende tarievenlijst hing. 
 

 
 
KORTINGEN AAN NVM-LEDEN 
Op vertoon van de lidmaatschapkaart van de NVM verstrekken een aantal 
leveranciers kortingen aan NVM leden. 
Het betreft in hoofdzaak gereedschappen  en bevestigingsmateriaal. 
De NVM-lidmaatschapskaart is te leen bij Hofman. 
Een lijst met namen en adressen van deze leveranciers hangt aan het  
mededelingenbord in ons clubgebouw. 
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VAN DE PENNINGMEESTER 
 
Het is weer zover, een nieuw jaar. Nou ja, nieuw? Het is al weer 31 januari 
als ik dit schrijf en dus al een maand voorbij.  
Een emotionele maand, want vanaf half december hebben we al meege-
leefd met Piet Jansen en zijn gezin. 
Nadat hij toen in het ziekenhuis was opgenomen en begin januari weer 
naar huis mocht, moest hij al na 1½ dag weer terug naar het ziekenhuis. 
Het ging daar weer beter en opnieuw mocht hij naar huis. Helaas ging het 
toch weer niet goed en op zaterdag 25 januari is Piet overleden. 
Zoals hij wenste waren Roel, Kor en ik op woensdag 29 januari als verte-
genwoordigers van Vaargroep Flevoland bij de begrafenis aanwezig. 
Vanaf deze plaats wil ik nogmaals Ans Jansen en haar gezin heel veel 
sterkte toewensen in de komende tijd en ik hoop dat Piet in een veilige 
haven is aangekomen. Piet blijft in onze gedachten. 
 
Maar wij moeten verder. Ik heb inmiddels al weer aardig wat uitnodigingen 
voor dit jaar van andere verenigingen binnen en ook de uitnodigingen voor 
onze eigen Open dag zijn inmiddels de deur uit. Het nieuwe modelbouw-
jaar is wat dat betreft dus weer begonnen. 
 
Ook de rekeningen komen weer binnen en moeten dus betaald worden. 
Daar is geld voor nodig en daarvoor dient de nog te ontvangen kontributie. 
Bij deze wil ik jullie verzoeken, als je dat nog niet gedaan hebt, om 
vòòr 1 april a.s. de kontributie te willen overmaken op bankrekening 
nr. 3381.352.86 t.n.v. V.F. te Biddinghuizen. 
Je mag ook kontant betalen op een clubavond. 
Ook de koffiekas wil ik graag iedere 1e woensdag van de maand afreke-
nen, dan loopt het niet zo op en valt het bedrag voor jullie niet zo erg te-
gen. 
 
Verder hoop ik dat we weer een goed modelbouwjaar tegemoet mogen 
zien en we veel aan de waterkant of achter de stand mogen zitten. 
Ook onze sponsoren wens ik een heel goed 2003 toe, want dankzij hun 
medewerking kunnen wij de kontributie laag houden en zelfs een kleine 
financiele reserve opbouwen. 
Bedrijfsleven! Heel hartelijk dank! 
Tot een volgende keer. 
 
JAN HOFMAN 
Penningmeester 
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EVENEMENTENKALENDER 
 
15-16 feb 2003  * Modelbouwbeurs 2003 in Zeelandhallen te Goes 
 
13-16 mrt 2003  Faszination Modelbau 2003 te Sinsheim (D) 
 
29 mrt 2003   Dag voor Modelbouwers in Museum Scheveningen  
    11-17 uur 
 
9-13 apr 2003  * InterModellBau 2003 in de Westfalenhalle te Dortmund 
 
21 apr 2003  Alg. Modelbouwshow in de Meenthe, Stationsplein 1 te 

Steenwijk (2e Paasdag) 
 
3 mei 2003   * Voorjaarsvaardag MMI bij Vaargroep FLEVOLAND 
 
18 mei 2003  Vaargroep Nienoord 25 jaar 
 
29-31 mei 2003   Sleepbootdagen te Vianen 
 
31 mei-1 jun 2003 Vaarweekend Vaargroep Groningen 
 
14 jun 2003   * OPEN DAG VAARGROEP Flevoland 
 
14-15 jun 2003   Vaarshow Vaargroep “Ekenstein” te Appingedam 
14-15 jun 2003  Vaarweekend Nieuwe Koers te Den Helder 
 
29 jun 2003 Maritiem evenement bij Scheepswerf Nicolaas Witsen te 

Alkmaar 
5-7 sep 2003   Wereldhavendagen te Rotterdam 
 
11-19 okt 2003   * Nationaal Modelbouw Manifestatie te Soesterberg 
 
18 okt 2003  NVM Jubileumtentoonstelling te Zwolle 
 
eind nov 2003  Hobbybeurs in FEC-hallen te Leeuwarden 
   m.m.v. MBV ‘De Blauwe Wimpel’ (voorheen De Skipper) 
 
 
* VAARGROEP Flevoland neemt aan dit evenement deel of is daarbij aanwezig 
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