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       UIT DE STUURHUT 
 
Het is vakantietijd. Velen zoeken in de zomer vaak het buitenland op. Maar 
om verschillende culturen te ontmoeten kun je ook gewoon in Nederland 
blijven. Zomer Carnaval in Rotterdam, Kwakoe Zomer Festival in de Bijl-
mer, Beerinnenburg drinken in Sneek, een terrasje pakken in het centrum 
van Amsterdam of gewoon kijken naar het WK triathlon in Dronten. 
In deze periode gebeurt er weinig op het gebied van scheepsmodelbouw, 
alhoewel ….  
Toch hebben we kort geleden weer een aantal modelbouw-evenementen 
achter de rug: De vaardag in Olst, de zeilmiddag in Biddinghuizen, een 
vaarshow in Vaassen en natuurlijk onze eigen Open dag in en bij Het Ba-
ken. 
Tijdens de Meerpaaldagen konden we weer met onze vaarbak het publiek  
imponeren met onze modellen. Jammer dat er nog niet meer balbootjes 
klaar waren voor dit soort gelegenheden. Met de balbootjes, die al klaar 
zijn, konden we prima het jeugdige publiek vermaken. 
Volgend jaar hopen we ons weer te kunnen presenteren maar dan met wat 
meer afgebouwde balbootjes. 
 
We zijn erg blij dat de clubavonden goed bezocht blijven, zelfs in de vakan-
tieperiode. Het lijkt erop dat er onder de leden aan vakantiespreiding is 
gedaan, om ervoor te zorgen dat er niet aan een tijdelijke sluiting in de va-
kantiemaanden hoeft te worden gedacht. 
We hopen dat we allemaal gezond en wel van de vakantie zijn terugge-
keerd en weer de nodige energie en inspiratie hebben opgedaan . . . . . . . . 
. ook voor onze modelbouwactiviteiten. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



    2

 FENDERS AAN HET SPIT 
(Vrij vertaald uit “Modellwerft”) 
 
Een nieuwe snack van Mora? Nou….ehh…nee. In dit geval gaat het er om 
(auto-)banden te gebruiken als stootkussen (fender) voor een schip, wellicht 
ook in de modelbouw toe te passen.  
Het basismateriaal (schaal 1:1) is het loopvlak van oude autobanden.  
Men verwijdert de ‘wangen’ van autobanden en het loopvlak snijdt men in 
vierkante stukken. Daar worden gaten in gemaakt en vervolgens rijgt men 
die stukken band aan een stalen staaf of tros.  
Goed strak en dicht opeen. Deze worden vervolgens aan het boord van het 
schip bevestigd. 
Voordelen: betere bescherming dan losse banden en slijtvaster.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 
‘Modellwerft’ las ik een stuk hoe de modelbouwer dit kan doen. 
 
Als basismateriaal kan je oude racefietsbanden (liefst zwarte!!) gebruiken. 
Ze zijn vaak gratis op te halen bij de rijwielhersteller. 
Per fender heb je nodig: Twee stukken M2 of M3 draadeind (afhankelijk van 
de schaal) en twee bijpassende moeren, 
twee stukken plaatmateriaal (staal of messing), 
bevestigingsmateriaal voor aan het schip, 
contactlijm (solutie) 
 
Werkwijze 
Snij de ‘wangen’ (zijkanten) van de fietsbanden af, zodat je alleen het loop-
vlak overhoudt. Snij er de gewenste vormen uit. Liefst met een (nieuw) af-



 

  3           

breekmes, want de schaar gaat onherroepelijk ‘happen’. Zorg ervoor dat naar 
de einden toe het geheel een beetje ‘verjongd’, dwz de platen worden dunner. 
Maak er op steeds dezelfde plaats twee gaten in voor de doorvoer van het 
draadeind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stapel de vormen op het draadeind, steeds met twee loopvlakken tegen elkaar. 
Als de stapel de gewenste lengte bereikt heeft, pas hem dan aan aan de vorm 
van je model. 
Bij de boeg en het hek zijn de rondingen scherper; dit is op te lossen door de 
‘buitenbocht’ van de stapel steeds op te vullen met een enkel stukje rubber. 
Als het geheel de gewenste vorm heeft, neem de hele handel dan weer los, en 
verlijm het op de draadeinden met contactlijm. Goed laten drogen en vervol-
gens op de juiste plaats op je model vastmaken.  
C’est tout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor schepen tot schaal 1:25 voldoen fietsbanden prima, maar voor de kleinere 
schalen kun je beter rubberplaten gebruiken (bouwmarkt). Om het loopvlak van 
banden te imiteren kan je een oude theedoek gebruiken.  
Op deze wijze heb je een stevige, functionele fender, die er ook nog eens 
‘natuurgetrouw’ uitziet. Dit soort fenders kan je echter alleen toepassen bij 
schepen tot de jaren ’70. Daarna werden meer en meer milieuregels van kracht 
en dit soort fenders raakten daardoor langzaam maar zeker buiten gebruik. 
Succes! 
 
ROEL VAN ESSEN 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesleept schip 
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OPEN DAG 2003 
 
Een belangrijke faktor voor het slagen van onze Open dag was het weer, en 
dat hadden we gelukkig weer mee. Het aantal bezoekende clubs viel echter 
tegen, hetgeen we wijten aan de gelijktijdige weekend-evenementen op ge-
bied van scheepsmodelbouw te Appingedam en Den Helder. 
Meestal worden dat soort 2 of 3 daagse evenementen gehouden in een lang 
weekend tijdens Pinksteren of Hemelvaartsdag. En omdat dit jaar de eerste 
zaterdag van juni in een Pinksterweekend viel, was dat voor ons een reden 
om onze Open dag een week op te schuiven. Ja, als iedereen dat dan gaat 
doen zitten we z'n allen in hetzelfde weekend en wordt de spoeling dun. 
We hebben inmiddels al besloten dat we in de toekomst niet meer met de 
datum van onze eigen Open dag gaan schuiven. Dus voortaan altijd:  
Open dag VAARGROEP Flevoland op de eerste zaterdag in juni !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze clublokatie was deze dag voor een ieder gemakkelijk te vinden. Dank 
zij Han Jansen en zijn werkgever was een groot deel van Biddinghuizen vol-
gehangen met grote gele professionele verwijsborden. 
Tussen onze trouwe bezoekende clubs was ook een nieuwe club aanwezig, 
namelijk MBA, Modelbouw Almelo. Vooral de raderboten van hun clubleden 
waren blikvangers. We hopen dat we deze vereniging onder onze trouwe 
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bezoekers mogen 
gaan rekenen. 
Dit jaar hadden we 
een speciale gast 
uitgenodigd. Het be-
trof mevrouw van 
Friesland, die in ok-
tober vorig jaar de 
scheepsmodellen 
van haar overleden 
echtgenoot aan de 
vereniging had ge-
schonken. Ook nu 
had ze weer een 
mooi houten kistje 
met apparatuur en 
onderdelen meege-
nomen, welke ze opnieuw aan de vereniging schonk. Na afloop van de dag zei 
ze met veel plezier de gehele dag aanwezig te zijn geweest en bedankte ons 
voor de uitnodiging. 
Ook één van onze hoofdsponsors, de heer van de Langemheen, mochten we 
tot de bezoekers rekenen. Tjeerd Krist heeft namens de Vaargroep als gast-
heer willen optreden voor mevrouw van Friesland en heer v.d. Langemheen. 
Vorig jaar waren de 
overheerlijke gehakt-
ballen van Chiel 
Streefkerk in een mum 
van tijd uitverkocht. 
Reden om Chiel te 
vragen er dit jaar wat 
meer te willen maken. 
En ja hoor ze gingen 
allen weer van de 
hand.  
De traditionele loterij 
ontbrak ook dit jaar 
niet en onder de be-
zielende inzet van Di-
ny Kip werden alle 
geplande loten ver-
kocht. De opbrengst wordt dit jaar, in verband met ons 20-jarig bestaan, ge-
schonken aan een goed doel in Biddinghuizen. 
Al met al kijken we weer terug op een geslaagde Open dag. 
 
JACO DE JONG 
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ZEILDAG MODELBOUWFORUMpuntNL 
 
Voor de  Internetters onder ons geen nieuws: Het Modelbouwforum.nl. 
Een actief modelbouwforum voor alle takken van modelbouw, zowel vlie-
gen, varen als rijden. 
Vorig jaar hadden we al eens een zeildag georganiseerd, dit jaar was het 
op 1 juni weer zover. Een aantal mensen hadden min of meer toegezegd 
dat ze zouden komen en we waren best gespannen hoe de opkomst zou 
zijn. Kor en ik waren om negen uur al bij de vijver om één en ander klaar 
te zetten. Maar goed ook, want een kwartier later meldde de eerste zeiler 
zich al! Een goed begin. 
Langzamerhand begon het terrein vol te raken met zeilboten en hun schip-
pers, tot uiteindelijk een man of twintig aanwezig waren. Hartstikke leuk! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Uit allerlei hoeken van ons land bleek men Biddinghuizen te kunnen vin-
den, van Hoek van Holland tot Eibergen, van Den Bosch tot aan Gronin-
gen. 
Ook de boten waren er in vele soorten en maten. Zeer de moeite van het 
bekijken waard waren de Micro Magic’s: kleine modelletjes van Graupner, 
maar watervlug. En met de gekleurde zeiltjes een lust voor het oog. Bij-
zondere gebeurtenissen die dag? Het was bijna windstil en dat was een 
beetje jammer, maar elk zuchtje wind werd uitgebuit. Vanwege het ontbre-
ken van wind, zorgde Robert (webmaster van het forum) met zijn boot met 
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hulpmotor voor impo-
sante golven op het 
water. Een belachelijk 
gezicht: het ene mo-
ment dobbert de zeil-
boot nog doelloos op 
de golven, het andere 
moment speert hij er 
als een speedboot 
vandoor. Nog steeds 
zonder wind!  
De PARAT lag paraat 
voor reddingsacties, 
maar hoefde niet in 
actie te komen. 
Slechts twee boten 
raakten in de problemen, beide keren manhaftig gered door Kor van Essen, 
die met een snoekduik het water in dook. Helaas kwam hij de tweede keer 
zonder bril boven water, waardoor we een half uur moesten zoeken. Niet 
alleen vonden we zijn bril, maar ook de mast van de sleper van Piet Jansen 
en de opbouw van de 
SARA, die vorig jaar 
roemloos in de golven 
verdween.  
Kor Bink kon kennis-
maken met z’n nieuwe 
boot (al wist hij dat op 
dat moment nog niet) 
want hij zou, als hij 
slaagde voor zijn diplo-
ma, een Micro Magic 
cadeau krijgen.  
Al met al was het een 
hele leuke en zeer ge-
slaagde dag, waarbij 
we weer veel vrienden 
hebben gemaakt en 
Vaargroep Flevoland weer een stukje landelijke bekendheid hebben gege-
ven.  
Volgend jaar hoop ik op een andere locatie, want er zijn toch nog wel meer 
mooie plekjes in Nederland te vinden??  
 
ROEL VAN ESSEN 
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GELEZEN IN ANDERE BLADEN 
 
MODELLWERFT 
Dit blad, een samenwerkingsverband tussen ‘Schiffsmodell’ en 
‘Modellwerft’, is alleszins het lezen waard. Oké het is in het Duits, maar 
ook plaatjes kunnen meer zeggen dan duizend woorden. Ook onze Duitse 
collega’s bouwen mooie schepen, en laten in dit blad vaak technische vin-
dingen zien. De moeite waard om in de boekhandel of de bibliotheek eens 
in te neuzen!  
In nr 5 van 2003 zien en lezen we een aantal leuke artikelen: de renovatie 
van een oude model-U-boot van blik met alle problemen die daarbij boven 
(en onder!!) water kwamen; het jacht “C66 Jaguar”, wat 20 jaar op een 
zolder had gelegen, wordt weer tot leven gewekt. Voorts wordt de ge-
schiedenis van het motorschip “United States” beschreven, alsmede de 
bouw van een schaalmodel van een Britse reddingsboot van de “Tyne” – 
klasse. Ook bevat het blad een aantal bouw-handigheidjes: bijvoorbeeld, 
hoe men netjes de opbouw van een schip met hout kan bekleden. “Lijdend 
voorwerp”  hierbij was de kunststof opbouw van de “Jan” van Robbe. 
(Jaap heeft ondertussen al een kopie van het bewuste artikel gekregen!). 
En stel dat Vaargroep Flevoland nog meer sponsors krijgt, lees dan het 
artikel over de bouw van een zeegaand containerschip, de “Thorkil Mae-
rsk”, wat als deklast zo’n 226 40-voetscontainers kan vervoeren of het 
dubbele aan 20-voeters. Ook een artikel over de moderne Schnellboote 
van de Duitse marine en een verslag van een bezoek aan het maritieme 
museum in Barcelona. Voor onze ‘grijze-boten-bouwers’ wellicht interes-
sant: de bouw van een torpedo in schaal 1 op 10! 
In nummer 7 van 2003 zien we een bekend rompje: het verhaal betreft het 
eerste deel over de bouw van de Graupner Parat, een havensleper, waar 
ik zelf mee bezig ben. Leuk om te lezen dat de schrijver hiervan tot een 
aantal zelfde oplossingen kwam als ik. Ook lezenswaardig: een artikel 
over het maken van fenders uit ouwe fietsbanden! Ik heb dit verhaal ver-
taald en aan de Bakenier-redactie aangeboden. De afschietbare sleep-
haak komt ook aan bod: een nieuwe oplossing voor een oud mechaniek. 
Ik ga dit blad toch eens wat vaker kopen, want het is alleszins de moeite 
waard! 
 
MODELLWERFT, nr. 8 

Sinds augustus ben ik abonnee geworden op dit blad. On-
danks mijn uiterst magere Duitse resultaten op de MAVO, kan 
ik er toch genoeg interessante artikelen en tips in vinden. Zo 
ook uit dit nummer: een bouwbeschrijving van de admiraals-
sloep van het slagschip “Bismarck” in schaal 1:100. De auteur 
is bezig met de “Bismarck” , en één van de functies moest het 
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uitzetten van een sloep of barkas zijn. Wat is er dan leuker om die sloep 
zelf ook bestuurbaar te maken? Even voor de goede orde de afmetingen: 
lengte 13,50m, breedte 2,60m en diepgang 0,70m. Het geval is in 1:100, 
dan weet je meteen over wat voor een sadomasopriegelfrutselmodelbouw-
project je spreekt... Leuke tips voor kleinschalige bouwers onder ons; het 
tweede deel volgt.  
Tevens een vervolg op de recensie van de PARAT; de auteur beschrijft 
hoe hij het model heeft uitgerust met allerlei details en additieve functies, 
die niet in de standaard doos zitten. Een aantal van die zaken zal je t.z.t. 
ook op mijn model terugvinden...  
Voor de liefhebbers van oudere schepen: een beschrijving van de bouw 
van de “Karoline”, een vrachtzeilschip van Billing Boats. Een type wat een 
eeuw geleden nog veel op de Oostzee voorkwam: hout, weinig diepgang 
en overnaads gebouwd. Leuk om te lezen hoe iemand anders de proble-
men van totaalgewicht, diepgang, stabiliteit en besturing oplost. Het derde 
deel van de beschrijving van de stoomsleper “Nuthe”; mooi om nostalgi-
sche schepen verder te detailleren.  
Twee artikelen over ampèrevreters: een beschrijving van de bouw van de 
“Bremen 9”, een politieboot, en een verhaal over de “Coastghost” een fan-
tasie-kustwachtschip. Het laatste model is uitgerust met 2 watergekoelde 
Plettenbergmotoren die hydrojets aandrijven. Het totaal aan accu’s is 4 
rijtjes van 12 cellen... Het model heeft raketten op het achterschip, een 
videocamera in de radome en een 76mm Oto-Melara snelvuurkanon op 
de boeg. Helaas geen foto’s van het varende model; misschien ging hij te 
hard?    
Diverse reportages zijn in het blad te vinden: een modeltreffen in 
Hankenbűttel, een ex-Russische onderzeeër in Hamburg, houtmodelbouw 
op Madagaskar, en een verhaal over de moderne U-Boote van de Bun-
desmarine. 
Kortom: Modellwerft is een mooi blad; niet al te veel advertenties, veel 
reportages, tips en mooie foto’s!  
 
DE MODELBOUWER, nummer 7-2003  

Nog net voor het samenstellen van deze rubriek glijdt het 
augustusnummer van de Modelbouwer in de bus. Veel facet-
ten van de modelbouw komen in dit blad aan de orde, maar 
als eerste zoek ik toch altijd naar de rubrieken 
'Scheepsmodelbouw' en 'Vereniging'. Henk van der Biezen 
verzorgt de Scheepsmodelbouw artikelen. Hij is zowel een 
fanatiek liefhebber van deze tak van modelbouw als ook van 
de wandelsport. Op zijn trainingstochten voor de vierdaagse 

ziet hij wel eens scheepsmodellen bij mensen in de vensterbank staan en 
kan het dan niet laten bij zo'n woning aan te bellen om wat meer over dat 
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model te weten te komen. De benodigde trainingskilometers moeten dan 
wel op een andere dag worden ingehaald. 
In de Modelbouwer behandelt hij de bouw van een Statenjacht van de 
heer C.Kommer. Een schip in de categorie historische schepen met erg  
veel facetten van de modelbouw, als het bouwen van de romp, het snijden 
van al het beeldhouwwerk en het maken van al het mast- en tuigwerk. 
Zelfs het touwwerk werd zelf geslagen.  
In een ander modelbouwproject wordt de bouw van de coaster 'FRIGO' 
besproken. Een verhaal met gegevens over het originele schip, over de 
bouwer en over het bouwen van het model. Interessant om te lezen hoe 
een ander in elkaar zit en zulk een bouw wordt aangepakt.  
In verenigingsnieuws lezen we dat onze Bakenier als zeer leesbaar wordt 
ervaren en dat streelt je natuurlijk als Vaargroep Flevolander (of is het Fle-
volandse Vaargroeper). 
 
RADIO CONTROL, augustus 2003 

De meeste onderwerpen op gebied van scheepsmodelbouw 
gaan over RC-zeilen, 5 items zelfs. De meeste zijn versla-
gen over zeilevenementen en daar is één van de belangrijke 
zeildagen nog niet eens bij, namelijk de Eurosail 2003 in Pa-
gedal. 
Wel een verslag van de Forum-zeildag, of zoals het blad het 
noemt de Radiozeildag, op 1 juni j.l. bij Vaargroep Flevoland 
te Biddinghuizen. 

Één van de rubrieken over zeilboten gaat over het zelf maken van de 
zeilen. We lezen hoe je eerst het soort tuig dient te bepalen voor de plaats 
van de mast en de grootte van de zeilen. Daarna wordt behandeld hoe je 
zeilmallen kunt maken en een zeil op tekening kunt zetten. 
In het artikel 'Inpakken en wegwezen' zien we twee grote foto's van de 
aanhanger van onze Jan Hofman staan. Het artikel behandelt het 
transport van onze kostbare modellen in zelf te maken kisten en het 
vervoer van de kisten in auto's of aanhangwagens. Jan is vereerd dat zijn 
aanhanger uitgemeten in het modelbouwblad staat, maar zijn grote vraag 
is nu, hoe komt de schrijver van dit stuk (Jantines Mulder) aan die foto's?  
 
KWIKLINK MODELBOUW, nummer 95 juli 2003  

Volgens hoofdredacteur Frans met de moeilijke achternaam 
(uitspraak van Roel) is het bedrijf Multiplex overgenomen 
door de Koreaanse groep Hitec. Gelukkig blijven de 
Multiplex produkten op de markt met dezelfde kwaliteit en 
service. Meestal kijk ik in een algemeen modelbouwblad 
eerst naar de inhoudsopgave voor de scheepsartikelen, die 
mij het meest interesseren. 
Helaas, pindakaas, geen inhoudsopgave te vinden in dit 
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nummer, alleen vermelding van enkele highlights op de voorpagina. Dus 
dan maar doorbladeren. De eerste 51 pagina's gaan over andere 
onderwerpen, meestal vliegtuigen. Jammer dat er in verhouding met de 
rest veelal weinig over scheepsmodelbouw wordt geschreven. Gelukkig 
toch nog wat over boten. Onze Roel heeft 4 pagina's volgeschreven over 
de Parat, het Graupner model met de stofzuigergeluiden, die we elke 
woensdagavond in onze vaarvijver kunnen horen en bewonderen. Het 
bijzondere aan deze havensleepboot is de aandrijving door VSP's, Voith-
Schneider Propellers. Roel beschrijft deze bouwdoos op zijn bekende 
eigen wijze. Zo las ik dat hij veel ABS onderdelen eerst vastzet met CA-
lijm (secondenlijm) en daarna afwerkt met 2 componenten lijm, als UHU 
Acrylit of Stabilit Express.  
Ook uit de koker van Roel van Essen komt het verslag van de Forum-
zeildag in de vaarvijver van Vaargroep Flevoland op 1 juni j.l., een lekker 
dagje ontspannen zeilen.  
Het artikel 'Electra en elektronica voor de modelbouwer' (moet ook Electra 
niet met een 'k' ?) beschrijft de heer F. Klein interessante onderwerpen, 
alleen vind ik de artikelen moeilijk leesbaar. Diverse alinea's moet ik soms 
meerdere keren lezen om te begrijpen wat er wordt bedoeld. 
Deze keer gaat dit artikel over elektronische schakelaars bij zenders en 
ontvangers. 
 
JACO en ROEL 
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BAKENPRAATJES. 
 
Rectificatie. 
In Bakenier nr. 14 stond in 'Herinneringen aan 20 jaar Vaargroep Flevo-
land' dat onze vaarbak van Vaarclub Neptunes te Rotterdam was overge-
nomen. Een pijnlijke vergissing, zeker voor de Herculanen uit Rotterdam, 
want: 
De vaarbak komt namelijk van Modelbouwvereniging HERCULES te Rot-
terdam! 
Het controleduiveltje, familie van het zetduiveltje, heeft dus toegeslagen. 
Inmiddels is e.e.a. rechtgezet bij Hercules. 
 
Nieuw  boek. 
De Tromp en haar Trompers is een nieuw 
boek waarvan ons redactielid Henk Klein-
hout een van de schrijvers is. Het is een 
bijzonder boek over The Gostship Hr.Ms. 
Tromp. De kruiser, die zich door haar inzet  
in de Tweede Wereld oorlog, wist te onder-
scheiden met een Koninklijke Vermelding 
bij Dagorder. Het 192 paginas rijke boek 
toont het schip en haar historie door middel 
van woord en beeld, maar verhaalt ook 
over de bemanning. 
Het is vanaf 11 september voor € 27,50 verkrijgbaar via de boekhandel.  
 
Gift. 
Tijdens de algemene ledenvergadering 2003 be-
sloten we om, in het kader van ons 20-jarig be-
staan, € 200,= van de opbrengst van de verloting 
te besteden aan een nog nader te bepalen goed 
doel in Biddinghuizen. 
Inmiddels is de keuze gevallen op het Colombine-
huis te Biddinghuizen. 
Deze stichting verzorgt vakantieplezier voor kinde-
ren die om uiteenlopende redenen niet op vakantie 
kunnen. 
Momenteel is men daar bezig met een project om een klein schoenerjacht 
’De Colombine’ te bouwen wat als een ongekende plezierboot voor deze 
kinderen moet gaan dienen.   
Dit project sluit goed aan bij de aard van onze vereniging, zodat we onze 
gift hieraan zullen bestemmen. 
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DE BELEVENISSEN VAN DE  
VAN ESSEN’S IN HOEK VAN HOLLAND 
 
Dit jaar ging de vakantie naar het zonovergoten Hoek van Holland, waar 
we 400 meter van zee en 2 kilometer van de Nieuwe Waterweg zaten. 
Uiteraard vaart daar af en toe wel eens wat langs en dan begint het voor 
een minnend scheepsmodelbouwertje te kriebelen. Wel voorzichtig, want 
je weet maar nooit. Waarschijnlijk zouden we in Griekenland opgepakt 
zijn, onder het motto: zero tolerance to bootjesspotters.  
Laten we beginnen met het volgende: 
 
De Van Essen’s en hun belevenissen met de HAL 
’s Morgens vroeg om negen (…) uur worden we gewekt door een laag 
getoeter van een erg groot schip: de Oosterdam van de Holland-Amerika-
Lijn (HAL) vaart langs. Binnen twee seconden zat een broek om m'n be-
nen en een T-shirt om m'n buik en rende ik als een gek het duin op.  
Daar was nog net te zien hoe, op een afstand van meer dan twee kilome-
ter, twee enorme schoorstenen achter de bomen uit het zicht gleden. De 
volgende nacht om drie uur zou de Rotterdam, het vlaggenschip van de 
HAL, binnenkomen en daar zijn de grootste bootjesgekken van de familie 
naar wezen kijken. Oftewel: pa en ik.  
Op kilometers afstand was de drijvende kerstboom al te zien. Wat een  
hoeveelheid lichten! Een enorm, maar zeer mooi schip moet ik zeggen. 
Een paar dagen later na de doop van de Oosterdam (bijgewoond door Jan 
Hofman) zouden beide schepen weer vertrekken. ’s Morgens de Ooster-
dam en ’s middags de Rotterdam. Nu overdag, waren de schepen al van 
kilometers ver te zien. Dit door hun enorme lengte en hoogte. Onder zeer 
luid getoeter (wat zelfs in Biddinghuizen te horen moet zijn geweest) ver-
lieten beide schepen de kust van Holland en koersten weer richting Ameri-
ka.  
Op de plaatselijke televisie zei het hoofd van de “hotel”-afdeling van één 
van de schepen het volgende: “De kapitein noemt het een schip, ik zeg 
altijd het is een hotel met een wisselend uitzicht.” Kan ik me wel in vinden, 
eerlijk gezegd. 
 
nog meer belevenissen  
Een scheepvaartmuseum met heel veel modellen en maquettes is natuur-
lijk een “must”, als je toch in de buurt bent. Het Maritiem Museum in Rot-
terdam is een ontzettend modern museum met veel computers waar film-
pjes bekeken kunnen worden, een wand met meer dan 50 modellen in alle 
formaten, een maquette van het havengebied van Hoek van Holland tot 
Rotterdam en het museumschip De Buffel.  
Daarnaast nog een gigantische bibliotheek met zo’n beetje alle boeken op 
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het gebied van scheepvaart (inclusief alle jaargangen van de Modelbouwer). 
Een kleine, maar stampvolle museumwinkel maakt het verhaal compleet. Was 
mooi en is zeker aan te raden. 
 
en nóg meer 
Door een kennis werden we getipt over het Sleepvaartmuseum in Maassluis. 
Dus werd ook Maassluis met een bezoekje vereerd. Daar stonden we ineens 
tegenover Nederlands bekendste en nog varende stoomsleper: de Furie. He-
laas konden we niet aan boord, maar toch zijn er mooie foto’s van gemaakt.  
Binnen troffen we een mooi ingericht museum aan, met een groot aantal mo-
dellen van uiteraard slepers. Verder nog een simulator, een balkon met een 
schitterend uitzicht op de Furie en een klein winkeltje. En boven alles: een 
enorm en schitterend model van mijn Smit Rotterdam. Echt een heel mooi 
museum, wat ook zeker weer eens een bezoekje waard is. 
 
en we blijven aan de gang  
In de hoop dat de 1:1 Smit Rotterdam in Rotterdam zou liggen werd er een 
telefoontje gepleegd met het hoofdkantoor van Smit. Daar hoorden we dat de 
sleper in Vlissingen lag. Is te doen, dachten we. In het kader van mijn verjaar-
dag, die eraan zat te komen, werd als cadeau naar Vlissingen gereden en een 
bezoek gebracht aan de Smit Rotterdam, die nu Smitwijs Rotterdam heet.  
Bij de portier werden de nodige veiligheidsmaatregelen genomen wat een 
aangereikte helm inhield. Toen we richting het schip liepen, zagen we tot onze 
grote vreugde dat ze in het droogdok lag. Nadat we aan boord waren gestapt 
hebben we ons eerst netjes gemeld en daarna gevraagd of er plekken waren 
waar we niet mogen komen. “Nee hoor, ga je gang maar”, was het antwoord. 
Grandioos. Het hele schip werd van alle kanten, inclusief de onderkant, gefo-
tografeerd, wat in totaal een foto of 50 opleverde. Elk detail werd voor eeuwig 
vastgelegd om straks in mijn volgende Smitwijs Rotterdam verwerkt te wor-
den. Een superdag. Eentje  om nog eens over te doen…over een jaar of wat.  
 
en tenslotte nog een klein avontuurtje… 
Oh ja, we zijn ook nog af en toe aan een uurtje strand toegekomen…. 
 
Al met al een mooie vakantie en in de komende familievergadering zal ik pro-
beren mijn ideeën in te brengen met als doel volgend jaar weer een dergelijk 
verhaal te kunnen schrijven. Wordt dan vermoedelijk vervolgd… 
 
KOR VAN ESSEN 
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Onze vaar- bak in bedrijf  
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    Onze sponsors in de picture                     Waterplezier bij de jeugd       
      tijdens leegpompen  
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
√ 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) 
√ 26 apr 2003  * Bowlingavond VGF leden in kader van 20-jarig bestaan 
√ 30 apr 2003  * Vaarshow tijdens Oranjefeesten te Biddinghuizen 
√ 3 mei 2003   * Voorjaarsvaardag MMI bij Vaargroep FLEVOLAND 
√ 10 mei 2003   * Vaarshow tijdens opening Jachthaven in Dronten 
√ 29-31 mei 2003  Sleepbootdagen te Vianen 
√ 31 mei-1 juni 2003  Vaarweekend MBC-Olst te Olst 
√ 1 juni 2003   * Zeilmiddag Modelbouwforum bij Vaargroep Flevoland 
√ 14 juni 2003   * OPEN DAG Vaargroep FLEVOLAND 
√ 14-15 juni 2003  * Vaarshow Vaargroep “Ekenstein” te Appingedam 
√ 21-22 juni 2003  Vaarweekend Camping Tempelhof te Callantsoog 
   Henk en Gerda Vinke 
√ 28-29 juni 2003  Waterdagen te Lelystad 
√ 29 juni 2003  Maritiem evenement bij Scheepswerf Nicolaas Witsen te  
   Alkmaar 
√ 4-6 juli 2003   Nationale Vlootdagen Koninklijke Marine te Den Helder 
√ 19 juli 2003   * Open dag Modelbouwver. Vaassen 
√  9 aug 2003  * Vaarshow tijdens Meerpaaldagen te Dronten 
√ 16 aug 2003  * Barbecue Vaargroep FLEVOLAND 
 
23-24 aug 2003   * Vaarweekend bij Vaargroep De Golf in Oosterwolde 
 
29-31 aug 2003   * Vaarweekend Vaargroep Harderwijk bij Kanovijver aan de 
       Suikerbakker te Ermelo 
 
5-7 sep 2003   Wereldhavendagen te Rotterdam 
 
19-21 sep 2003   Maritieme dagen te Den Bosch 
 
3-4 okt 2003   Furieade te Maassluis 
 
11-19 okt 2003   * Nationaal Modelbouw Manifestatie te Soesterberg 
  
18 okt 2003  * NVM Jubileumtentoonstelling te Zwolle 
 
27 dec 2003  * Modelbotenshow bij de Urker Modelbouw Club te Urk 
 
 
 
* Vaargroep FLEVOLAND neemt aan dit evenement deel of is daarbij aanwezig 
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