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       UIT DE STUURHUT 
 
Als je een project onder handen gaat nemen, dan dien je je vooraf te realiseren dat er 
meestal eerst diverse dingen geregeld moeten zijn. Zaken die dan aan de orde ko-
men, zijn: wat gaat het kosten, hoeveel tijd zal er in gaan zitten, wanneer kan het  
worden uitgevoerd, wanneer moet het klaar zijn en zo meer. 
En als je het helemaal zelf wilt doen, dan heb je ook nog een dosis enthousiasme en 
vooral doorzettingsvermogen nodig. En misschien toch een klein beetje hulp! 
 
Een goede vriend van me had een nog een oude keuken met zo'n granieten aanrecht-
blad en houten 'Bruynzeel'-kastjes. Hij was handig en besloot zelf de hele keuken te 
vernieuwen. Vooraf moest heel wat denkwerk worden verricht: welk merk keuken, 
welke kleur, hoe groot, hoeveel kastjes, wat voor een aanrechtblad, welke inbouwap-
paratuur, wat voor soort tegelwerk, etc., etc.. Maar ook het schilderwerk en nieuwe 
vloerbedekking. Enne, (heel belangrijk) wat mag het maximaal gaan kosten? 
Gelukkig begon hij niet ad hoc, maar maakte hij eerst een degelijke planning. Uitein-
delijk wilde hij wèl het beoogde resultaat bereiken. 
 
In het voorjaar begon hij met het slopen van de oude keuken. Dat verliep redelijk vlot. 
Maar bij de opbouw kwam hij behoorlijk wat onverwachte problemen tegen. Gelukkig 
kreeg hij goede adviezen van derden. Een tegenvaller was wel dat het langer bleek te 
duren dan hij verwachtte. Het kostte hem zijn hele zomervakantie en vooral voor de 
laatste (af-)werkzaamheden bleek een behoorlijke dosis doorzettingsvermogen nood-
zakelijk te zijn.  
Nu is alles klaar en hij (en zijn vrouw) laat met gepaste trots het resultaat aan anderen 
zien. 
-Je moet er niet aan denken hoe het zou zijn geworden als het hem niet gelukt was. 
Zaten ze nu met een half afgebouwde keuken, een leeggestroomde portemonnee en 
bij zichzelf allerlei argumenten te bedenken om voor hun omgeving niet af te gaan.- 
 
Ook in de modelbouwbouw kom je dergelijke situaties tegen. Met veel enthousiasme 
wordt met de bouw voor een gekozen boot begonnen. Tijdens de bouw (en dat is bij 
elke bouw en geldt voor iedereen) komen dan problemen waarvoor op dat moment 
geen goede oplossing bedacht kan worden. Er zijn dan goede adviezen van derden 
nodig om over zo'n barrière heen te komen en weer verder te gaan. Met enige door-
zettingsvermogen moet je dan door de laatste fasen heen, maar als het model klaar is 
wil je het ook aan iedereen laten zien wat jouw resultaat is geworden. 
 
Ook een aantal balbootjes bevinden zich in deze fase. Zij moeten door die barrière 
heen. Helaas horen we dat tijdsgebrek (?) de oorzaak is, maar met het noodzakelijke 
doorzettingsvermogen kunnen deze bootjes straks ook weer een aantal trotse eigena-
ren hebben. En …… hulp is altijd wel te vinden! 
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 OPEN REDDINGSBOTENDAG K.N.R.M. 
 
Het is zaterdag 3 mei en vandaag houdt Mini Marine Internationaal haar voor-
jaarsvaardag bij Vaargroep Flevoland, maar vandaag is het ook de Open Red-
dingsbotendag van de KNRM. 
 
Op deze dag werd iedereen die dat maar wilde in de gelegenheid gesteld om op 
alle reddingsstations, zowel aan de kust als ook langs het IJsselmeer, een kijkje 
te komen nemen. Ik besloot met Riet naar Urk te rijden. We wilden wel eens wat 
meer van het werk van deze mensen en hun organisatie zien. 
Het weer was droog, maar er was wel een harde wind en erg koud aan de water-
kant. 
 
Volgens een krantenbericht zouden er uit het hele land ook modellen van red-
dingboten naar Urk komen en dat was voor mij een extra reden om er een kijkje 
te nemen. 
Voorts wist ik dat het model de "Koningin Beatrix" van Piet Bakker (de voorzitter 
van de Urker Modelbouw Club) onder toeziend oog van de bemanning van de 
echte "Koningin Beatrix" met een grote mobiele kraan te water zou worden gela-
ten. 
 
Op de locatie aangekomen zocht ik Piet op. Hij stond met 
zijn handen diep in de broekzakken een beetje in het 
niets te kijken. Ik vroeg hem of er wat aan de hand was, 
waarop Piet antwoordde: "Ik weet niet wat ik denken 
moet, maar gisterenavond heb ik alles aan mijn model 
gecontroleerd. Zender, ontvanger, motor, alles werkte. 
Dus dat zit morgen wel goed, dacht ik. Kom ik vanmorgen 
in de garage, is de boot weg." 
Op mijn verbaasde reactie vervolgde hij: "Ja, ingebroken 
denk je dan, maar ….. geen sporen van braak. Je gaat 
dan denken aan een grap, maar het is nu elf uur en over 
een uur moet de boot het water in en ik weet nog niks. 
Niemand weet wat en ik kan niets anders doen dan maar 
afwachten." 
Geen leuke berichten en als niet betrokken partij doe je er 
dan het zwijgen toe. 
 
Even later liep ik de steiger op en meldde mij voor een tochtje met een reddings-
boot, op het IJsselmeer. Ondanks de harde wind konden belangstellenden toch 
meevaren. Net voordat er kon worden ingescheept moest iedereen weer van 
boord omdat er zojuist een melding was binnengekomen en de boot moest uit-
rukken. 
Nou ja, pech, misschien straks nog een mogelijkheid. 
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Net terug bij de 
kramen met mo-
dellen werd onze 
aandacht getrok-
ken door een po-
litieauto die 
kwam aangere-
den met alle toe-
ters, bellen en 
lampen in vol 
bedrijf. Daarach-
ter een grote vrachtauto met daarop, ja hoor, een hele grote doos met daarin 
het schip van Piet Bakker. De vrachtauto werd achteruit de smalle weg opge-
reden tot onder de haak van de grote kraan, waar bleek dat de haak het mo-
del in grootte overtrof. 
De doos werd verwijderd en de boot stond in al haar glorie te pronken in de 
waterige zon, die af en toe door de wolken heen gluurde. Maar bij Piet was de 
zon inmiddels volledig doorgebroken. 
 
Twaalf uur was het tijdstip van de tewaterlating van het model, maar toen het 
zover was, was de reddingboot nog niet terug. Om ongeveer halféén kregen 
we te horen dat ze al weer op de weg terug was en ter hoogte van de Ketel-
brug voeren. Enkele mensen gingen naar de dijk om ze te kunnen zien. Ik 
ook. De dijk was echter kort ervoor opgehoogd met klei en dat heb ik gewe-
ten. Ik zat onder de smurrie en had dikke klonten onder mijn schoenen. Dat 
werd gedeeltelijk ‘goed’ gemaakt toen de grote boot van de KNRM met de 
kleinere rubberboot voor ons langs 'vlogen'. Op volle snelheid van golf naar 
golf springend kwamen de schepen de haven binnenvaren en meerden ze af 
aan de steiger. 
 
Op weg naar de waterbak, om mijn schoenen te ontdoen van de klei, pas-
seerde ik de vrachtwagen, waarop alleen nog maar de romp van de 'Koningin 
Beatrix' bleek te staan. De opbouw was eraf gewaaid en ernstig beschadigd. 
Besloten was om daarom de tewaterlating voor onbepaalde tijd uit te stellen 
en omdat de wind nog verder aantrok konden er ook geen tochtjes meer wor-
den gemaakt met de reddingsboot. De golven waren te hoog. "Je houdt geen 
nieren meer over" zei één van de bemanningsleden tegen mij. 
Jammer, maar helaas. Misschien kunnen wij als club samen met "Urk" nog 
eens een keer iets met de KNRM regelen om mee te varen. 
Omdat we niet wisten wanneer wel, of misschien helemaal niet, de modelboot 
te water zou gaan zijn wij verkleumd naar huis gegaan. Ik heb Riet thuis afge-
zet en ben zelf naar de 'club' gegaan om nog net het moois van MMI even te 
kunnen bekijken. 
Al met al weer een prachtige dag vol met modelbouw en emoties. 
JAN HOFMAN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesleept schip 
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BOEKENNIEUWS 
 
De Tromp en haar Trompers 
 
Hr.Ms. Tromp was een lichte kruiser, die zeer succesvol was tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in het toenmalige Nederlands Indië.  
In 1936 werd de kiel gelegd en op 18-08-1938 werd het schip officieel in 
dienst gesteld. Met zijn 15 cm zware kanons was de kruiser een gevreesde 
tegenstander van de Japanse Marine.  
In 1997 besloot Jantinus Mulder van Mini Marine Internationaal er een model 
van te maken in de uitvoering zoals het schip bekend is geworden. Dit bleek 
een enorme opgave te zijn omdat de Tromp tijdens de oorlog diverse malen 
is veranderd. Hij zocht contact met oud-opvarenden en kreeg zo successie-
velijk een beeld, hoe het schip er uit heeft gezien. 
In zijn vele contacten met deze oud-opvarenden ontstond het idee voor het 
samenstellen van een boek. 
 
Om met de Trompers in contact te komen bezocht Jantinus Mulder een 
Tromp-reunie. Daar leerde hij Bob Sybesma en Jan Landegent kennen. Ge-
zamenlijk werd besloten om een boek over de Tromp samen te stellen. Van-
wege zijn taalgevoel completeerde Henk Kleinhout het viertal. 
 
Het is een bijzonder boek geworden, dat begint met een beschrijving over de 
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bouw van het schip en daarop aansluitend een uitgebreid overzicht van de his-
torie.  
Het schip werd tot vijf maal toe door de Japanners geclaimd dat het tot zinken 
werd gebracht. De Australiers gaven haar daarom de bijnaam ‘Ghostship’, een 
bijnaam die het schip met eer heeft gedragen. 
Vervolgens doen de oud-Trompers in het boek hun verhaal.  
Zo’n 15-tal oud-opvarenden hebben er een bijdrage aan geleverd, waardoor er 
vanuit diverse invalshoeken wordt neergezet hoe zij de gebeurtenissen in de 
oorlogsjaren persoonlijk hebben ervaren. 
 
Jantines Mulder geeft ten slotte een uiteenzetting over de bouw van zijn mo-
del. Dit model, gebouwd op schaal 1:72, staat inmiddels opgesteld in een vitri-
ne in het paleis van de Commandant Zeemacht in Den Helder. 
 
Het was zeer bijzonder dat er zo’n grote saamhorigheid op het schip was, om-
dat de bemanning zowel uit inheemse als uit Europese Nederlanders bestond. 
In 1967 werd de eerste reunie gehouden, waar nog 120 man aanwezig waren. 
Inmiddels is dit aantal door de hoge leeftijd van velen sterk uitgedund.  
Het boek werd op 11 september 2003 op Bronbeek gepresenteerd tijdens het 
einde van de laatste Tromp-reunie. 
 
Het boek met zijn vele foto´s is door de auteurs opgedragen aan iedereen die 
op Hr.Ms. Tromp heeft gediend en aan hun naasten, familieleden, nabestaan-
den, vrienden en bekenden. 
Maar ook de toekomstige modelbouwer van dit schip krijgt door dit boek een 
goed inzicht over de geschiedenis en de veranderingen die het in die jaren 
heeft ondergaan. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

JACO DE JONG 
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WINKELEN OP OF VIA INTERNET 
“The book xx - xx which I ordered on Sept. 25, 2003 just arrived an hour ago. 
Thank you for the prompt service, packing, speed and 'personal' note. These are 
reasons to recomment you to my friends and relations.“ 
 
Bovenstaande mail verstuurde ik op 1 oktober aan de 
Amerikaanse leverancier van het door mij bestelde boek. 
Waarom?  
Zoals de lezer hierboven kan zien had ik het boek op 25 
september via de mail besteld. En eerlijk gezegd, met 
samengeknepen billen. Dat had redenen. Ten eerste had 
ik dit (bestellen via internet) nog nooit zelf gedaan, maar 
ik had in de loop van jaren allerlei (wel of niet) wild-west 
verhalen mogen aanhoren, die mij nou niet bepaald veel 
vertrouwen konden geven om via internet iets te bestel-
len. Komt nog bij dat het hier een bedrag betrof van 77 
dollar (inclusief verpakking en porto) en dat stelde ik voor het gemak maar even 
gelijk aan 77 euri. Daarbij hield ik er wel rekening mee dat daar nog een percenta-
ge ‘state tax’ op gelegd zou kunnen gaan worden en dat de Staat der Nederlan-
den ook best wel eens zijn graantje zou willen meepikken. Je voert tenslotte iets in 
van buiten de EC. 
Trouwens, wie garandeert je dat het pakje niet door de douane/post wordt open-
gemaakt? Ze zijn daartoe gerechtigd! Wordt/is de inhoud beschadigd? Wordt er 
misschien iets ingevoerd dat schade kan opleveren voor de volksgezondheid of 
dat mogelijk gevaar kan opleveren voor het algemene welzijn van de staat en haar 
bewoners? 
Er staat dan wel ‘Book’ op de buitenzijde, als zijnde de inhoud van het pakje, maar 
zit dat er dan ook wel in? 
Ja, ja, je wordt er zo vrolijk van. NOT! 
 
De verhalen die ik in de loop der tijd had gehoord betroffen onder meer het wel 
afboeken van je credit card maar niet versturen van de goederen, dan wel maan-
den er op moeten wachten. En verder was ik nu niet bepaald gek op het feit dat ik 
mijn creditcard gegevens op internet moest gaan zetten, cq. via het internet moest 
gaan versturen. 
Net zoals bij het versturen van ‘vertrouwelijke’ faxen, weet je nooit wie er aan de 
andere kant van de lijn staat en of die persoon wel te vertrouwen is en jouw gege-
vens niet voor andere doeleinden zal (gaan) aanwenden, dan die jij voor ogen 
hebt. 
Zeker in een door henzelf geschapen heilstaat (vinden ze zelf overigens!) als de 
'Yoe Es of Ee', gaan ze daar vrij flexibel met andermans gegevens om (vinden ze 
zelf overigens niet!), zeker als daar ook nog een grote plas tussen ligt. Natuurlijk 
zijn er ook uitzonderingen, maar een volkje dat slogans bezigt als  ‘money makes 
the world go round’ en ‘money talks’ en dat ook in z’n dagelijkse vocabulaire be-
zigt en toepast, boezemt op voorhand al geen vertrouwen in.. 
 
Wat zeg ik nou? Uitzonderingen? Dat is de wereld op z’n kop zetten, realiseer ik 
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me nu!  
Je hoort, in mijn optiek althans, altijd zuiver met zaken om te gaan en er vanuit te 
(kunnen) gaan dat het geen moment aan de orde kan zijn om begrippen als ‘mein 
en dein’ op een alternatieve manier toe te passen. 
Helaas is de realiteit echter ietsje anders. 
 
Ondanks dat ik met Greatbooks@aol.com een goede ervaring heb gehad en dat ik 
in voortaan niet meer mijn credit card-gegevens hoef op te sturen (ze zitten al in 
zijn administratie [ieks], heb ik een paar mindere ervaringen met Floating Drydock. 
Via een MMI-er heb ik mijn behoeftes (voor onderdelen dus) neergelegd en samen 
met een stel anderen een bestelling richting Amerika laten vertrekken. Ook via in-
ternet. Het resultaat? Laat ik het kort houden: na de laatste keer denk ik dat dit ook 
de laatste keer is geweest. 
 
De moraal van dit verhaal, zoals dat zo mooi heet:: Ko-
pen op of via internet is niet hetzelfde als even op de fiets 
stappen om een pakje boter bij de buurtsuper te halen.  
Ondanks dat het er allemaal heel makkelijk uit ziet (en 
het eigenlijk ook wel is), moet je je zeer goed realiseren 
dat er ook allerlei dingen, op allerlei momenten, fout  kun-
nen lopen. Op deze dingen heb je, ondanks dat je dat 
mogelijk zou kunnen denken, absoluut geen greep. Daar 
bovenop komt dan ook nog het feit dat je een aantal ge-
gevens moet leveren, die je eigenlijk diep in je hart niet 
aan derden wilt geven, zeker niet aan een voor jou onbekend(e) persoon of instel-
ling/organisatie. 
Daarbij moet je je realiseren dat je een product koopt dat je alleen maar van een 
plaatje kent en dus niet in je handen hebt gehad. Hoe ziet het er uit? Is het wel het-
geen dat ik wil? Zou ik met hetzelfde gemak een pak melk kopen, waar de datum 
van verstreken is? 
 
Natuurlijk is dit voor een deel een beetje zwartkijkerei. Natuurlijk kan Jantje het ver-
haal van Pietje nog mooier vertellen. En natuurlijk, hoewel mogelijk toch relevant, 
zit ik in een tak van de modelbouw dat van zichzelf al een beetje grijs is, om het zo 
maar eens te zeggen. 
Feit is wel dat ik een aantal dingen (ook aan den lijve!) de mijne mag noemen in 
ervaringen, waardoor ik wat voorzichtig de prikkeling voor ’s mans kooplust via in-
ternet met de nodige scepsis benader. 
 
En Rakkers (vrij naar Ome Willem), wat hebben we vandaag dus geleerd?  
Juist, als je in de poep stapt ligt dat niet aan de hond, maar omdat jij niet goed hebt 
gekeken waar je liep. Het enige dat je na zo’n ervaring rest is een stevige kracht-
term en op zoek gaan naar een houtje om de smurrie uit het profiel van je zolen te 
peuteren. Dit nadat je je gerealiseerd hebt dat de schraapbewegingen aan die 
stoeprand toch net niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. 
 
HENK KLEINHOUT 
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MODELBOUWFORUM WERKSCHEPENDAG 
 
In het voorjaar hadden we in Biddinghuizen de Modelbouw-forum zeildag en 
wegens het succes van deze dag besloten een paar mensen op het forum tot 
het organiseren van een werkschependag. Dus: slepers, suppliers, duwboten 
en dat soort spul. 
Besloten werd om de dag in Hilversum, in de Oude haven te houden, maar 
na een verkenning ter plaatse bleek het geen goede keus. 75 traptreden om-
laag met je model in de hand, een giga-bedrag om een dagje te mogen par-
keren en om vervolgens die dag in de stank van de hondenstr... te bivakke-
ren, leek geen fijn plan. 
 

Ronald, organisator van de dag, besloot uit te wijken naar de locatie van HM-
BC, het park Madenstein te Den Haag. Helaas waren er maar 4 mensen van 
het forum, de rest was HMBC! Toch hebben we, mede dankzij de getoonde 
gastvrijheid, op 13 september een prachtige dag beleefd. Niet alleen schitte-
rend weer, maar ook zo’n 30 andere schepen gezien en bewonderd; 
Een Smit Nederland, varend op brandstof; heel rustig maar met een stoer 
vaarbeeld en weinig herrie (alleen die nitrolucht staat me tegen), de Titu 
Neru, erg mooi gebouwd en krachtig (wat kan die schuit trekken!) en diverse 
“eigenbouw” projecten, waaronder een gigantische Smit Siberië. Nog niet 
klaar, maar zeer veelbelovend. 



André Ros voer vrolijk rond met zijn Jason, een model van meer dan 30 
jaar oud, nog beschreven in de “scheepsmodel-bouwbijbel” van André 
Veenstra. 
 
Er was ook een andere PARAT. Deze was echter uitgerust met Schottels. 
De eigenaar vertelde dat hij er oorspronkelijk wel VSPs (Voith Schneider 
Propellers) in had zitten, maar dat deze vreselijk lekten. Hij heeft ze eruit 
gesmeten en vervangen door dezelfde schottels als onder de Titu Neru. 
Veel power! Maar opzij varen kon hij niet, lekkerrr peuhhh... Kor deed nog 
even alsof er op de Salina ge-
werkt werd en mocht toen ook 
een accu leegmaken.  
Zelf heb ik geprobeerd met de 
Schnellboot, de Kormoran en de 
PARAT het water onveilig te 
maken. Samen met de Titu 
Neru heeft mijn PARAT een 
ponton over het water gesleurd 
en ik ben tot de conclusie geko-
men dat de PARAT perfect is 
om achter een sleep te hangen 
als een actief roer’. Ik kreeg veel 
vragen over de VSP-aandrijving. 
Men was erg geïnteresseerd en 
dat was leuk. 
Tot slot de verzorging: Die was 
prima! HMBC heeft een mooi 
clubhuis aan het water, gezellig 
en sfeervol. Meer foto’s van de-
ze dag staan op de HMBC-site: 
http://www.hmbc.nI/
nedframe.html.  
 
N.B. Een misverstand wil ik nu uit de wereld hebben: 
een “Haags bakje” koffie is niet, zoals wij denken, halfvol: bij een “HMBC-
bakje’ brand je je vingers, want die bakjes zijn (zelfs zonder mijn hoeveel-
heid suiker) tot aan de rand gevuld! 
 
ROEL VAN ESSEN 
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WEEKJE MODELBOUW 
 
Modelbouw Manifestatie Soesterberg 
Zaterdag 11-10-2003 was het weer zover, tenminste voor een aantal van 
ons, het opbouwen van de stand te Soesterberg. Jan, Marius, Roel, Dries,                   
Jaco en ik, zei de gek, verzamelden zo rond tien uur in Soesterberg bij het 
Luchtvaartmuseum. Uiteraard met een flink aantal modellen. 
 
Het begon echter allemaal niet zo vlekkeloos: tafels te weinig, plekje niet 
goed en zo nog wat dingetjes. 
De schepen van Piet waren de woensdag ervoor al keurig opgehaald en  
naar het museum gebracht. Het leverde ons nog wel een kleine speurtocht 
op daar ze ergens midden in het museum verstopt stonden tussen de 
vliegtuigen. 
Na een goed uurtje was alles gereed voor de zondagopening. 
 

Zondag zat het alweer niet mee. De aanhanger van Jan was door mensen 
van het museum naar buiten gebracht en daarbij behoorlijk beschadigd. 
Jan was woest, ging eten koken (“nu zijn de rapen gaar!”) en naar de di-
rectie op zoek. Helaas was er niemand aanwezig, maar toegezegd werd 
dat op de dinsdag alles geregeld zou worden. Gelukkig, zo gezegd zo ook 
gedaan. Ook Ruud was een poosje van de partij samen met Truus, dat 
was zeer goed nieuws dus… 
Het weer was echt perfect. Buiten in de schaduw was het wel wat frisjes, 
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maar dat mocht de pret niet 
drukken. Roel en ik hebben ons 
best vermaakt met het bewate-
ren van het publiek. Dat deden 
onze modellen! Ook binnen 
hebben we pogingen gedaan 
het publiek nat te spuiten, met 
de Parat. We zijn ook net kleine 
kinderen he? 
 
Midden in de week ging het 
echter nog een keer mis, Mari-
us moest de voorkant van zijn 

auto testen op stevigheid, niet zo’n goed plan dacht ik zo, maar ja…..ook 
Jan was er niet zo blij mee. Door de aanrijding werd het ook een latertje 
voor hen die dag. 
De volgende dag was Marius er dan ook niet bij. Hij moest eerst weer een 
nieuwe voorkant regelen! 
Maar Kor en John waren prima vervangers. 
 
Aan publiek hebben we geen 
gebrek gehad, in totaal een 
dikke 12000 mensen. En die 
hadden dan ook genoeg om 
te bekijken; Van statische 
schepen tot mecano-treinen. 
Van alles was er wel wat te 
bewonderen. 
Vrijdag hebben we de boel 
een beetje veranderd omdat 
de Smit Enterprise en de 
Coaster naar Zwolle gingen 
en niet terug zouden komen 
voor een halve zondag. 
 
60 Jaar NVM feest in Zwolle 
Op Zaterdag 18 oktober was er in het Windesheim College te Zwolle een 
feest van de NVM ter ere van hun 60-jarig bestaan. Jan, Kor en Marius 
hebben, na alweer een hoop ellende van verkeerde stand en plaats, toch 
weer een mooie stand opgebouwd. De Coaster en de Smit Enterprise 
trokken net zoals de batterij aan balbootjes een hoop bekijks. Ik kwam er 
een poosje later pas bij. Aan eten en drinken geen gebrek. Ook een gratis 
sweater, met ‘NVM 60 jaar’ erop, lag op ons te wachten. 
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Toen men de lunch 
kwam brengen kwamen 
Truus en Ruud binnen 
(toeval???). Samen met 
Ruud ben ik naar de 
vijfde etage gegaan om 
zo al fotograverend af te 
dalen naar de thuisba-
sis. We keken onze 
ogen uit, wat stond er 
veel moois tussen. Wat 
op mij heel veel indruk 
heeft gemaakt zijn de 
Spitfire en Sterling motoren, compleet werkend! Ach, één motortje was 
dan ook 'maar' 25 jaar werk…. 
Al met al een geslaagde dag en weer een hoop ideeën rijker 
 
Laatste dag Modelbouw Manifestatie Soesterberg 
Zondag 19 oktober was de laatste dag van 
Soesterberg. Ook deze dag weer stralend 
weer en een hele hoop publiek. Bij binnen-
komst (jaja ik weet het, ik was te laat 
<verslapen 12.00>) vertelde Jan me dat ik 
me om 14.00 uur moest melden in de kan-
tine vanwege de prijsuitreiking. Daar mocht 
ik de scheepvaartprijs in ontvangst nemen 
voor de statische modellen van mijn va-
der!!  Jammer dat hij er zelf niet meer bij 
kon wezen.  
Bij terugkomst aan de tafels bleek Tjeerd 
ook nog even te zijn langs gekomen. 
Roel en ik hebben het publiek nog even 
water gegeven, waarbij een kleuter dacht: 
'heee….zwemmen', en in de bak viel.  
Moeders zal er iets minder blij mee zijn 
geweest. 
 
Om vijf uur de boel afgebroken en naar huis toe, moe maar voldaan. 
Al met al een gezellig drukke week en voor mij volgend jaar zeker weer! 
 
HAN JANSEN 
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NVM 60 jaar 
 
Zaterdag 18 oktober vierde de NVM haar 60e verjaardag.  
Vaargroep Flevoland nam deel aan de grote tentoonstelling in de school Win-
desheim te Zwolle en vierde de verjaardag mee. 
 
Stipt om half acht stond Marius bij mij voor de deur en ging het, nadat we Kor 
hadden opgepikt, richting Zwolle. Om halfnegen parkeerden we de auto op de 
grote parkeerplaats, waar druk gewerkt werd aan het vaarbassin en de spoor-
lijn. Afgezien het koude weer is het wel lekker zonnig. 
Na ons gemeld te hebben kregen we onze plaats toegewezen. Op onze pa-
pieren staat ‘010’ en dat stond voor: begane grond, lokaal 10. De brandweer 
bleek daar bezwaar tegen te hebben vanwege een vluchtroute, dus kregen we 
een nieuw nummer: 417. Dit stond voor 4e etage, lokaal 17. Met onze grote 
en zware schepen waren we daar niet zo blij mee. Eerst maar eens gaan kij-
ken. De vier trappen moesten beklommen worden, want de liften waren eigen-
lijk continue bezet. Vervolgens werd lokaal 17 opgezocht om te ontdekken dat 
dit lokaal echter al geheel bezet was. Het etagehoofd werd geraadpleegd en 
ons werd lokaal 422 toegewezen. Maar daar waren allemaal treinen. Na het 
wegslikken van een stukje (…..) teleurstelling concludeerden we dat we of te 
laat aangekomen waren of niet goed waren ingepland. 
Ik had ook helemaal geen zin in vier hoog met mijn grote modellen en wilde 
eigenlijk weer naar huis gaan. De lol was er toch wel een beetje af. Gelukkig 
konden Marius en Kor mij van gedachten veranderen en na overleg met de 
organisatie hebben we een gang leeg gemaakt en een lokaal omgebouwd, 
zodat wij toch een redelijke stand met voldoende ruimte konden innemen. En 
…. op de begane grond. 
 
Tijdens het uitladen van de aanhanger vielen de hectische toestanden ons wel 
op. Alles liep en reed met karretjes door elkaar heen, maar dat gaf wel een 
gezellige sfeer. Nadat de aanhanger was gelost en de stand opgebouwd, 
moest de auto met aanhanger nog weggezet worden. 
Dat werd echter onmogelijk gemaakt door een enorme aanhanger, die de weg 
blokkeerde en waar twee cruiseschepen met een lengte van ruim vier meter in 
stonden. Omdat de bouwer alleen was hebben wij hem even een handje ge-
holpen met uitladen. Vervolgens kon ik de aanhanger mooi naast het plant-
soen parkeren. 
 
Tijdens het aanmelden kregen we een envelop met acht bonboekjes erin, één 
voor elke opgegeven deelnemer. Dat bonboekje was goed voor een trui, vier 
koffie, één soep en een lunchpakket.  
De truien moesten we vòòr tien uur ophalen, zodat alle deelnemers tijdens de 
opening hetzelfde gekleed waren.  
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Na de opening werd het meteen al behoorlijk druk in ons lokaal, hetgeen de 
hele dag eigenlijk doorging. Han kwam langs, maar kon niet blijven. Hij voelde 
zich niet lekker. Prima getimed, toen de lunchpakketten uitgedeeld werden, 
arriveerden Cees Smit en Ruud met Truus. Ze konden meteen kiezen wat ze 
wilden drinken bij het brood. Na het eten gingen Han en Ruud 'even' wat foto -
s maken. Na een uurtje of twee kwamen ze weer terug bij de stand met ver-
halen "heb je dit gezien of heb je dat gezien, een boot zus of een vliegtuigmo-
tor zo". Het gaf aan dat er zoveel moois was te zien dat je aan één dag eigen-
lijk niet genoeg had. 
 
Zoals gebruikelijk zakte de publieke belangstelling gedurende het laatste uur 
behoorlijk af. De show was om 5 uur afgelopen. Het inpakken van de spullen 
ging soepel en we konden al kort daarna vertrekken richting huis, moe maar 
met veel indrukken rijker. 
 
JAN HOFMAN 
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PUBLIEK en andere experts 
 
Ik zal ook nooit de gebeurtenis vergeten die ons (Maarten en ik) jaren ge-
leden in de Frieslandhallen overkwam. Maarten had de week ervoor zijn 
Standaardfregat een tweede laag grijs gegeven en zat al redelijk goed in 
de kleur. Mijn Type 42 was nog niet zover en moest, voordat hij nog een 
keertje kennis zou maken met een velletje schuurpapier, het nog even 
doen met zijn eerste laag. Beetje vlekkerig, hier en daar was wat plamuur 
zichtbaar. Het onderwaterschip was wel klaar en eerlijk-is-eerlijk heel goed 
gelukt. 
Op een geven moment staan een pa en zijn zoontje aan de rand van het 
bassin en horen we pa zeggen: ‘Kijk jongen, deze boot is klaar en die an-
dere staat nog in de grondverf’. Hij wees op de beide marineschepen. 
Zoonlief was nog op de leeftijd dat hij nog hoog tegen zijn pa opkeek en 
met een blik in zijn ogen (mijn pa weet het allemaal) zei hij gedwee ‘ja 
pap’. 
Maarten en ik hebben de rest van het weekend genoten van dit moment. 
Tja, experts zijn moeilijk te vinden in dit land en als er dan ineens eentje 
voor je blijkt te staan …….. 
 
Tja, publiek. Vaak lachen, vaak huilen, 
maar meestentijds ……………… 
Publiek kan je in drie categorieën verde-
len. Ik heb dat uit eigen ervaring jaren-
lang mogen ondervinden en meemaken 
op Neurenberg, Dortmund en Vlootda-
gen. Ik kan er dagen over vertellen, maar 
laat ik ze eerst eens naast elkaar zetten. 
Voor een vergelijkend warenonderzoek, 
zeg maar. 
 
Neurenberg  -  3-delig pak 
Dit is een vakbeurs. Althans dat was de oorspronkelijke opzet.  Maar ja, 
als je als klant een ‘goede’ relatie met je modelbouwboer hebt, kendie best 
een kaartje voor je regelen. Toch? Gevolg is dat het doen van zaken bij 
tijd en wijle wat gecompliceerder is omdat je je klanten niet op een behoor-
lijke manier op je stand kan ontvangen en te woord kunt staan. De reden: 
een groepje modelbouwers neemt alle tijd en ontneemt volledig het zicht 
voor iedereen. Vanwege het over het algemeen strakke schema in de di-
verse agenda’s is meestal een gemiste afspraak met een (potentiële) klant 
het gevolg. 
Nou hoeft dat geen drama te wezen omdat de kopers (je klanten dus) ook 
niet altijd blijk geven verstand van zaken te hebben met betrekking tot de 
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handel die ze op de plank hebben staan, of willen hebben staan. Hun inte-
resse is slechts gericht op de hoeveelheid (en frequentie) rinkelende belle-
tjes van de kassa. 
Heel triest is het dat, als je bent ‘overgeleverd’ aan dit soort winkeliers, je 
er d…. op kunt zeggen dat de antwoorden/reacties die je krijgt op de ge-
geven adviezen nauwelijks voorzien blijken van besef of kennis van zaken 
dan wel slechts bestaat uit leegte. Ze willen eigenlijk het eigenlijk allemaal 
niet weten omdat ze dan informatie krijgen die slecht is voor de verkoop 
(lees: het frequente belletje van de kassa) omdat je dan tijd verliest aan 
het verder doorgeven van die informatie en dat is toch maar gepraat. Lie-
ver geen verstand van zaken dan het missen van het heilige geluid van 
het belletje.  
Goed, misschien wat te zwart/wit neergezet, maar geloof me we komen ze 
tegen! 
 
Dortmund  -  handel en koopjesjagers 
Een markt voor particulieren. Over 
het algemeen gezellig en druk. Ook 
hier vaak veel moeite om door 
groepjes heen te dringen om de 
uitgestalde spullen te bekijken. 
Vaak zijn de groepjes groter dan 4 
mensen, die heen en weer zwal-
kend de volle breedte de gangpa-
den in gebruik hebben en zich met 
de snelheid van een schildpad (met 
een voetblessure) voortbewegen of 
plotseling, midden op het gangpad 
kleine, plenaire vergaderingen we-
ten te beleggen. 
Je komt dit gedrag ook tegen in de supermarkt. 
Een speciaal soort heeft ook een soort van trekkarretje bij zich die ze loom 
achter zich aan trekken. (Thuis laten we de hond op dezelfde manier uit.) 
Vaak zijn de karretjes aan het eind van de dag overvol gevuld met folders. 
Kilo’s folders, die binnen een week op de oud-papier stapel verdwijnen. 
Want, zeggen de slimmeriken onder deze lieden, dat is goed voor het mili-
eu en dan brengt het nog wat op. Op deze manier praten zij dingen recht 
die krom zijn en zijn vervolgens zeer tevreden met zichzelf.  
Een variant op deze soort zijn de rugzakkers. Over het algemeen zijn deze 
lieden zich niet bewust van het feit dat ze diezelfde ochtend iets over hun 
schouders hebben gegooid in de vorm van een zak, die aan twee riem-
achtige houders over hun schouders aan hun lijf wordt verbonden. Deze 
mensen zijn gevaarlijk. Zeer gevaarlijk. Vooral voor de tentoongestelde 
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goederen. Daarbovenop komt dan ook nog dat ze nooit al-
leen zijn. 
Stel je voor: Een rugzakker staat voorover gebogen naar een 
(delicaat) model te kijken en wordt geroepen door zijn maatje, 
meestal ook een rugzakker. De aangeroepene hoort dat on-
middellijk, richt zich op en draait zich om. En zjiep, zijn pro-
these draait mee ……….! 
Ja, leuke scène, maar niet voor de eigenaar van het model/
stand, die zeker nog een dag of twee, drie voor de boeg 
heeft. Fatsoenlijk excuses aanbieden is er bij dit soort lieden 
niet bij, aannemende dat de harken het door hebben wat ze 
hebben aangericht. 
 
Vlootdagen  -  weekendtourisme 
Een beetje vergelijkbaar met de rugzakkers. Er zitten geïnteresseerden bij 
en koeltasvolk. De laatste groep gaat vaak vergezeld door een aantal na-
zaten, die niet in toom te houden blijken te zijn en als rubberballen van het 
ene punt naar het andere stuiteren. Wanneer je vanachter de tafel ken-
baar maakt dat het eigenlijk niet direct de bedoeling is dat er met de hand-
jes wordt gekeken, kan een vuile blik worden toegeworpen. (Kan trouwens 
ook aan de toon van de boodschapper liggen …….) 
Niet zelden zal de oudere ook nog proberen in discussie te gaan en je in 
de trant van ‘waar bemoei je je mee?’ of ‘hallo, je hebt het wel tegen mijn 
kind hoor!’.  
 
De samenstellingen binnen al deze hiervoor beschreven groepen is heel 
divers en omspant een heel scala. Van ‘de doorsnee idioot’ via de geïnte-
resseerde kijker/vrager tot de expert. 
Wanneer je achter je stand staat probeer je degene die voor je staat in te 
schatten. Je bent oplettend en staat ter bescherming/bewaking van je mo-
dellen, alsmede die van een ander. Niet zelden zal het je gebeuren dat je 
jezelf in verlegenheid gebracht voelen toen bleek dat je inschatting weer 
eens verkeerd was op het moment dat iemand je vroeg: “Meneer, hoe 
hard gaat’ie nou?” 
 
Misschien dat ik de volgende keer eens aan de andere kant van de 
‘toonbank’ ga staan en verhaal over het, soms bij het onbeschofte af, ge-
drag van de standhouders/clubvertegenwoordigers. Geloof me, daar 
schort ook wel eens wat aan. 
 
HENK KLEINHOUT 
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KNOPEN, STEKEN EN SJORRINGEN 
 
Han Jansen is opgegroeid in een omgeving van scheepsmodelbouw van 
historische zeilschepen door zijn vader, waarbij het knopen van touwen 
een zeer essentieel onderdeel was. Maar ook op menig ander model-
bouwschip kom je in aanraking met lijnen en touwen. Het hoeft geen uitleg 
dat je model dan ook de waardigheid verdient om deze touwen te knopen 
volgens de maritieme wijze. 
Trouwens, in het dagelijkse leven is een zekere beheersing van de edele 
knoopkunst ook altijd handig. 
Han vond op internet een overzichtelijke uiteenzetting van een aantal kno-
pen en steken en het leek hem zinvol dit als naslag in de Bakenier te 
plaatsen. 
 
 
Platte knoop  
De platte knoop gebruik je om twee touwen van gelijke dikte (of bijna gelij-
ke dikte) met elkaar te verbinden. De ezelsbrug is: Links over rechts, 
rechts over links. Doe je dit fout, dus links over links, links over links, dan 
krijg je een old wief, oftwel een oud wijf (wij kunnen er ook niks aan doen 
dat die zo genoemd wordt). 
 
 
 
 
 
 
Mastworp 
Een van de meest gebruikte beginknopen is de mastworp. Hieronder staat 
de meest elementaire vorm van deze knoop. Je hebt hierin allerlei varia-
ties met halve steken en hele slagen. Een veel gebruikte variant is de con-
strictorknoop. Die zit vaster, kijk maar naar de naam (en schiet dus moeilij-
ker los). Een nadeel is dat deze knoop ook moeilijk los te krijgen is. 
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Timmersteek 
De timmersteek wordt vooral ge-
bruikt als beginknoop voor de dia-
gonaalsjorring. 
 
 
 
 
 
Schootsteek 
De schootsteek gebruik je vooral als je 
twee touwen van ongelijke dikte met 
elkaar wil verbinden. Je kan deze  
knoop echter ook gebruiken voor  
touwen van gelijke dikte. 
 
 
 
 
Paalsteek 
Met de paalsteek kan je een niet-slippende lus in een touw krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kruissjorring 
De kruissjorring is zo'n beetje de meest gebruikte sjorring. Je gebruikt 
hem vooral om twee palen met elkaar te verbinden die (bijna) loodrecht op 
elkaar staan, vandaar de naam. 
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Diagonaalsjorring 
De diagonaalsjorring gebruik je om twee palen te verbinden die niet per sé 
onder een hoek van 90º met elkaar staan. Deze sjorring is vaak steviger 
dan een kruissjorring, maar is wel meer werk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Driepootsjorring 
De driepootsjorring gebruik je om een drie- of meerpoot te maken. Je 
maakt eerst een stel achtjes om de staanders en dan woel je. 
Waarvoor gebruik je deze sjorring? 
Met de achtvormige sjorring kun je 3 of 4 palen verbinden. Deze palen 
vormen met elkaar een 3- of 4 -poot. 
Hoe maak je deze sjorring? 
Leg de palen met de onderkanten op gelijke hoogte. 
Maak een mastworp met voorslag of timmersteek op één van de palen. 
Haal dan het touw vervolgens afwisselend over en onder de palen door.  
Doe dit 4 tot 5 keer. 
Leg dan ongeveer 3x een woeling tussen de palen in: eerst tussen paal 1 
en 2, dan tussen paal 2 en 3. 
Eindig met twee halve steken om de 3e (of 4e) paal. 
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Steigersjorring 
De steigersjorring gebruik je om een paal te verlengen. Let er vooral op 
dat je aan het eind de wiggen tussen de sjorring slaat. Hierdoor gaat de 
sjorring strakker staan. 
 
 
 
 
Vorksjorring  
Een vorksjor- ring gebruik je om 
een vork te krijgen. Hij lijkt een 
beetje op de driepootsjorring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HAN JANSEN (bron vanaf internet) 
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GELEZEN IN ANDERE BLADEN 
 
Modellwerft & Schiffspropellor 11/2003 
Het mooie van dit blad vind ik dat er zowel recensies van bouwpakketten in staan 
als “uitvindingen” en eigen maaksel van mede-modelbouwers. Dat is natuurlijk een 
voordeel van een groot taalgebied! Als de Nederlandse modelbouwbladen dat ook 
eens gingen doen, dan zouden hier ook wellicht mooie scheeps- vliegtuig- en voer-
tuig-tijdschriften kunnen ontstaan… Maar goed, voorlopig zie ik dat nog niet ge-
beuren, dus genieten we maar van de artikelen in de Duitse taal.  
Oké, wat vinden we hier? Een artikel over de eigenbouw loodstender “Duhnen”, 
een vrij groot SWATH-model. SWATH staat voor Small Waterplane Area Twin 
Hull. Twee gestroomlijnde rompen onder water, met een plat schip erboven. Apart! 
Een artikel over kranen op je model, zowel statisch als bewegend. Met name de 
HIAB-kranen hadden mijn interesse omdat ik daar ook docent op ben.  
Een beschrijving van het (statische) model van de Russische kruiser Askold: Heel 
mooi gedaan met vieze rookpluimen (watten) listig vastgemaakt aan de tuigage. 
Onderzeeërs ontbreken natuurlijk ook niet: het type VIIC U-boot is weer present! 
De 3e aflevering van de 1:48 Titanic is weer imponerend. De bouwer beschrijft de 
aanmaak van de (vele) details op het model.  
Een aantal bladzijden waar de geur van methanol je tegemoet komt: Powerboote! 
En een verslag van Sail Oostmahorn: 1:1 Hollandse reddingboten in allerlei soor-
ten en maten. Zelfs de Neeltje Jacoba ontbrak niet, echter Mabel Wisse Smit kon 
ik niet ontdekken. Was misschien ‘even’ onderdeks gegaan ten tijde van de foto. 
Tja, als Mabel naar bed gaat, komt Klaas V(v)aak… Verder een interview met Pe-
ter Tamm, een man die zo ongeveer de hele scheepvaarthistorie in modellen heeft 
vastgelegd. Vanaf waterlijnmodellen schaal 1:700 tot modellen ter grootte van de 
Stefan Jan H. en alles wat er tussen zit. Tja, je moet er maar tijd (en ruimte!!) voor 
hebben…Mooie foto’s, leuke artikelen.   
     
Kwiklink Modelbouw nr. 96 – september/oktober 
Om de scheepsmodelbouwartikelen te vinden moet je dit tijdschrift doorbladeren. 
Er worden geen inhoudsopgaven vermeld in Kwiklink. 
Zo doorbladerend kom ik bij een artikel over de persdag bij Multiplex. Dit bedrijf is 
overgenomen door de Koreaanse Hitech Groep, maar blijft wel onder eigen merk-
naam op de markt doorgaan. Vervolgens lezen we dat Simprop een nieuwe servo-
tester heeft uitgebracht. Door middel van 13 led’s kan men zien wat de juiste ser-
vopositie is.  
Bij de scheepsrubrieken zien we een pagina met als kop ‘Nieuw bij: Graupner’ en 
daarin onder meer aandacht voor het Graupner balbootje Poolstar. Dit bootje is al 
meer dan een jaar op de markt en kan dus niet meer als ‘nieuw’ aangemerkt wor-
den. 
Voor de snelheidsduivels (of –duiveltjes) een artikel over de racer Sunstorm van 
Kyosho. Het geheel vaarklare model is een boot bedoeld voor de beginner die snel 
naar de waterkant wil. Jammer dat de meegeleverde accu het bij volle kracht al na 
een minuut laat afweten. Buiten de aanschafprijs dus ook nog wat geld voor accu’s 
op zij leggen. 
Onze Roel beschrijft het vervolg van de bouw van zijn Parat. Bij de constructie van 
de verschansing noemt hij de bovenrand van de verschansing: de railing. Dat klopt 
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niet dacht ik, want een railing (ofwel reling) is een hekwerk met scepters. Maar 
volgens de grote Van Dale is een reling: leuning boven de verschansing. Dus 
Roel, dit is ook weer rechtgezet. Elektronica in de modelbouw vind ik altijd interes-
sant, zo ook het artikel ‘Elektra en elektronica voor de modelbouwer. Hier wordt 
behandeld het schakelen van servo’s en het ontwikkelen van functieschakelaars in 
zender en ontvanger.  
 
Radio Control, oktober 2003 
Een zeer kleine 5-kanaals ontvanger is de JETI REX5. Het weegt 8 gram en heeft 
als afmetingen 22,5 x 31 x 10 mm. De opgegeven reikwijdte van 20-30 meter valt 
echter tegen, of zou het 200-300 meter moeten zijn ??. 
Voorts een verslag van twee zeilevenementen in de maand augustus en van het 
1e lustrumviering van Vaargroep Harderwijk. Er waren op de Kanovijver in Ermelo 
in het weekend van 29-31 augustus vele activiteiten te doen. Het was er erg gezel-
lig. Toch blijf ik de vroegere vaarshows tijdens de Aaltjesdagen bij de molen aan 
de haven de topper van Vaargroep Harderwijk vinden.  
De beschrijving van de King Tijger Tank is interessant voor diegene die de loop en 
koepel op zijn grijze scheepsmodel wilt besturen. 
In het artikel over RC-schepen aandacht voor grote modellen schepen. 
Een Amerikaan bouwde eens een statisch US-vliegdekschip op schaal 1:72. Hij 
had hiervoor een speciale kamer ingericht. Maar toen hij moest verhuizen bleek 
het te groot om uit het huis te krijgen. Er moest hak- en breekwerk aan de woning 
worden verricht en toen het model uiteindelijk buiten was, paste het niet in de ver-
huiswagen. Dan toch maar een balbootje, kan je zo op de fiets meenemen naar de 
vaarvijver. 
In Amerika zijn ook modelbouwers die oorlogsschepen bouwen om er ook oorlog 
mee te voeren. De modellen zijn gericht om de tegenstander tot zinken te brengen. 
In het artikel over de Model Warship Combat lees je er meer over. 
 
De Modelbouwer nr. 9-2003 
In het Brugpraatje roept de auteur de lezers op om ervaringen te melden bij bezoe-
ken aan scheepvaartmusea. Het is vaak onbegonnen werk om bij die musea spe-
cifieke informatie voor de modelbouw te verkrijgen.  Voorts een vervolg op de arti-
kelserie ‘Scheepsmodelbouw van A tot Z’, deel 3. Hierin worden de modellen van 
historische schepen behandeld.  
Op zondag 10 augustus werd in Krimpen a\d IJssel om de Rijnmond Cup gezeild 
door 50-plussers. Het ging erom welke vereniging met de meeste deelnemers de 
minste punten scoorde. De organisatie wil hiermee bij de verenigingen elkaar aan-
zetten om ook mee te gaan doen. 
Een interessante manier om eikenhout donker te kleuren is het bloot te stellen aan 
ammoniadampen. Het schip afdekken met folie en daaronder ook een schaaltje 
ammonia plaatsen. Hoe langer dit proces duurt hoe donkerder het eikenhout 
wordt. Bij andere houtsoorten werkt het niet. 
Ter afsluiting twee boekbesprekingen van historische zeilschepen: De Gouden 
Eeuw van het Fluitschip en De Delft Boven Water. 
 
ROEL en JACO 
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BAKENPRAATJES 
 
Nieuw internetadres. 
VAARGROEP Flevoland heeft een nieuw internet- en email-adres. 
Internet: www.vaargroepflevoland.nl 
E-mail : info@vaargroepflevoland.nl 
 
Ledenaantal. 
Dit jaar is het aantal leden boven de 30 uitgekomen. Er kwamen 5 leden 
en 1 jeugdlid bij en kwam daardoor op 31. 
Wij heten de volgende leden van 2003 nogmaals hartelijk welkom:  
Marius Birkhoff – Dick de Bruin – Mageet Fledderus – Dries Groen – John-
ny Hoogstrate en Sierk Wiersma. 
 
Harder voor polyesterhars. 
Voor het ‘polyesteren’ van onze bootjes gebruiken we ‘Poleyester hars 
voor gebruik met glasmat’ 
Let op: Er bestaan meerdere soorten harder voor deze polyesterhars.  
De belangrijkste zijn: 
1. Dibenzoyl peroxyde in tubevorm, of wel BP-harder in rode of witte 
kleur. 
2. Metyl Ethyl Keton peroxyde vloeibaar in flacon, of wel MEK-harder. 
Let erop de juiste harder voor de hars te gebruiken, want bij gebruik van 
VERKEERDE HARDER vindt er GEEN UITHARDING plaats. 
Op de bus polyesterhars staat altijd vermeld welke type harder gebruikt 
moet worden. 
(informatie op de website van onze sponsor Wilsor: www.wilsor.nl) 
 
Modelbouwclub Huizen. 
Modelbouwclub Huizen heeft een nieuwe website. 
URL is: http://modelbouwclubhuizen.20megsfree.com 
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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  
√ 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 0kt 2003   Furieade te Maassluis 
√ 11-19 okt 2003   * Nationaal Modelbouw Manifestatie te Soesterberg 
√ 18 okt 2003  * NVM Jubileumtentoonstelling te Zwolle 
29 nov 2003   * Hobbybeurs in de FEC-hallen te Leeuwarden 
27 dec 2003   * Modelbotenshow bij de Urker Modelbouw Club te Urk 
 
2004  
7-8 feb 2004  * Modelbouwbeurs 2004 in Zeelandhallen te Goes  
21-25 apr 2004  * InterModellBau 2004 in de Westfalenhalle te Dortmund 
8 mei 2004  * Voorjaarsvaardag MMI bij Vaargroep FLEVOLAND  
5 jun 2004  * OPEN DAG Vaargroep FLEVOLAND 
9 jun 2004  * Verenigingsmarkt te Biddinghuizen 
12 jun 2004  * Vrijmarkt 40-jaar Biddinghuizen te Biddinghuizen 
 
 
 * Vaargroep FLEVOLAND neemt aan dit evenement deel of is daarbij aanwezig 
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