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       UIT DE STUURHUT 
 
BOWLEN. 
 
Zaterdagavond 17 april 2004 is het weer zover. 
De jaarlijkse bowlingavond in de Trim Inn in Dronten. 
Het is dan de 9e keer dat we dit doen, en ik hoop dat het net als de vorige 
acht keren weer een sportieve en gezellige avond wordt. 
 
We worden om 19.30 uur verwelkomd met koffie en een gebakje. 
Van 20.30 – 22.30 uur gaan we bowlen, en er tussendoor worden er hapjes  
geserveerd. 
Zoals gebruikelijk zijn de consumpties voor rekening van je eigen portemon-
naie en/of voor die van je partner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kosten bedragen € 15,00 per persoon. 
Betalen is opgeven. 
 
Wil je meedoen geef je dan zo snel mogelijk op, want ik heb 4 banen gereser-
veerd en dat is voor 24 personen. 
Zijn er meer deelnemers, dan moet ik er nog een baan bij zien te krijgen. 
De laatste gelegenheid om dat te doen is woensdag 7 april a.s. 
 
Na het bowlen is er nog gelegenheid om wat na te praten. 
 
Ik wens een ieder alvast een fijne avond. 
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 DUPLICEREN MET KUNSTSTOF 
 
Maarten van Weelden heeft al een aantal jaren ervaring opgedaan met het kopi-
eren van modelbouwonderdelen met PU giethars, als ook met het maken van 
kunststof rompen met polyesterhars en glasmatten.. 
Maarten was bereid om samen met Henk Kleinhout hierover een lezing en de-
monstratie te geven op de clubavond van 12 november 2003. 
Hieronder een verslag. 
 
HET MAKEN VAN EEN POLYESTER ROMP 
Het eerste onderwerp dat Maarten behandelde was over het maken van polyes-
ter rompen. Hiervoor zijn drie fasen noodzakelijk. 
1. Het maken van een goede en gladde vorm, bijvoorbeeld een romp. 
    (ook wel moedermodel of plug genoemd). 
2. Het maken van een polyester mal. 
3. Met deze mal kunnen één of meerdere polyester rompen worden 
    gemaakt. 
Omdat er tijdens de verwerking van kunststoffen, dus ook polyester, dampen 
vrijkomen is het absoluut noodzakelijk om in een goed geventileerde ruimte te 
werken. Nog beter is dit te doen in de buitenlucht en bij een temperatuur boven 
de 15° C. 
 
de plug 
De afwerking en kwaliteit van de plug bepaalt in hoge mate de kwaliteit van het 
uiteindelijke product, de romp dus. De materiaalkeuze van de plug is niet belang-
rijk, zolang deze maar bestand is tegen polyesterhars. 
Meestal kiest Maarten voor de bouw van een romp volgens de spantenmethode, 
bekleed met dun triplex wordt. 
Als de romp geen ‘lossende’ vorm heeft, wordt de straks te maken mal uit twee 
(of zelfs meer) delen gemaakt. Daarvoor is het zinvol nu al vast een goede pas-
sende flens te maken in de vorm van de kielbalk. Deze flens dient goed gladge-
schuurd te worden omdat we deze straks gaan gebruiken bij het maken van de 
naad in de romp. Als de plug klaar is wordt deze gespoten in een tegen polyester 
bestendige hoogglanslak, zodat het uiterlijk zo strak en glad is als de buitenkant 
van een nieuwe auto. 
In dit stadium is het nog mogelijk om op de romp een aantal markeringen aan te 
brengen voor bijvoorbeeld schroefassen, roer, kimkielen, en dergelijke. Dit kan 
het beste worden gedaan met glad maar wel een beetje stevig papier, denk aan 
de kleurenpagina’s uit een catalogus. Deze markering plakken we met een plak-
stift op de plug. Je kan je slechts beperken tot het aanbrengen van de markering, 
maar het is ook mogelijk om het betreffende deel er al op aan te brengen door 
middel van de vorm ervan op de romp te plakken. Plak deze zo secuur mogelijk 
op de daartoe gewenste plaatsen. 
 
de mal 
Om de mal straks goed te kunnen lossen dient de plug goed met een lossings-
was te worden behandeld. Houd er rekening mee dat dit meerdere malen moet 
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ge-

beuren. Zeker wanneer je het 
voor de eerste keer doet. De 
tijdelijke kielflens wordt met plak-
band bovenop de kiel vastgezet. 
(zie tekening). Ook deze kielflens 
wordt goed met een lossingswas 
behandeld. Daarna wordt de ene 
helft van de romp, inclusief de 
tijdelijke flens, eerst voorzien van 
een laag gelcoat en vervolgens 
worden de lagen polyester met 
glasvezel opgebracht. Na uitharding wordt de tijdelijke flens verwijderd. En … 
belangrijk en dus niet vergeten: De ontstane opstaande rand moet ook weer 
goed met lossingswas worden behandeld. Nu kan de andere helft van de romp 
op dezelfde wijze worden aangebracht. 
Voordat de mal van de plug wordt losgemaakt worden er gaten in de opstaande 
rand gemaakt, zodat later de twee helften van de mal met bouten en moeren 
weer precies aan elkaar kunnen worden bevestigd. 
Werk bij het aanbrengen van de gaten ook heel nauwkeurig en wees niet zuinig 
met het aantal bouten en moeren. 
 
de polyester romp 
De binnenzijde van de twee malhelften worden goed afgewassen met lauw 
zeepwater en met een zachte doek droog gemaakt. Vervolgens worden er ca. 5 
lagen lossingswas aangebracht, die na droging steeds weer uitgepoetst worden. 
Daarna worden de malhelften aan elkaar bevestigd en op de deelnaad met de 
vinger lossingswas over het oppervlak gewreven en na droging weer uitge-
poetst. De eerste laag die wordt aangebracht is weer de gelcoatlaag, al dan niet 
voorzien van een pigment pasta in een gewenste kleur. Vervolgens worden de 
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lagen glasvezel met polyesterhars aangebracht. Daarbij zal je vrij automa-
tisch geneigd zijn om een schilderbeweging te maken. Dit echter is een afra-
der. De mat (en hars) dien je voorzichtig in de romp te leggen en vervolgens 
in de vorm te tamponneren. Bij een temperatuur van 20° C kan de romp na 
24 uur uit de mal worden genomen, waarna de verdere uitharding nog een 
aantal dagen zal duren. 
Neem er dus de tijd voor. 
 
Benodigde kunststof materialen: 
Transparante polyester gelcoat met harder 
Polyester lamineerhars met harder 
Oppervlakte glasvezelmat 25 gr/m2 (afhankelijk van de grootte van de romp) 
Lossingswas  
 
HET KOPIEREN VAN MODELBOUWONDERDELEN 
Onderdelen die meerdere keren op het model voorkomen kunnen in veel ge-
vallen door middel van een kopieertechniek vermeerderd worden. Maarten 
had een aantal voorbeelden meegenomen en op tafel uitgestald. 
 
het maken van de mal 
De mal wordt gemaakt met een flexibele tweecomponenten siliconenrubber. 
Daarvoor is het nodig om een vormkastje te maken waar het te kopiëren mo-
del ruim inpast.. Het vormkast-
je dient rondom minstens 15 
mm groter en 10 mm hoger te 
zijn dan het model. Het model 
wordt op de bodem van het 
vormkastje gelegd en bijvoor-
beeld met een stukje tweezij-
dig tape vastgezet.  Zorg er in 
ieder geval voor dat het origi-
neel niet in het vormkastje kan 
verschuiven. In sommige 
(gecompliceerde) gevallen be-
handelt Maarten de binnenkant van het vormkastje en ook het model voor 
alle zekerheid nog met lossingswas uit een spuitbus. Het siliconenrubber 
hecht zich over het algemeen niet aan de gebruikte materialen en is daardoor 
van zichzelf ook al zelflossend. Zorg er wel voor dat de oppervlakte van het 
origineel glad is (afgewerkt) en geen zuigend vermogen heeft. 
De afgemeten hoeveelheid rubber met de bijbehorende harder dient zeer 
goed te worden gemengd. Het is nu zaak de rubber zeer langzaam over het 
model te gieten. Zeer belangrijk is er voor te zorgen dat je geen luchtbellen in 
het mengsel ’slaat’ tijdens het mengen. 
Het is genoeg als het origineel met een dikke 10 mm rubber is bedekt.  
Zet het geheel vervolgens weg op een veilige plek en laat het met rust. 
Het rubber dient nu minstens 24 uur uit te harden. Maak daarna het rubber 
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voorzichtig los uit het vormkastje en trek daarna het model met langzame, gelijk-
matige bewegingen los uit het rubber. Laat daarna de mal nogmaals  48 uur uit-
harden op kamertemperatuur. 
 
het maken van afgietsels van het model 
Indien mogelijk plaats dan de mal, met de open kant boven, in het vormkastje. 
Hierdoor kan bij de volgende bewerkingen de rubberen mal niet vervormen. Ook 
hier geldt weer dat de rubber mal bij (gecompliceerde) vormen ingespoten kan 
worden met lossingswas.  
De mal wordt nu gevuld met de waterdunne twee-componenten polyuretaan giet-
hars. De kleur is wit en de mengverhouding met harder 1:1. 
De verwerkingstijd is slechts 3 minu-
ten, zodat er snel gewerkt moet wor-
den. 
Maarten brengt de giethars in de mal 
door middel van een injectiespuit. 
Hiermee kun je makkelijker de uithoe-
ken in de mal bereiken. Zorg ervoor 
dat ook hier weer geen luchtbellen 
ontstaan. De uitharding kan het beste 
bij kamertemperatuur geschieden en 
de krimp bij uitharding ligt tussen de 2 
en 3 procent en is verwaarloosbaar. 
Na een paar uur is het mengsel uitge-
hard en kan al uit de mal worden genomen. 
 
Benodigde materialen voor het gieten van modellen: 
Siliconenrubber  
Harder voor siliconenrubber  
Set polyuretaan giethars  
Lossingsspray spuitbus 
Injectiespuit 20 ml 
Latex handschoenen. 
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Persoonlijke veiligheid 
Kunstharsen, al dan niet met de harder vermengd, zijn stoffen waar met 
grote zorg mee omgesprongen moet worden. 
Contact met de huid (ogen, mond) dient vermeden te worden, draag daar-
om tijdens de verwerking rubber handschoenen. 
Bij het openen van bussen met kunsthars komt er damp vrij. Dit geldt ook 
voor het mengen. Voorkom dat deze dampen worden ingeademd en 
draag een snoetje. 
Draag een veiligheidsbril om spetters in de ogen te voorkomen. 
Als op de bus een afbeelding met een zwart kruis staat vermeld wil dat 
zeggen dat we te maken hebben met een schadelijke stof. 
Tijdens het schuren en zagen van kunststoffen moet men een stofmasker 
gebruiken. 
Bereid je goed voor, zorg dat je alles bij de hand hebt en neem de tijd. 
Realiseer je dat je met chemische stoffen werkt en weet vooral met welke 
stoffen. Bij een ongelukje kan je je dokter op een goede manier informe-
ren. 
Houd je aan hetgeen er op de verpakking geschreven staat en …….wees 
even geen macho, die vindt dat hij wel zonder die voorschriften kan. 
 
Informatie 
Een goed boek over het bou-
wen, gieten, repareren en 
modelleren met kunststoffen 
is het ‘Praktijkhandboek 
Kunststoffen’ door Gerard 
Lok. 
Dit boek wordt uitgebracht 
door Poly-Service te Amster-
dam 
Twee bekende leveranciers 
die genoemde materialen 
leveren zijn: 
Poly-Service, Archimedesweg 
57-59  Amsterdam, tel. 020 
6931180 
En dichter bij huis onze spon-
sor: 
Wilsor Kunstharsen, Noorder-
baan 46-48 Biddinghuizen, 
tel. 0321 331167 
 
JACO DE JONG 
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EEN BEZOEKJE BIJ ROYAL HUISMAN TE VOLLENHOVE 
 
Het is 10 december en de telefoon gaat. “Met Roel…” “Hoi, met Jan Jacob… 
Vraagje: heb jij zin om aanstaande zaterdag met me mee te gaan naar Vollen-
hove naar Huisman?” Even denken. Huisman in Vollenhove… Wacht eens 
even, dat zijn toch die mannen die ook aan modelbouw doen, maar dan met het 
prijskaartje van 1.000.000 Euri per strekkende meter boot! Na een consultatie 
met mijn wettige echtgenote kon ik bevestigend antwoorden. Dus ging ik op za-
terdagochtend in de plenzende regen richting Emmeloord, waar Jan-Jacob de 
Senseo al had opgestookt. Na een bakje koffie gingen we oostwaarts, en in Vol-
lenhove bleek dat we niet de enigen waren. File bij de ingang van Royal Huis-
man Shipyards!  
 
Eenmaal binnen werden we in een select groepje welkom geheten door Ronald, 
zwager van Jan-Jacob, die daar werkt. De volgende drie uren ondergingen we 
een lesje nederigheid! Ik zal nooit meer opscheppen over een nieuwe auto. 
Sjongejonge, wat daar allemaal te zien is… We gingen enigszins kriskras de 
hallen door, want Ronald had goed in de gaten hoe de grootste drukte te vermij-
den was.  
Eerst naar een casco wat nog volop in aanbouw was. Kaal aluminium, je keek 
zo door alle dekken heen naar beneden. Dan heb je pas een indruk hoe zo’n 
jacht in elkaar zit! Spanten om de 40 cm, heel veel leidingen, alles nog vrij ruw. 
Maar op sommige plaatsen zie je 
al dat de afwerking begint, en 
dan is het aluminium gepolijst tot 
het glanst als zilver… Grappig 
was een dekplaat die doorboog 
als je erop ging staan; dat gaf 
elke keer een klap als bij een 
koekblik, en elke keer keek men 
verschrikt op. Ook dit ‘jachtje’ 
had een intrekbare schroef en 
twee intrekbare ‘side-thrusters’ 
onder voor- en achterschip. Drie 
‘onderwater-genua’s' dus… Ver-
volgens via een hal waar wat 
kleine bootjes in winterstalling 
lagen. Hoewel, ‘klein’… Als je die in de haven van Elburg zou stallen, zou die 
redelijk verstopt liggen! Maar vergeleken met hetgeen in de volgende hal lag, 
was het peanuts!  
 
De Athena was het grootste particuliere zeilschip wat daar in de afbouwfase 
was. Daar gingen we dus ook al eerste heen. Met de roltrap(!) omhoog, en ver-
volgens over een loopbrug zo’n 10 meter boven de grond aan boord. Schuifel-



schuifel gingen we langzaam het hele schip over. Op het voorschip begon-
nen we. Twee luiken, met daar tussen in een HIAB-kraan. Waarvoor? “O, dat 
zijn de luiken waaronder de bijboten opgeborgen zijn…” Slik! Tijdens de 
vaart zijn die luiken natuurlijk dicht, en ook de HIAB verdwijnt compleet on-
derdeks om het uitzicht niet te verpesten. Tussen de kraan en de brug stond 
een stompje fokkenmast. Tenminste, dat dacht ik, tot ik hoorde dat dit een 
dummy mast was, omdat benedendeks de aftimmering al bezig was. Een 
kijkje in dit stompje deed me duizelen: dat ging zo’n 8 meter de diepte in. Als 
je daarin valt…Vervolgens naar binnen, het schip in. Eerst de bemannings-
verblijven: ook hier prachtig afgetimmerde hutten, waar ik best een paar 
nachten in zou kunnen slapen. Het bemanningskombuis: alles glom je tege-
moet! Naar beneden, de machinekamer in: twee dikke Caterpillar diesels van 
elk 2.000 PK. Da’s meer power dan 2 Leopardtanks! Ook een paar hulpge-
neratoren, want je kan het natuurlijk niet maken dat je tijdens een tripje bij 
Monaco te weinig stroom hebt om de laatste DVD van Disney te bekijken of 
je speeltje op te kunnen laden. Dat zou zo’n tripje toch mooi in het honderd 
gooien, nietwaar? Vervolgens weer twee verdiepingen omhoog, naar het dek 
van de eigenaar en z’n gasten.  
 
Hutten? Zeg maar gerust suites! Alles prachtig afgewerkt in schitterend tro-
pisch hardhout (daar zullen ze bij Greenpeace overigens niet zo blij mee ge-
weest zijn) en voorzien van héél véél lagen jachtlak! Maar om te voorkomen 
dat lompe bezoekers de lak beschadigen, had men alle houtwerk waar we 
langs liepen weer netjes afgedekt met ‘afvalhout’. Dat zal de werf ook wel 
een dag productie gekost hebben… Maar ja, je moet wat over hebben voor 
een beetje PR. De brug was het volgende doel. Nog geen instrumenten, 
maar met een beetje fantasie kon ik me wel voorstellen hoe een en ander er 
uit zou gaan zien. Het promenadedek achter de brug: Een grote overdekte 
ruimte waar de gasten volop verwend konden worden met hapjes en de no-
dige drankjes. Overigens, 
voordat er praatjes in de we-
reld komen: die kregen wij dus 
niet. Hier dacht ik op een ge-
geven moment ergens achter-
op het schip te staan, maar 
toen ik naar achteren keek, 
bleek er nog zo’n 20 meter 
schip achteraan te hangen, 
alleen een dek lager… Voor-
zien van de nodige hydrauli-
sche lieren om de zeilen te 
bedienen. Alles voorzien van 
een mooi gebreeuwd dek, keu-
rig gelakte verschansing… 
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“Meneer wilt u niet zo op het dek kwij-
len!”  
 
Nederig gingen we van boord, om de 
werkplaatsen van de werf te bekijken. 
Sinds een tijdje worden de masten ook 
in Vollenhove gemaakt. We stonden 
even te kijken bij de masten en boeg-
spriet van de Athena.  
De boegspriet (10 meter lang) kon er 
overigens nog niet op, want er was in de 
montagehal nog ongeveer 50 cm voor 
en achter het schip over. Tuigage en 
lieren worden ook hier getest; we zagen 
een trekbankje met een nylontros erop 
die op dat moment onder een treksterk-
te stond van 2983 kg. Kan je toch aardig 
viool op spelen. De houtwerkplaats was 
ook interessant. Wat een gereedschap! 

Alle mogelijke houtbewerkingmachines stonden hier opgesteld, tot en met 
een autocad-gestuurde freesbank toe. Rolletjes schuurpapier van een me-
ter breed hingen als voorraad op een stelling. Blokken hout in een rek, met 
op sommige blokken de tekst: “Te licht, teveel noesten.” Afgekeurd dus. 
Aluminium plaat wordt gesneden met een plasmasnijder. Het afval wordt 
per project (per schip dus) in een container verzameld en gerecycled. “De 
klant heeft ook voor het afval betaald, dus…” Die stukjes aluminium zullen 
overigens ook aardig wat opleveren.  
 
Als laatste bezochten we de kantoren. 
Ruime werkplekken, keurig ingericht. In 
de gang bij de kantoren een paar show-
modellen. Zou ik ook willen maken… Het 
viel me door het hele bedrijf op hoe netjes 
het overal was. En dat was niet ter ere 
van deze open dag; het bedrijf is altijd 
netjes! Moet natuurlijk ook wel; als je met 
een paar aluminiumsplinters in je schoen-
zolen over een net gelakt dek loopt, maak 
je geen vrienden. Het lijkt me een prach-
tig bedrijf om te werken! En een uitdaging 
voor de Arbo-coördinator, want de geva-
ren zijn natuurlijk best groot. Werken op 
hoogte, hijsen met zware lasten, veel las-
werk, veel houtmontage, kunststof,  kort-
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om: vrijwel alle disciplines zijn aanwezig! In de kantine besloten we de 
bezichtiging.  
 
Op een groot scherm werd een presentatie gegeven over het bezoek wat 
de eigenaar van de Athena kort geleden aan de werf had gebracht. Geïn-
teresseerd in alle aspecten van de bouw zie je de toekomstige eigenaar 
door het bedrijf lopen. Tijdens het kijken, met een bak koffie in de hand, 
gaat dan onwillekeurig door je heen: “Where did I go wrong in my life?” Na 
een bedankje aan Ronald, onze gids, gingen Jan-Jacob en ik weer huis-
waarts. Eenmaal in de auto kan je eindelijk weer een beetje relativeren. 
Oké, ik kan me geen Athena veroorloven, maar ik heb een lieve vrouw, 
vier, soms best aardige, kinderen en potverdikke nog aan toe, deze auto is 
van MIJ, en niet van de bank! En ik heb ook boten, dus waar hebben we 
het over…?  
 
Huisman, bedankt voor deze schitterende gelegenheid om eens rond te 
kijken in jullie bedrijf! 
P.S. Het is zeer de moeite waard de internetpagina van Huisman eens te 
bekijken, www.royalhuisman.com\ 
 
ROEL VAN ESSEN.         
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EEN RADIOBESTUURDE BOLDER. 
 
Okè, je hebt eindelijk een halfuur gekregen om te varen. Je loopt over de steiger 
naar je model toe, stakelt de ontvanger in en wil wegvaren. “Sh…” De meertrossen 
zitten nog vast. Terug naar de steiger, bukken en op een weinig elegante manier 
gooi je de meertrossen los en kan je model van de vrijheid genieten. Maar dat kan 
toch anders? Ook het ontmeren zou radiografisch moeten… Dit kan! Benodigdhe-
den: een vrij kanaal, 4 modelbolders, 1 of twee servo’s, een paar stukjes messing 
en een paar stalen pennen.  
 

De dubbele bolder doet niets, is alleen 
camouflage. De grap zit ‘m in een stalen 
pen, die door de bolder heen zit, en in 
een gat een de bovenzijde verdwijnt. De 
meertros zit om die stalen pen heen. 
Onderdeks wordt deze pen bedient door 
een heveltje wat hem naar beneden kan 
trekken. Aan de andere kant van de 
hevel zit de servo. Op het moment dat je 
je model wil losgooien klik je een scha-

kelaar op je zender om, de servo die de hevel bedient, wordt aangetrokken, de 
pen wordt naar binnen getrokken, de meertros (die natuurlijk nog wel aan de kade 
zit) valt los, en je model kan vertrekken. Een simpel te realiseren speciale functie, 
maar weer eens wat anders. De vraag blijft alleen: hoe zet je de schakelaar van je 
ontvanger radiografisch aan???? 
 
Roel (Eerlijk gejat en vertaald uit de Modellwerft van mrt 2003) 
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NEURENBERG 2004 
 
Zoals elk jaar togen we aan het begin van de maand februari richting het 
zuiden, richting Neurenberg. Daar wordt al jaren gedurende de eerste twee 
weken van die maand de Spielwarenmesse gehouden, een vakbeurs die 
zich kenmerkt door vele bezoekers die geen handelaar zijn. 
 
Ondanks de afspraken bleek onze stand bij aankomst op dinsdagmiddag 
niet klaar, ergo de standbouwer lag in onze stand te pitten. Later hoorden 
we dat hij daar al drie uur lag toen 
we hem wakker maakten.  
Gevolg was dat we onze auto niet 
konden uitladen (stand was nog 
lang niet klaar). Onze plannen om 
de volgende dag een uurtje voor 
ons zelf te gaan kuieren in de stad 
konden we nu helemaal op onze 
buik schrijven. Dito ten aanzien van 
het vorig jaar geopende Doku-
mentationszentrum, dat op een 
steenworp afstand van het beurster-
rein ligt. Leuke ontdekking om 
16.30 als je al sinds 9.00 op reis bent.               stand was nog lang niet klaar 
Ons was nie blij. Maar, zo werd ons verzekerd, als je morgen nu niet al te 
laat aanwezig bent, zorgen wij dat de stand zover klaar is dat jullie alvast 
kunnen gaan inrichten. Zo rond een uurtje of half 10. Chips, dan konden we 
niet effe een uurtje langer voor onszelf nemen en rustig aan doen. 
Op de afgesproken tijd meldden we ons en ……… om een lang verhaal kort 
te maken. Niets, noppes, nada en de elektricien was pas om 12.30 klaar. 

Gevolg was dat de stand redelijk 
ver na zessen klaar waren.  
 
Onze eerste korte verkenning op 
woensdagavond leverde de wel-
bekende zaken op. Robbe had 
geen eerste verdieping op haar 
stand staan, evenmin de aan de 
rugzijde gesitueerde stand van 
Kyosho. Graupner was nog 
steeds groot en knalrood. De 
paden waren iets breder dan 
vorig jaar. Tamiya had haar 
stand weer hermetisch dichtge 

        ver na zessen was de stand ingericht              plakt.  
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 Het zeer aanwezige geel van Oracover stond gelukkig niet schuin tegen-
over ons om ons zes dagen lang in onze ogen te knallen. De ingestorte 
stand van vorig jaar was weer op dezelfde manier opgebouwd, alleen leek 
het geheel ietsje steviger. Onze Spaanse vrienden van Andrea hadden 
weer iets heel bijzonders. De Polen naast ons kwamen weer op het laatste 
moment en hadden alles weer in een enkele Renault Kangoo weten te 
krijgen. Norev, de autootjes aan de overkant, was weer ietsje groter (nu 
150 vierkante meter), en nog steeds liep die gekke Duitser er rond. En, tot 
onze teleurstelling, schitterde de Coca Cola truck door afwezigheid. 
Het begin van de beurs lag voor ons. 
 
Laten we eens gaan kijken naar wat stands. Want daar komen de mensen 
tenslotte voor. Ik beperk me tot het geen mij opviel en waarvan ik denk dat 
dat interessant kan zijn voor de lezer. Natuurlijk met de subjectieve grond-
houding die men van mij gewend is. Toch? Niks geen technische zaken of 
speelgoed, van welke aard dan ook. 
Ik begin met Robbe. 
 
Zoals gezegd, geen verdieping. 
Is ook eigenlijk niet nodig. De 
koper weet wat men aan Robbe 
heeft en de stand ziet er dan ook 
goed en een beetje on-Duits, 
speels uit. De bezoeker wordt 
‘buiten de deur’ gehouden zeg 
maar. Alles staat aan de buiten-
kant (drie zijden) en in de stand 
wordt de bezoeker ontvangen 
die een afspraak heeft met één 
van de Robbe vertegenwoordi-
gers. Zo gebeurt dat trouwens 
op meerdere stands van Duitse 
oorsprong. 
Zeilbootje Estelle van ongeveer 
110 cm, racebootje Vigor van 
ongeveer 70 cm (elektro) en een 
onderzeeboot, jawel. Hij heet nu 
Sea-Wolf V2. Dat V2 staat voor 
versie 2, oftewel ze hebben ‘m 
nog eens onder het vergrootglas 
gehouden. Het model is nog 
steeds dynamisch, met andere 
woorden: duiken door middel 
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van snelheid. Ik denk overigens dat er wel een stevig prijskaartje aan 
hangt. 
Eigenlijk een beetje onder de maat voor zo’n grote firma. 
 
Bij Tamiya eigenlijk ook niet veel spektakel. Ja een truck die steeds heen 
en weer reed en de oplegger aan- en afkoppelde. Alles ging automatisch, 
er kwam geen mensenhand aan te pas. Verder een tank die onder het 
heen en weer rijden zijn schoten afvuurde en af en toe een pirouette draai-
de. Een paar nieuwe plastic modellen en wat overkappingen voor je mo-
dellen waren de dingen die de over het algemeen tamme presentatie een 
gezicht moesten geven. 
Ook hier dus eigenlijk een beetje onder de maat voor zo’n grote firma. 
 
Trumpeter (uit China) stond in 
de hal naast ons en is eigen-
lijk een plastic boy. Niettemin 
zijn met een kleine moeite 
een aantal modellen van deze 
firma best wel goed RC-
bestuurd te maken. De mo-
dellen zijn er groot genoeg 
voor, zeker wanneer je be-
denkt dat de volledige functio-
nerende onderzeeër 
(dubbelschroefs) slechts iets 
groter is dan een handbreed-
te.                                 De stand van Trupeter     
Overigens, houd dat hele 
kleine spul goed in de gaten. 
Het zou wel eens wat meer 
algemeen goed kunnen gaan 
worden. Zeker als je denkt te 
merken dat de hele grote mo-
dellen voor sommige model-
bouwers steeds minder aan-
trekkelijk gaan worden. Ik wil 
hier nog niet spreken van een 
trend, maar als de toeganke-
lijkheid wordt vergroot, zou 
dat best wel eens het geval 
kunnen gaan worden. 
Tip: Houd je ogen open op Dortmund. 
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 Tja…. en dan Graupner. 
Ik blijf me afvragen wie hier de 
strategie en logica bepaalt. Houd 
me ten goede, niets ten nadele 
van het product zelf. Het ziet er 
gelikt uit. Je zult mij er dan ook 
niet over horen. 
Natuurlijk weet ik dat ik me in 
scheepsmodelbouwland in een 
redelijk bijzondere positie bevind, 
maar toch. De sleper Weyforce 
heet nu Southampton en wordt 
als ‘neuheit’ gepresenteerd. Uhh-
hh……? In mijn optiek hebben ze 
zich, tezamen met hun Chinese 
makers van dit kant-en-klaar-
modelletje (inclusief zender en 
zo), vorig jaar een tikkie verkeken 
op, laten we maar zeggen, de 
rechten van de maatschappij die 
deze sleper in haar vloot heeft. Ik 
denk dat ik verder niets hoef te 
zeggen. 
Ik kan me herinneren dat zich 
zo’n soortgelijk iets heeft voorge-
daan met een zij-radersleper. Was dat niet de Glasgow?  
“Rest my case”, zoals de Engelse dat zo treffend kunnen zeggen. 
 
Graupner ‘pakt’ trouwens wel uit. Sodemejapie! Wel 4 nieuwe modellen op 
één pagina! Jawel! Hoewel, nieuw? Buiten de Southampton, van vorig 
jaar, heeft de fabrikant gemeend om de Wiesel, jawel de WIESEL, uit te 
moeten brengen als neuheit. Ik meen me te kunnen herinneren dat, ver 
voor de oprichting van ons vaargroeppie, Ruud en Maarten al aan het va-
ren en dollen waren met de Weser en de Wiesel. Je zou je bijna bedot 
kunnen voelen met een model als dit. Dit gevoel wordt er niet beter op als 
je dan bemerkt dat de fabrikant de drukker van de dozen opdracht heeft 
gegeven om de kreet ‘Classic Line’ op de doos te stempelen. Een firma 
als deze moet zich niet laten verleiden tot dit soort reclamologie, die in het 
vakje kretologie thuishoort, en doodgewoon het begrip ‘reissue’ of ‘V2’ (zie 
Robbe) of ‘opnieuw uitgebracht’ dienen te hanteren. Dan zeg je tenminste 
wat het is en niets anders. 
Of zouden ze met een schuin oog toch een beetje naar Robbe hebben 
gekeken? Die is tenslotte bezig om een ‘grijze’ lijn op de markt te zetten. 
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Hoe dan ook: “Rest my case”. On this one althans. 
 
Und weiter? Jawohl!!! Ein richtige Neuheit!!! Ein RC-Containerschiff. 
Deze in schaal 1:200 gepresenteerde neuheit trok toch wel een beetje 
mijn aandacht. Oogde niet slecht, zelfs voor een schaalbouwer als onder-
getekende. >>Dit is tussen haakjes wel een kwalificatie die ik mezelf heb 
aangemeten.<< Toen ik de folder echter in mijn handen kreeg vond ik dat 
het model wat diep lag, maar dat natuurlijk ook aan mij liggen. Wel leuk 
die foto, vooral met een 1:64 slepertje ervoor uit de Junior Line van 
Graupner. Echt ‘vorbildgetreu’. Of zouden ze daar geen schaal mee be-
doelen? 
 
‘Vorbildähnlich’ is het laatste en vierde model dat als neuheit op deze pa-
gina van de folder Neuheiten 2004 staat afgebeeld. Met een verkoop-
richtprijs (want dat is nog steeds gebruikelijk op de Duitse markt) van 179 
euri is dit model van een 13-meter zeiljacht, de University Club, een grap-
pig ding voor de liefhebbers van kleine bootjes op stille woensdagavon-
den. Het meet slechts 51,5 cm. 
 
Even om de hoek in een an-
der straatje vond ik de stand 
van Krick. De Englishman en 
de Titanic waren uitaard pro-
minent aanwezig. Zo ook een 
Bohrinselversorger met de 
naam Aziz. Zeg maar zoiets 
als de Smit Lloyd 109, maar 
dan rood. Door een Engelse 
firma gebouwd en ontwikkeld 
(stond daar een aantal jaren 
geleden ook niet de ‘echte’ 
Weyforce, van diezelfde fir-
ma?) en door Krick op de markt gebrachte verzorger die sinds 1983 in de 
Verenigde Arabische Emiraten dienst doet. Ik kon de verleiding niet weer-
staan en doopte het 110 cm lange rode gevaar direct om in Tarik Aziz. 
‘Gefundenes Fressen’ noemen de Duitsers dat. Zag er goed uit. 
 
Sinds een aantal jaren heeft Billing Boats een eigen stand en is niet meer 
ondergebracht bij haar Duitse agent, nl. Simprop. BB pakt de zaken over 
het algemeen bescheiden aan, meestal één nieuw serieus model, en de 
stand heeft een goede uitstraling. Zo ook dit jaar. De Gothenborg III is een 
statisch model van een mooi zeilschip. Als extra hadden ze dit jaar een 
gouwe ouwe van stal gehaald en wel de Lilla Dan. Juist, opnieuw uitge-
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  bracht. Goed, net uitgebracht 
is misschien niet helemaal 
passend voor het merendeel 
van de leden van onze groep, 
maar het model is alleszins 
het vermelden waard. Trou-
wens, het zijn daar bij Billing 
een stel aardige mensen, 
waarmee je prima een praatje 
kunt maken en dat is op een 
beurs als deze altijd prettig. 
 
De stand waar ik zelf al jaren 
vertoef is die van Deans Mari-
ne. Dat mag iedereen wel                        de Götheborg van Billing 
duidelijk zijn. 
Het is niet zo dat ik op grond daarvan (meer dan) kritisch ben t.a.v. andere 
merken, integendeel zou ik haast zeggen. Natuurlijk, en dat lijkt me lo-
gisch, ben je ook kritisch t.a.v. de producten die je zelf vertegenwoordigt, 
maar het is ook zo dat je je eigen nest niet gaat lopen te bevuilen. De le-
zer zal daarom begrijpen dat ik verder geen uitspraken doe over de mo-
dellen die Deans Marine op de markt zet (behalve dan natuurlijk alleen 
maar positieve). 
Eigenlijk is dat ook niet zo verwonderlijk. Het ligt er namelijk voor een 
groot deel aan hoe de persoon in kwestie (lees modelbouwer) zijn hobby 
benadert. Is het een makkelijke bouwer die snel resultaat wil met weinig 
moeite, dan zal die al gauw gaan voor de makkelijke doos met veel voor-
gevormde onderdelen. Een Schnellbaukaste om het zo maar eens te zeg-
gen. Snel resultaat (= moderne tijd) en veel voorgekauwd. En dan ook nog 
het liefst alles van hetzelfde merk als die Kaste zelf. De bouwer die wat 
meer als modelbouwer wil bouwen zal de dozen van Deans Marine mis-
schien wat meer aanspreken. Ik heb het wel eens gehad over de vraag 
wat je nu wilt, bouwen of in elkaar zetten. Ik geloof dat daar nu precies het 
verschil zit.                                 
      
Neuheiten bij Deans Marine? Ja, negen stuks.  
De fabrikant noemt ze ‘New Additions to the Range’ en ik loop er even 
snel doorheen: In schaal 1:96~1:100 de Empire Susan, een sleper met 
een lengte van rond de 50 cm en de Sir Francis Drake (48,5 cm), een ten-
der/tug uit 1908 en bestemd voor het vervoer van passagiers van de Great 
Western Railway Co. in de haven van Plymouth. Verder een moderne tan-
ker (geen gewone olietanker) genaamd Lis Terkol, met een afmeting van 
rond een meter. De romp is niet geschilderd in wat je noemt een alledaag-
se kleur, want dat kan ik lichtgroen nu niet bepaald noemen. Verder een 
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Ro-Ro met een lengte van 
110 cm, genaamd Muirneag. 
Deze veerboot onderhoudt 
een dienst tussen de diverse 
eilanden in het verre noorden 
van Schotland. 
In de 1:24 sectie werd de Viet-
nam-reeks uitgebreid met een 
ACT en een ACTH. Indruk-
wekkend. Vooral de laatste, 
de tanker (met helikopter), 
trok heel veel aandacht. De 
Napsugar is een elegant 
stoomjacht uit het begin van                  Sir Francis Drake van Deans Marine 
de vorige eeuw, met een 
lengte van 92 cm. De 24-serie 
werd verder gecompleteerd 
met een tweetal zgn. fast 
launches, een MGB en een 
MTB, ook met een lengte van 
92 cm. Vooral voor de laatste 
bestond belangstelling en wel 
van ………….. jawel 
Graupner. We denken ook te                  de Muirneag van Deans Marine 
weten waarom………….. 
 
Ons gebruikelijke eethuis bleek een maand of wat geleden in andere han-
den te zijn overgegaan. In Italiaanse handen. Het is nu een Trattoria. Nu 
heb ik niets tegen Italianen, integendeel. Maarre, ze zijn altijd zo aanwe-
zig. Na een drukke beursdag heb je behoefte aan rust en gewoon gezellig 
eten, ondertussen vergezeld van een relaxte conversatie waarin de onder-
werpen van de dag nog even ontspannen de revue kunnen passeren. 
Het kleine kittige vrouwtje, echtgenote van en tevens mede-eigenaar, 
kwam ons de eerste avond tegemoet en met een stem gelijk aan een mist-
hoorn brulde zij “Prego”, wat zoveel betekende als “Wat kan ik voor u 
doen?” Het bleek een alleraardigste vrouw te zijn met dito echtgenoot en 
ondersteunt door prima personeel. Op het restaurant was ook niets aan te 
merken, het eten was goed en prima betaalbaar en de sfeer was gezellig 
en relaxed. We hebben er dan ook een aantal avonden doorgebracht, on-
danks dat het gemiddelde bezoekersaantal een hoger Italiaanse gehalte 
bevatte als de jaren er voor. Wel vroegen we ons na een paar bezoekjes 
serieus af wanneer er voor het laatst een schip op de rotsen bij Neuren-
berg was gelopen. Het was ons inmiddels wel duidelijk dat het praktisch 
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   onmogelijk moet zijn geweest dat zoiets gedurende de laatste maanden 
voorgekomen zou kunnen zijn. 
 
Gebruikelijk is het in de Bakenier om af te sluiten met een kort weerover-
zicht dat tijdens de beleefde avonturen je deel was en ik voel dat ik niet 
achter kan blijven. Komptie: 
We begonnen met zo’n graadje of tien/veertien, weinig wind en een half 
bewolkte hemel. Dat bleef zo tot, zeg maar, zaterdagavond. Zondag werd 
het ineens een stukje kouder 
en de eerste (natte) sneeuw-
buitjes hadden hun gezicht al 
laten zien. Zondag betrok het 
verder en aan het einde van 
de avond diende de eerste 
serieuze sneeuw zich aan. 
Maandagochtend bleek er 
een pakje van een centimeter 
of 12 te liggen en deden we 
over de rit naar de beurs geen 
25 minuten, maar meer dan 
een uur. Er was wat gebeurd, 
werd er gezegd. Deuuuuh. 
Normaal stapten we tegen half negen de hal in, nu liep het publiek al rond 
en was het tien over negen. 
Donderdagochtend was nog niet alles weg, maar naarmate de reis vorder-
de kwamen we in steeds betere weercondities terecht. Met andere woor-
den: de terugreis verliep voorspoedig. 
 
En om de traditie voort te zetten: Het was een leuke beurs en we hebben 
een hoop gezien. Volgend jaar weer. 
 
HENK KLEINHOUT 
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BIDDINGHUIZEN NAAR GOES. 
 
“GOES?? Helemaal op Zuid Beveland? Ja, dat klopt, bij Bergen op Zoom 
linksaf, en dan nog eens 47 km verder…” En ik heb elke kilometer, zowel 
heen als terug, in m’n armen gevoeld. Het was namelijk een tikje behoor-
lijk winderig die dagen. Enfin, op een hele vroege zaterdagmorgen de auto 
ingeladen, en deze was al snel vol! Parat, Salina, balboot, Schnellboot en 
Smitwijs Rotterdam, accu’s, gereedschap (je weet maar nooit!) slaapspul-
len en… o ja, ook nog een Leopard 1A4-tank. Op de heenweg even stop-
pen vlak voor Gorinchem, om de bloedomloop in de linkerarm te laten her-
stellen. Eenmaal in Goes aangekomen vonden we Jaco, Jan en Marius al 
snel en konden we de stand verder vervolmaken. 
Om een uur of 10 druppelden (letterlijk!) de eerste 
bezoekers binnen en al gauw was het gezellig 
druk. Veel mensen bleven staan voor Jan z’n gro-
te binnenvaartschip, en ook de balbootjes trokken 
de bekende aandacht. Op een gegeven moment 
gingen Kor en ik varen met het ‘kleine spul’, zijnde 
de Rotterdam en de Schnellboot. Er stond een 
grote bak van 8 bij 15 meter, waar ook de draad-
bestuurde duikboten met camera’s actief waren. 
Prachtig, wat die mannen allemaal bij zich heb-
ben! Zo kan je je onderwaterschip ook eens in-
specteren. Afwisselend bleven we bij de stand, en 
zo af en toe ging één van ons een stukje           Èven nadenken 
 wandelen en shoppen. Er waren weer mooie dingen te zien! Grote trein-
banen, tot in de perfectie nagebouwd, vliegdingen met wieken en vleugels, 
twee grote terreinen voor vrachtwagens, pantservoertuigen, poppen, sche-
pen en natuurlijk de broodnodige handel. ’s Middags ook nog een uurtje 

met de Parat gevaren en af en toe wat mensen 
met de brandblusspuit een koude douche gege-
ven. (Nee, niet die boekhandelaar!!)  
Mageet, Truus, JJ en Ruud kwamen ook ‘even’ 
naar het zuiden afzakken, wat erg leuk was. Na 
zessen ging het, met een aantal originele omwe-
gen van Jan, richting Chinees. Ook daar was het, 
zoals gewoonlijk druk, maar smakelijk. We heb-
ben ze maar niet zo laten zweten als vorig jaar… 
Na het diner trachtten we Kattendijke te vinden, 
waar Jan voor ons een onderkomen geboekt had. 
Even als informatie voor Jan: het ‘keren op de 
weg’ ken ik al, hoor… Maar goed, een halfuur  

      Even vastleggen   tje later waren we bij ons zeer gastvrije over-
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nachtingadres, en na de koffie gingen we plat. 
Heerlijk geslapen! De volgende morgen, na een 
smakelijk ontbijt, weer richting Zeelandhallen. Ook 
nu met een kleine omweg, maar dat was waar-
schijnlijk om het niet af te leren. Deze dag stond ik 
met mijn Leopard tank deels op de stand van de 
TWENOT, dus kon ik niet alle belevenissen van de 
rest van de VGF-standbemanning meemaken. 
Maar goed, ook bij de tanks viel genoeg te bele-
ven. 1 op 16 tanks zijn wel aardig, maar als het 1 
op 8-geweld losbarst, gaan bezoekers eerbiedig 
aan de kant… Deze middag toch nog even met de 
Parat gevaren; een groot booreiland van de                Even naar huis bellen 
Offshoregroep op sleeptouw genomen. Dat vaart wel even anders, maar 
wel leuk! De jongens van de duikboten waren zo vriendelijk om ook nu bij 
de Parat rond te hangen, en Kor kon via hun beeldscherm een leuke foto 
maken van de VSP-aandrijving. Geshopt werd er ook: 2 mooie 5-  
bladsschoeven van Raboesch, 2 
12V - 7Ah loodaccu’s voor elk 4 
Euro en een dubbele servo-
vertraging van Extension. Alles 
voor de Norderney in aanbouw… 
Rond een uur of 5 begonnen we 
alvast met opruimen. De vraag 
was nog even of Jan wel met de 
aanhanger kon rijden (de harde 
wind was inmiddels storm gewor-
den) maar met alle schepen onder-
in de aanhanger werd toch de te-
rugtocht aangevangen. Kor en ik 
kwamen uiteindelijk, na een pauze          De Parat boven water 
 in Dordrecht bij een voormalig col-
lega van me, om 21.00 weer in 
Biddinghuizen aan. Vijf minuten 
daarna belde Jan om te melden dat 
ook zij thuis waren. Uitladen, 
accu’s weer aan de lader, slapen… 
Want de volgende dag wachtte het 
werk weer! 
 
ROEL VAN ESSEN            De Parat onder water 
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GELEZEN IN ANDERE BLADEN. 
 
ModellWerft. 
In nr. 12 van 2003 een heel mooi artikel over de MORA, het schip van Wil-
lem de Veroveraar. (1066, slag bij Hastings, weten jullie nog?) Een viking-
schip, gebouwd naar tekeningen van VTH, maar met roei-aandrijving. Erg 
mooi uitgevoerd met poppetjes bestaand uit een stalen frame (verstopt 
onder de kleren) met een poppenhoofd en handjes die de riemen aandrij-
ven. Het mechanisme? Twee motoren, midden in het schip die middels 
exentrieken 2 houten balken aandrijven die alle riemen aan een kant ver-
binden. Erg mooi gedaan! Verder een beschrijving van de (Queen Mary 2) 
duidelijk geschreven voor het ongeluk op de werf. Veel superlatieven erin, 
alles even mooi… Een vervolg op het Titanic 1:48 verhaal: nu een be-
schrijving over de reddingsboten, schroeven en vele kleine onderdelen. 
Ongelofelijk, wat deze man allemaal gebouwd heeft… Maar ja, als je een 
opdracht van een museum uit Amerika krijgt om een Titanic in deze schaal 
te bouwen, kan je je ‘normale’ baan wel opzeggen…Andere bouwversla-
gen: de “Aldabi”, een massagoedvrachtschip van ongeveer het kaliber 
“Stefan-Jan H”, een statisch model van de “Berlin” een  vracht/
passagiersschip van de Norddeutschen Lloyd. Verder wordt alle model-
bouwers aangeraden om als de gesmeerde bliksem naar de apotheek te 
gaan, om daar injectienaalden in te slaan. Niet om allerlei lichaamsvreem-
de stoffen naar binnen te spuiten, maar meer om je CA-lijm goed te hou-
den. Dopje van de injectienaald op je flesje CA-lijm steken, en doordat de 
lijm in de naald blijft ‘hangen’ sluit deze goed af, en blijft je lijm langer 
goed. Zit de naald dicht? Even de aansteker eronder (en niet je neus erbo-
ven!!!) en de naald is weer vrij. Spaart lijm, maar vooral vingers en oogle-
den, omdat je de lijm nu heel fijn kan doseren. Nu alleen die doktersassis-
tente nog omkopen… Maar ja, met mijn mannelijk charmes gaat dat gega-
randeerd lukken… 
Wat een grote hoeveelheid scheepsmodelbouwinformatie iedere maand 
toch weer in dit blad.  
In nr. 02 van 2004 in de categorie varende modellen een beschrijving van 
het amfibievaar/voertuig DUKW van Dean’s Marine in schaal 1:10. 
Het betreft een semi-kit, dat wil zeggen dat een aantal onderdelen later 
zelf bijgekocht of gebouwd moeten worden. Een ander opvallend varend 
model is de bouw van een containerschip de ‘Contship Germany’. Opval-
lend omdat het gehele model een pinkrose kleur heeft gekregen. Voorts 
heeft een modelbouwer nog een doos ‘Smit Nederland’ van Billing Boats 
op zolder gevonden en ging hiervan in het voorbije winterseizoen een va-
rend model van maken. Verder een vervolg op een beschrijving van de 
bouw van de onderzeebootjager SC 1055 en de “Bacardi Silver” een off-
shore racemonster met 30 NC cellen waaraan je flink je fikken kan ver-
branden als je ze te snel wilt vervangen na een minuutje full speed varen. 



25 

Het statische model van Revell’s reddingboot ‘Arkona’ leert eveneens 
zwemmen. Er wordt een varend model van gemaakt. 
In de rubriek ‘praktijkbouw’ een beschrijving van een werkende kraan 
1:100. Dit soort kranen doen op duitse slagschepen dienst om o.a. de wa-
tervliegtuigen weer aan boord te hijsen. Meestal zijn op deze modelsche-
pen de kranen statisch, maar het is dus mogelijk om het vliegtuigje uit het 
water weer op het katapult-platform neer te zetten. 
 
Radio Control nr.1 en nr.2 2004 
Met ingang van het januari nummer zijn de afmetingen van het blad groter 
geworden. Ik vind dit echter geen handig formaat. Als er in Radio Control 
een interessant scheepsartikel staat bewaar ik het blad in een tijdschriften-
opbergbox. Tot nu toe waren alle tijdschriften even groot en kon ik ze alle-
maal mooi en overzichtelijk archiveren. Dat kan nu niet meer.De afmetin-
gen van die boxen zijn 30 x 23 cm en daar past helaas het nieuwe blad 
(32,0 x 23,1 cm) niet goed meer in. 
In beide bladen interessante artikelen over scheepsmodelbouw met veel 
informatie en adviezen van Jantinus Mulder. Het eerste artikel gaat over 
solderen en in het februari nummer een verhaal over de het maken van 
scheepsdekken. Voor de electronica liefhebbers in het eerste nummer een 
bouwbeschrijving van een alarmschakeling voor de ontvanger batterij en 
in het tweede nummer een beschrijving over het bouwen van een conditie-
tester voor 12 Volt loodaccu’s. 
 
De Modelbouwer nr. 2 – 2004  
In het februarinummer 2004 een verslag over de NVM jubileumtentoon-
stelling van 18 oktober 2003. Niet zo actueel meer over een eigen evene-
ment denk ik zo. 
Wil je zelf het touw slaan voor je middeleeuwse model, dan geeft het arti-
kel over het maken van een twijnmachine voor modelbouw de nodige in-
formatie.  
 
Kwiklink Modelbouw Aktueel jan-febr 2004. 
Gelukkig vinden we weer een overzichtelijke inhoudsopgave in dit blad, 
dat zelfs wordt omgeven door foto’s die betrekking hebben op een aantal 
artikelen. Wil je de foto’s van ‘Bezoekje bij Royal Huisman’ op pag. 8 in 
deze Bakenier in kleur zien, bekijk dan een uitgebreide versie van dit arti-
kel in dit nummer van Kwiklink.  
‘Elektra en electronica voor de modelbouw’ geeft een beschrijving van 
hulp-schakelingen voor diverse soorten schakelingen die niet rechtstreeks 
door de ontvanger kunnen worden uitgevoerd. 
In deel 1 wordt de bouw van de Robbe tweemaster Valdiva beschreven. 
 
JACO en ROEL  
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BAKENPRAATJES 
 
GEWIJZIGDE GEGEVENS OP DE LEDENLIJST: 
Van onze volgende leden is het e-mail adres gewijzigd: 
Henk van Aken:  wivas@kabelfoon.nl 
Johnny Hoogstrate: jhoogstrate1@hotmail.com 
Bedankt, respectievelijk afgevoerd van de ledenlijst: 
Cees Daalmeyer bedankt 
Joop Hoeksema bedankt 
Dick Bruin  afgevoerd 
 
EXTRA EVENEMENTEN OP ONS CLUBTERREIN. 
Op hemelvaartsdag 20 mei 2004 organiseert www.modelbouwforum.nl 
een werkschependag op ons clubterrein. 
We hopen op veel schepen met een grote verscheidenheid. 
Op zaterdag 8 mei houdt de MMI haar voorjaarsvaardag op onze lokatie. 
Alhoewel het een grijze dag zal zijn hopen we deze keer op mooi weer. 
Belangstelling wordt zeer op prijs gesteld. 
 
CHEQUE VAN VGF AAN DE SCHARRELBERG. 
In verband met ons 20-jarig bestaan vorig jaar besloten we tijdens de le-
denvergadering 20 x € 10,00 = € 200,00, van de verlotingopbrengst tijdens 
de Open dag 2003, be-
schikbaar te stellen aan 
een goed doel in Bidding-
huizen 
Als goed doel werd uit-
eindelijk gekozen voor 
het Dierenpark De Schar-
relberg en zo kon op 
woensdagavond 10 de-
cember in ons clubge-
bouw een symbolische 
cheque door onze pen-
ningmeester Jan Hofman 
worden overhandigd aan 
een delegatie van De 
Scharrelberg. 
Penningmeester dhr. H. de Iongh stelde dit gebaar zeer op prijs en be-
dankte ons hartelijk. Het geld zal worden gebruikt voor het aanbrengen 
van voorzieningen om te voorkomen dat vossen schade aan het kleinvee 
kunnen brengen. In de plaatselijke kranten Biddinghuizer Actueel, Dronter 
Courant en Flevopost werd van deze overdacht melding gemaakt. 
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EVENEMENTENKALENDER 
  
√ 5-10 feb 2004 Spielwarenmesse Neurenberg 2004  
√ 7-8 feb 2004 * Modelbouwbeurs 2004 in Zeelandhallen te Goes  
√ 28-29 feb 2004  Modelbouwfestival in Aviodrome te Lelystad 
 
4-7 mrt 2004  Modelbouwtentoonstelling 2004, Sinsheim Duitsland 
 
20-21 mrt 2004  Modelbouw Darling Market te Rijswijk, 10-17 uur 
 
27 mrt 2004  Modelbouwdag in Museum Scheveningen 
 
3-4 apr 2004  * RC Indoor Mega Spektakel, IJsselhallen te Zwolle 
 
17 apr 2004 * Bowlingavond VGF in Trim Inn te Dronten 
 
21-25 apr 2004 * InterModellBau 2004 in de Westfalenhalle te Dortmund 
  
8 mei 2004 * Voorjaarsvaardag MMI bij Vaargroep FLEVOLAND  
 
8 mei 2004  Vaardag MBV Atlantis te Zutphen 
 
15-16 mei 2004  Dordt in Stoom, scheepvaartevenement te Dordrecht 
 
15 mei 2004  Vaardag Model Bouw Almelo, Slachthuiskade 51 te Almelo 
 
20 mei 2004  Werkschependag Modelbouwforum.nl bij VGF Biddinghuizen 
 
20-22 mei 2004  Sleepbotendagen te Zwartsluis 
 
21-23 mei 2004  Vaarweekend Vaargroep Groningen te Harkstede 
 
22-23 mei 2004  Vaarweekend Olster Modelboten Club te Olst 
 
29 mei 2004  Opening vaarseizoen bij MBC Huizen te Huizen (NH) 
 
5 jun 2004 * OPEN DAG Vaargroep FLEVOLAND 
 
5-6 juni 2004  Vaarshow, Vaargroep Ekenstein te Appingedam 
 
9 jun 2004 * Verenigingsmarkt te Biddinghuizen 
 
12 jun 2004 * Vrijmarkt 40-jaar Biddinghuizen te Biddinghuizen 
 
18-20 juni 2004  Weekend HMBV  ‘Nieuwe Koers’ te Den Helder 
 
9-11 jul 2004  Nationale Vlootdagen Koninklijke Marine Den Helder 
 
31 aug-1 sep 2004 Vaarweekend Vaargroep Harderwijk te Ermelo 
 
 
 * Vaargroep FLEVOLAND neemt aan dit evenement deel of is daarbij aanwezig 


