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       UIT DE STUURHUT 
 
Over enkele weken is er weer onze traditionele open dag. Een evenement dat steeds 
weer opnieuw een groot aantal modelbouwvrienden uit diverse delen van het land 
trekt en waar over de dag verdeeld ook vele bezoekers langs komen. Ook binnen de 
vereniging een drukte van belang om die dag weer tot een succes te maken. Dat zijn 
toch iedere keer weer arbeidsintensieve werkzaamheden: de loopsteigers en golfbre-
kers weer in orde maken en op z’n plaats brengen, de scheepsmodelsteigers en de 
ophaalbrug onder handen nemen, zodat deze op de opendag weer onze haven opsie-
ren, de geluidsinstallatie en de inname van zenders op orde brengen, gras maaien en 
onkruid wieden, de showtafels plaatsen en de tentzeilen tussen de clubhuizen op z’n 
plaats brengen, vele middenstanders bezoeken om leuke artikelen los te krijgen voor 
de prijzenpot van de loterij. En dan nog het vele werk betreffende de catering. Er moet 
van alles op tijd aanwezig zijn en liefst niet teveel of te weinig. De fameuze gehaktbal-
len worden in grote aantallen vooraf thuis gemaakt. Enkele partners vormen ieder jaar 
weer een ploeg die het kombuis bevrouwen om alle gasten van het natje en hapje te 
voorzien. Ook is er een partner die een groot deel van de dag enthousiast actief bezig 
is om alle lootjes aan de man te brengen. Verder worden in het dorp de gasten mid-
dels professionele verwijsborden naar onze locatie geleid en op het parkeerterrein 
door leden verwelkomd en naar een parkeerplaats geloodst. 
Het geeft het mij erg veel voldoening om velen binnen de vereniging actief bezig te 
zien met de inzet om alles te doen slagen.   
 
Toch zijn er ieder jaar weer factoren waarvan we vooruit niet weten hoe ze zich zullen 
voltrekken. In eerste instantie natuurlijk het weer. Bij mooi weer is het gehele terrein 
bezet en verkeert een ieder in opperbeste stemming. Maar het kan ook een gure re-
genachtige dag zijn, wat dan? 
Verder is het altijd een open vraag hoeveel modelbouwvrienden ons zullen komen 
bezoeken. Vooraf vragen we bij de uitnodiging het formulier te willen terugsturen met 
daarop vermeld met hoeveel mensen men denkt te komen. Zo hebben we enige indi-
catie. Toch worden een aantal formulieren niet teruggestuurd of haakt men achteraf 
toch af. 
Mijn grootste vraag is echter hoe lang blijft het voor onze gasten nog interessant om 
ons te komen bezoeken. Natuurlijk hebben we een riante en fraaie locatie om te ver-
toeven en een ideaal vaarwater zonder vervuiling om er de modellen in te kunnen 
besturen. Ook het sfeertje rond de verloting is voor menigeen een moment om naar uit 
te zien. 
Maar ik denk aan de gewenning. We brengen ieder jaar weer hetzelfde programma, 
en dat zou kunnen leiden tot de gedachte dat men het in Biddinghuizen nu wel heeft 
gezien. We hebben daarom al een aantal nieuwe verenigingen uitgenodigd om zo wat 
vers bloed in de bezoekende modelbouwers te krijgen. Voorts proberen we bij trouw 
bezoekende verenigingen ook tegen-bezoeken af te leggen als zij iets organiseren. 
Toch ben ik al tijden bezig om iets nieuws te bedenken voor onze open dag en dat wil 
me maar niet lukken. Ik zoek een brainwave. Wie helpt mij? 
 
Evenwel wens ik dat 5 juni a.s. weer een onvergetelijke mooie dag wordt. 
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 BEZOEK AAN DE SMITWIJS SINGAPORE. 
 
Zaterdag 28 februari was het dan zover. Na een weekje van regelen en bellen 
had Han Jansen het voor mekaar gekregen dat we aan boord mochten van de 
Smitwijs Singapore.  
Het schip lag voor een grote onderhoudsbeurt in Rotterdam.  
 
De betreffende dag zijn Han, Ruud, Johnny en ondergetekende, na een korte 
zoekactie, uiteindelijk toch bij de Singapore uitgekomen.  
In de weken voor 
ons bezoek was 
de hele romp op-
nieuw in de verf 
gezet wat duide-
lijk te zien was.  
De eerste op-
dracht aan boord  
was het vinden 
van de kapitein. 
Volgens werklui 
op het achterdek 
zou hij aan het 
eten zijn, maar 
dat bleek niet zo 
te zijn. De kok 
wist ons te vertel-
len dat hij zich op de brug bevond en na een leuke klimpartij over spekgladde 
trappen bleek hij zich ook daar niet te bevinden. Uiteindelijk dan toch gevonden 
samen met een aantal andere heren in een soort van rokershok.  
Han en ik stonden een praatje te maken met de heren toen er zich één omdraai-
de en mij aansprak: “Hey, jij was toch ook in Vlissingen bij dat andere schip”. Tot 

mijn stomme verba-
zing zag ik daar de 
man waarmee ik des-
tijds op de Smitwijs 
Rotterdam had afge-
sproken dat ik daar 
aan boord kon en 
mocht komen. Een 
leuke binnenkomer 
dus.  
 
Na het praatje met de 
kapitein en de rest 
van heren vertelde ze 
ons dat we onze 
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gang konden gaan. 
De helft van het 
schip hadden we al 
gezien op onze 
zoektocht naar de 
‘ouwe’, en zo kon-
den we vervolgens 
de rest eens rustig 
gaan bekijken. We 
hebben de hele 
motorruimte door-
gespit, zijn op zoek 
gegaan naar de 
boegschroef, de 
lieren hebben we 
gezien, de brug van binnen bekeken en als letterlijk hoogtepunt zijn Johnny en 
ik ook nog de mast in geklommen. Ruud hield zich een beetje kalm omdat een 
schip als dit toch nog wel de nodige moeilijke trappetjes bevat. Maar…gelukkig 
voor hem hebben we de foto’s nog.  
Aan het eind van de rit zijn we nogmaals op zoek gegaan naar de kapitein en 
hebben hem en de rest van het gezelschap hartelijk bedankt voor de gastvrij-
heid. En passant werden nog even een paar email en internet adressen uitge-
wisseld.   
 
We stapten in de auto en hadden eigenlijk wel zin om nog meer boten en sche-
pen te bekijken, waarna het voorstel volgde om richting de kop van Rozenburg 
te gaan. Daar wist ik toevallig een stel Smit slepers te liggen waar je redelijk 
makkelijk bij kon komen. Eenmaal daar aangekomen lagen er inderdaad een 
stel slepers waaronder een paar van Damen Shipyards en de Smit Polen. Weer 
een leuk aantal foto’s gemaakt en toen nog even doorgereden naar de daadwer-
kelijk kop van Rozenburg. Op dat moment was aan de overkant de Stena Disco-
very aan het afmeren die net de overtocht vanuit Engeland gemaakt had. Keurig 
om 3 uur was deze aangekomen in Hoek van Holland waar wij een uitstekend 
uitzicht op hadden. 
Na de nodige voedselbunkeringen even verderop was het inmiddels toch tijd 
geworden om terug te rijden naar Swifterbant, Biddinghuizen en Harderwijk. 
Rond een uur of 6 waren we allemaal weer thuis na een naar mijn mening zeer 
geslaagde dag.  
 
Meerdere foto’s van het bezoek aan de Smitwijs Singapore zijn te vinden op in-
ternet, het adres is www.smitwijsrotterdam.tk Hier staat op de startpagina een 
link naar de foto’s.  
En ook zijn nog foto’s te vinden op: www.han-inge.tk  
 
KOR VAN ESSEN  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesleept schip 
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BOUWBESCHRIJVING VAN EEN VUURTOREN 
 
Om op evenementen en beursen wat meer te laten zien dan alleen een boot 
op een standaard, heb ik een vuurtoren gemaakt. 
Deze maakte ik van bestaande materialen, zoals een oude zwaailamp van 
een vrachtwagen (24V), een paar reststukken pvc buis, watervast verlijmd 
triplex en een oude computervoeding. 
 
De zwaailamp heb ik via mijn werk geregeld en er de oranje kap af gehaald. 
Daarna de rubber mantel eraf gesloopt en het 24V lampje vervangen door 
één van 12V. Het geheel op een accu aangesloten en getest. De motor draait 
nu de helft van het originele aantal toeren zodat het rondraai tempo nu rede-
lijk langzaam is, zoals bij een echte vuurtoren. Door de spiegel die achter de 
lamp zit krijg je een mooie lichtbundel. 
 
Als grondplaat heb ik een stuk underlayment plaat van 18mm dik gebruikt. 
Ik had nog een stuk pvc buis van rond 110mm liggen wat ik voor de mast heb 
gebruikt. Deze is ingekort tot 70 cm lengte. 
Daarna heb ik de kunst-
stofrand van de lamp met de 
Dremel bewerkt om de klikaan-
sluitingen eraf te halen, deze 
staken buiten de ronding en 
hierdoor zou het geheel niet in 
de pvc-buis passen. 
Ik had de hoop dat de zwaai-
lamp nu in de buis zou passen. 
Helaas was dat  niet zo.  
Gelukkig had de plaatselijke 
bouwmarkt een verloop mof 
liggen van 110mm naar 
125mm. Hier past de lamp pre-
cies in. Het nadeel van het asymmetrische verloopstuk is echter wel dat het 
niet precies meer in het midden zit. De kop van de vuurtoren zit dus iets uit 
het lood.  
Ik adviseer daarom vuurtorenbouwers om een pvc buis van 125mm te ge-
bruiken. 
Nu moest ik nog een glazen kap hebben voor over de zwaailamp. Dat was 
een uitdaging. Potjes van doperwten of jam paste niet over de spiegel van de 
lamp. Bij de buurvrouw zag ik in de vensterbank een glazen vaas staan, taps 
toelopend en niet te hoog. Deze heb ik gekregen, en die past perfect. 
De vaas moet op een plateau komen en dat moet weer rusten op de kunst-
stof rand van de zwaailamp. Ook moest het demontabel zijn om de lamp 
eventueel te kunnen vervangen. Van een plaatje 8mm triplex heb ik een rond 
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plateau gezaagd met daarin een gat waar de spiegel van de lamp precies 
doorheen past. Om dat gat zit een rond opstaand randje dat weer precies 
in de pvc-verloop past. Het geheel netjes geschuurd en in de spuitplamuur 
gespoten om de houtnerven weg te halen.Daarna het plateau weer ge-
schuurd en wit gespoten, en de vaas met siliconenkit erop vast gezet. 
 
Onder aan de pvc-buis zit een kleine inkeping om de draden door naar 
buiten te laten lopen. 
De buis en het basisplateau heb ik met twee componentenlijm aan elkaar 
gezet, wel gelijk de bedrading erdoor gelegd. Hierna heb ik de buis in de 
kunststofprimer gezet, dit om een betere hechting voor de witte verf te 
creëren. De mast werd wit gespoten.  
 
Nu kon de eindmontage beginnen. Zwaailamp verbinden met voedings-
draden, testen en daarna het geheel met elkaar verlijmen. Vervolgens zat 
ik met het probleem dat er een voeding of accu bij moest staan. Een oude 
computervoeding was de oplossing, deze heeft ook een 10V aansluiting 
en dit is voor de draaisnelheid nog net iets beter dan 12V.  
Omdat de voeding een recht-
hoekige doos is heb ik deze 
naast de mast op de basis 
gelijmd. Er twee houten drie-
hoekjes op gemaakt en daar-
op een plaatje kunststof als 
dak. Nu lijkt het net een huis-
je. 
De zijkant van het huisje dat 
tegen de paal aankijkt, is 
voorzien van gaatjes zodat 
de voeding zijn koellucht nog 
aan kan zuigen. 
De nok van het dak is gemaakt van een stukje siliconenslang. Ook het 
huisje is wit gespoten, daarna een schoorsteen erop geplaatst en het dak 
mat rood geschilderd. 
Uit de voeding komen de draden voor zowel de 220V als de 10V naar de 
zwaailamp. De draden van de zwaailamp zijn voorzien van Tamiya stek-
kers. Als er dan geen 220v aanwezig is kan ik er een 12V accu aankoppe-
len. 
 
De bovenkant van de lamp was nog niet naar mijn zin, de glazen vaas liep 
in een soort bolling naar binnen, richting de lamp. Dit had precies anders-
om moeten zijn, maar dan zou het geen vaas meer wezen, omdat hij dan 
niet zou kunnen staan. 
Om dit probleem op te lossen is een ronde plaat gemaakt, net zo groot als 
het plateau van de zwaailamp. Een even grote plaat met een gat zo groot 
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als de vaas komt hier 5cm onder 
te zitten. De zijkant is van dun 
kunststof plaat eromheen gebo-
gen en vastgelijmd met bruislijm. 
Dit alles weer geschuurd en ge-
plamuurd en wit gespoten. Daar-
na met siliconenkit op de vaas 
geplakt. 
Alles is nu zo goed als klaar, al-
leen de rode strepen ontbreken 
nog. Deze heb ik op mijn werk 
van dun folie laten plotten (snijden) en op de vuurtoren aangebracht. 
Als laatste heb ik de voet met wat strooisel voor modelspoorbanen ver-
sierd en er wat mos opgeplakt. Dan lijkt het een beetje op een landschap, 
met de nadruk op een beetje. 
Ook het huisje en de toren zijn nog voorzien van deuren en een grindpad 
van deur naar deur. 
 
Al met al een leuk klusje voor weinig geld. 
Op een stand of bij een evenement geeft zoiets net even iets meer. 
 
HAN JANSEN 
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SPEKTAKEL IN ZWOLLE 
 
Op zaterdag 3 en zondag 4 april gaf Vaargroep Flevoland acte de présence op 
de Radio Control Indoorspektakel In de IJsselhallen te Zwolle.  
We kozen ervoor om op vrijdagmiddag 2 april de stand op te bouwen. Voor mij 
was dat een probleempje want ik moest eigenlijk naar Oosterhout omdat de 
moeder van Riet jarig was. Maar Riet kon gelukkig alvast met familie meerijden 
en zo kon ik nog eerst naar Zwolle. 
 
Om één uur vertrekken we bij Jaco vandaan en driekwart uur later lopen we al 
in de IJsselhallen. We zijn niet de eerste groep, her en der zijn al mensen druk 
bezig met het opbouwen van hun stands.  
We zoeken de organisator Joop v.d. Vegt. Hij roept zijn steun en toeverlaat in 
de papierwinkel, die 
ons de plek aan-
wijst. We krijgen 
vier marktkramen, 
twee          
aan twee parallel  
naast elkaar. Aan 
de kop van de kra-
men mogen we de 
aanhanger neerzet-
ten, dat was dus 
weer mooi geregeld. 
Zodoende hadden 
we de aanhanger bij 
de hand om jassen, 
camera’s en zen-
ders veilig in op te 
bergen. En ook bij het             De aanhanger stond mooi aan de kop van de stand 
afbreken van de stand  
hoefden we niet met  de grote stukken te sjouwen. Zo van de stand weer de 
aanhanger in.  
 
Jaco en ik beginnen met de kleden op de tafels te leggen, waarna alvast diver-
se schepen en vuurtoren en steiger geplaatst konden worden.  
Om half drie komen Ruud en Marius ook met hun modellen en wordt de stand 
verder afgewerkt. Hierna vertrek ik gauw om mij ook naar Oosterhout te bege-
ven.  
De volgende dag gaan we om een uur of halfnegen richting Zwolle, waar nog 
enkele dingen moeten gebeuren en ook de rest, van degenen die zich hebben 
opgegeven, komen binnen: Roel, Kor, Han, Ton en Tjeerd. 
Bert en Robert kwamen in de loop van de dag ook nog langs. Ook Johnny was 



zaterdag van de partij. Zelfs Henk, Maarten en Patrick waren in de hal 
aanwezig, maar die moesten echter de stand van MMI een beetje aanzien 
geven. Kunnen ze dat? Ja hoor, dat is hen wel toevertrouwd. 
Aan het begin van de dag werden de zendfrekwenties ingedeeld in blok-
ken zodat iedereen kon rijden, varen of vliegen, maar dat liep wel eens 
anders. Ik had niet veel vertrouwen in dit systeem, dus liet ik mijn zenders 
maar in de aanhanger. 
 
Roel, Han, Ton 
en Marius waren 
niet bij de water-
bak weg te 
slaan. Twee 
dagen lang heb-
ben ze aan de 
waterbak geze-
ten en dus werd 
er veel gevaren. 
De publieke be-
langstelling op 
zaterdag viel erg 
tegen. Ik schat 
dat er enkele 
honderden men-
sen langs kwamen,                       De rechter zijkant van onze stand 
veel meer  was het niet.  
De zondag was wat beter maar superdruk was het niet. 
Ton had zaterdag een havensleepboot gekocht, die geheel vaarklaar was. 
Dus uitpakken, zender aan en varen en water spuiten, maar het was niet 
naar de zin van Ton. Dus heeft hij ’s avonds de boot mee naar huis geno-
men, alles er uit geslo-demonteerd, andere ontvanginstallatie erin inge-
bouwd en de tunnel uitgevijld. Inmiddels was het middernacht. De andere 
dag de boot in het water en ook hij heeft de hele dag gevaren. 
 
De beurs duurde tot vijf uur, maar om vijf uur was onze stand al opge-
ruimd en ingepakt, kon de aanhanger naar buiten gereden worden en gin-
gen we huiswaarts.  
Het was een beurs welke, wat publiek betreft tegenviel, maar nog nooit 
waren er zoveel mensen van Vaargroep Flevoland als standhouders aan-
wezig. 
Dus een bewijs dat we best wel met een grote groep naar evenementen 
kunnen. 
 
JAN HOFMAN 
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ROMPSNELHEID 
 
Aan het begrip rompsnelheid kan men een wetenschappelijke uitleg geven 
maar eenvoudig gezegd is het die snelheid waarbij het schip nog net ge-
dragen wordt door de golftoppen. 
 
Wat wil dat zeggen? 
Als het schip vaart zal het golven veroorzaken. 
De twee belangrijkste golven zijn de voorste boeggolf  en de achterste 
hekgolf. 
De grootte en de afstand van alle golven van het schip hangen echter af 
van de snelheid, waarmee gevaren wordt. 
Maar het schip zal 
minimaal worden 
gedragen door de 
twee golftoppen 
van de de boeg- en 
hekgolf. 
Verder kunnen we 
stellen dat de 
grootste lengte 
waarmee een schip contact met het water heeft, de waterlijn is. 
 
De meest gunstige situatie is nu om zoveel vermogen in snelheid te geven 
dat de toppen van de boeg- en hekgolf nog juist op de waterlijn liggen. Er 
ontstaat dan een evenwicht. 
 
Gaat men meer vermogen geven dan komen deze golftoppen verder uit 
elkaar te liggen en zal het achterschip in een dal wegzakken. Zou dat ge-
beuren dan vaart het schip als het ware tegen zijn eigen boeggolf om-
hoog. 
Dat kost dan alleen maar motorvermogen, terwijl het schip niet harder zal 
varen. 
Heeft men wel veel motorvermogen beschikbaar en kan het schip onder 
bepaalde omstandigheden uit het water komen, dan zal het gaan plane-
ren. 
Eén van de reden waarom bepaalde schepen een bulb aan de boeg heb-
ben, is de lengte van de waterlijn langer te maken waardoor de boeggolf 
meer naar voren wordt verplaatst. 
Het schip zal daardoor meer snelheid maken. 
De rompsnelheid ligt dus vast met de waterlijnlengte. 
 
JACO DE JONG 
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DE JAARLIJKSE BOWLINGAVOND. 
 
Afgelopen zaterdag 17-04-2004 was het weer zover. De jaarlijkse bowling-
avond vond opnieuw plaats in de Trim-Inn te Dronten. 
Hoewel het aantal deelnemers niet al te groot was, is het een gezellige en 
vooral sportieve avond geworden. We hadden dit jaar 4 banen en 16 ac-
tieve spelers. De banen waren voor 2 uur gehuurd!  Het was dus behoor-
lijk intensief.  
 
Om half acht werden we zoals gewoonlijk verwelkomd met een kop koffie 
en lekker gebak. Na een welkoms woord van Jan werden de teams sa-
mengesteld door het trekken van de beruchte lootjes. 
Ondergetekende,  Wim (vriend van Ilona), trok het lootje met niet alleen de 
indeling in team B, maar ook met de eer om een stukje te schrijven in De 
Bakenier. Hoewel er niet op het lootje stond vermeld dat dit stukje betrek-
king moest hebben op deze sportieve avond, ben ik hier toch maar vanuit 
gegaan.  
 
Na de verplichte schoenwissel gingen we om half 9 de banen op. Na en-
kele worpen hadden de meeste deelnemers hun vorm weer gevonden. 
Het vinden van een bal met de juiste gaten is toch vaak weer een (soms 
pijnlijke) zoektocht. Tussen het gooien door was eigenlijk niet veel tijd voor 
een praatje, maar gelukkig wel voor een lekker hapje en drankje. 
 
Na 2 uur gooien werden de banen stopgezet en de uitslag berekend. Na 
een korte discussie over hoe de bal nu eigenlijk op de juiste wijze moest 
worden vastgehouden, werd onder begeleidende klanken van het schoon-
maken van de banen de uitslag bekend gemaakt. Jan begon zoals ge-
woonlijk onderaan bij de poedelprijs. Deze werd uitgereikt aan mij. Dit was 
echter geheel in overeenstemming met mijn verwachting.  
Als nieuwkomer stelt men zich immers bescheiden op. Toch ..? 
Na het doorlopen van de nummers vijftien tot en met nummer vier was het 
tijd voor de “echte” prijsuitreiking. 
Jaco heeft met 4 punten verschil nipt gewonnen van Jaap. Deze overwin-
ning heeft hij voor een groot deel te danken aan die middag. Zijn voorbe-
reiding bestond uit een goede portie krachttraining en een lang gebed rich-
ting Mekka, ook wel een straatje leggen op de club genoemd. De derde 
plaats was voor Kor Bink, die met 34 punten verschil eindigde voor de eer-
ste in het vrouwenklassement, Ilona. 
 
Na nog even gezellig met elkaar wat gedronken te hebben en een dank-
woord richting Jan, gingen de aanwezigen naar huis. 
 
WIM 
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De winnaars 2, 3 en 1 
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UIT-
SLAG 

NAAM BAAN PUN-
TEN 

1 Jaco 4 492 
2 Jaap 3 488 
3 Kor B 3 458 
4 Ilona 4 424 
5 Ton 6 413 
6 Ivo 6 411 
7 Jan 5 407 
8 Truus 5 395 
9 Marian 6 395 
10 Henk K 3 380 
11 Jan-Jacob 3 380 
12 Jitske 6 350 
13 Kor v.E 4 332 
14 Mageet 5 323 
15 Ruud 5 319 
16 Wim 4 292 
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BAUWFROUDE 
 
"Ons betraubaar, vakundich en hovvelik perzoneel kun u voor alle klussen 
inzetten. Servies is ons devies; We maken wel een prettig preisje met u en 
met de overhijd."  
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Foto’s gemaakt  tijdens 
een clubavond door 
de opdringerige 
paparazzi fotograaf 
ROEL VAN ESSEN 
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INTERMODELLBAU 2004 IN DORTMUND 
 
Ook dit jaar werd bij Vaargroep Flevoland het plan gemaakt om met 10 
man af te reizen naar de Westfalenhallen in Dortmund om hier het grootse 
modelbouwspektakel mee te maken. Niet alleen om te kijken, maar ook 
om te kopen. De meesten hadden dan ook hun eigen boodschappenlijstje 
gemaakt. Voor mij was dat een aantal miniservo’s, enkele kabels, een 
pompje en nog wat kleine frutseltjes en voor van Essen senior een FC-16 
computer zender.  
Woensdagochtend om 6 uur was het verzamelen geblazen bij Jaco waar 
eerst nog even een bakje werd genuttigd om wakker te worden en de 
planning van de dag globaal door te nemen.  
Daarna was het instijgen in de drie voor gereden auto’s van Jan-Jacob, 
Roel en Ruud.  
Ruud navigeerde ons tot ver in Duitsland, maar na een tijdje echter verlo-
ren we hem uit het oog en even verder nam Roel een afslag te vroeg,  
waar Jan-Jacob nog net achteraan kon. Na een toeristische route achter 
Roel aan door één van de vele Duitse dorpjes liepen we vast en mocht de 
pratende routekaart uit het navigatieapparaat van J-J het weer over ne-
men. Uiteindelijk zijn we toch zonder grote problemen aangekomen op de 
parkeerplaats waar het nog een leuk stukje lopen was naar de kassa’s. En 
dat was niet het laatste stukje lopen die dag… 
 
Samen met Ton heb ik elk paadje van de beurs gehad om toch maar alles 
te kunnen zien. En die beurs bestond uit 8 hallen. Alle prijzen werden als 
professionele Hollanders met elkaar vergeleken en bij de goedkoopste 
stand werd ge-
kocht. Tussen-
tijds werd de ge-
kochte ballast 
gedropt bij Vaar-
groep Harderwijk 
waar wij voor die 
dag de stand min 
of meer overna-
men. Dat scheel-
de voor velen 
een hernia en 
ook de blaren 
konden daar uit-
geprikt worden. 
Want de kilome-
ters die je op een 
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dag als deze maakt zijn niet gering. Rond de stand van Harderwijk ston-
den ook de andere stands met de rest van de aanwezige modelboten en 
dat loog er niet om. Van elke vertegenwoordigende vereniging stonden de 
mooiste modellen op de stand en die stands waren ook erg mooi ingericht.  

Op de tribune achter de grote vaarbak werden tussen de middag door ons 
de versnaperingen en lunchpakketten genuttigd en was het bijkomen ge-
blazen van de afgelegde kilometers.  
Na de middag pauze kon de rest van de beurs worden bezocht. Ik weet 
allang niet meer wat ik allemaal gezien heb, maar het waren bij elkaar 
meer modellen dan alle modelbouw beurzen van Nederland bij elkaar. 
Echt een enorme verzameling aan moois.  
 
Traditioneel was het de bedoeling de dag in Dortmund af te sluiten met 
grote stukken vlees, bier en ijs. Helaas was het restaurant van vorige jaren 
gesloten en was ik de enige die het geen probleem vond om het avond-
eten te beginnen met een grote coup ijs in de naburige ijssalon. Dat ging 
dus niet door en we besloten maar op weg te gaan naar huis. Langs de 
snelweg werd later een restaurant aangedaan om toch nog even iets te 
eten en de terugreis verliep verder voorspoedig.  
Waarschijnlijk wordt volgend jaar de afsluiting van deze dag voor enkelen 
anders, maar de reis naar InterModellBau was zeker de moeite waard. 
 
Uiteindelijk hadden velen gevonden wat op het boodschappenlijstje stond 
en kunnen er weer een modelbouwjaartje tegenaan.  
Wat mij betreft, een geslaagde dag. 
 
KOR VAN ESSEN 



18 



19 

MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN … ? 
 
Naar aanleiding van mijn "toevallige" aanwezigheid 
op de jaarvergadering heb ik mij aangemeld als lid 
van de club. 
Dit heb ik gedaan nadat ik enkele keren aanwezig 
ben geweest op de woensdagavonden die ik als ge-
zellig en zeer leerzaam heb ervaren. 
Op de vragen die ik had kreeg ik zoveel informatie, in 
het bijzonder van Ruud Petersen, dat ik even moest 
bijkomen met het verwerken ervan.  
Ik hoop dat ik terzijnertijd mijn ervaringen weer kan 
uitwisselen met anderen. Maar eerst zal ik zelf nog 
veel moeten leren. En ik heb er alle vertrouwen in dat 
dat bij jullie wel zal lukken. 
 
Wie ben ik ?  Mijn naam is Koos Aarse en ik ben getrouwd met Diet Lensen uit 
Meppel. Zelf ben ik geboren in Rotterdam en heb daar tot mijn 14de jaar gewoond. 
Mijn vader was één van de oprichters van de Havenvakschool in Rotterdam tegen-
woordig het Scheepvaartcollege. 
Geboren in de nog steeds grootste haven van de wereld dan moet je wel iets heb-
ben met de scheepvaart. Heb ik ook. Toen mijn ouders in 1963 verhuisden naar 
Echten (Dr) vlakbij Hoogeveen, was ik daar niet echt blij mee. Niettemin heb ik me 
door deze moeilijke tijden heen geworsteld en ben later in Den Haag luchtvaart-
techniek gaan studeren. Na mijn studie aan het werk, getrouwd en een dochter en 
een zoon gekregen die inmiddels allebei op eigen benen staan. Mijn dochter woont 
in Almere en mijn zoon in Zwolle. Twee kleinkinderen van mijn dochter, een klein-
zoon en een kleindochter. Ik moet nog steeds werken. Jarenlang heb ik gewerkt bij 
een bedrijf dat industriële warmtewisselaars produceert. Ik was werkzaam in Duits-
land en had als standplaats Frankfurt. 
5 jaar geleden zijn wij teruggekomen naar Nederland en voor ons zelf begonnen. 
Zodoende zijn we in Dronten terechtgekomen. Vrije tijd heb ik niet echt veel, want 
het valt niet mee om in deze tijden een plaatsje te veroveren in de markt. Dat kost 
dus veel tijd en energie. Mijn vrouw werkt ook, is o.a. ambtenaar van de Burgerlij-
ke Stand in Emmeloord, verder doet ze kleur en stijlanalyse en houdt toespraken 
bij uitvaarten. We zijn dus lekker bezig. Ik heb me voorgenomen tijd te nemen voor 
mijn hobby, waar ik op jonge leeftijd al mee was begonnen. Het waren weliswaar 
vliegtuigen maar ja inmiddels ben ik tot het ware "geloof" bekeerd en wil een blus-
boot afbouwen waar een vader van een kennis van mij jaren geleden mee was 
begonnen en als oud vuil op de zolder stond. 
Ik heb A gezegd en wil ook B zeggen en heb mede door jullie enthousiasme de 
smaak te pakken gekregen. Ik wil eerst deze boot afbouwen en dan beginnen aan 
de Smit een sleper van Billing Boats. Heb ik ooit jaren geleden gekocht bij het op-
heffen van een winkel. Ik denk dat ik daar wel wat hulp kan gebruiken maar dat 
zien we wel in de loop van de tijd. 
Ik hoop op een gezellige tijd bij jullie Vaargroep Flevoland. 
 
KOOS AARSE 
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VOORJAARSVAARDAG MINI MARINE INTERNATIONAAL 
 
Een van de doelstellingen van MMI is het houden van een voorjaarsvaar-
dag om elkaar de resultaten van de modelbouwactiviteiten in de vooraf-
gaande winterperiode te laten zien. 
Zij hadden gevraagd dit weer te mogen doen op onze vaarlokatie en zo 
zagen we op 8 mei veel ‘grijs’ (en ook zwart!) bij ons clubgebouw HET 
BAKEN. Helaas waren er weinig MMI-leden in de gelegenheid dit evene-
ment te bezoeken, maar de leden die er wel waren hadden weer mooie 
schepen bij zich. 
Eén van de mooiste modellen was het Russische slagschip Oslabaja uit 
het  Russische stoomtijdperk van Jantinus Mulder. Strak gebouwd en per-
fect geschilderd en vooral mooi gedetailleerd.  
Maarten liet zijn Nederlandse S-fregat voor het eerst proef varen. Ook van 
Maarten weten we dat hij perfectie nastreeft.  
Hans van Roo uit Haarlem had inspiratie gevonden uit een nostalgisch 
tijdperk en een stoomkanonneerboot der tweede klasse uit 1874 gebouwd. 
De Zr.Ms. Hydra gleed soepel door onze vaarvijver. 
Bijna alle leden hadden één of meer schepen meegenomen en met de 
meeste werd ook gevaren. 
Ondanks sombere weersvoorspellingen was het de gehele dag droog, 
weinig wind en zo nu en dan brak zelfs het zonnetje even door. 
Al met al een gezellige dag, waarvan hierbij een aantal foto’s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo dicht mogelijk bij het model                              Het Russische slagschip Oslabaja 
fotograferen, dus waterbroek aan 



 
 
 
 
 Ook aan de stoomkanonneer   
 boot der tweede klasse  
 Zr.Ms. Hydra  zit niet veel grijs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Het S-fregat Hr.Ms. Callenburgh 
van Maarten van Weelden 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Enkele grijze modellen op de tafels 
voor ons clubhuis 
 
 
 
 
 
                        
                        JACO DE JONG 
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INTERNET-SITES 
Zoek je naar iets speciaals op modelbouwgebied, probeer dan eens op 
internet www.schiffsmodellbau-maack.de/index.htm. 
Volgens Ruud Petersen worden hier vele zinvolle links naar andere sites 
gegeven. 
Een andere Duitse pagina met aparte onderdelen is:  
www.modellbau-kaufhaus.de 
Hier is o.a. een extra beslagset voor de Parat verkrijgbaar. 
 
OPEN DAG VRAAG I 
Tijdens de verloting op onze open dag willen we weer een mand met le-
vensmiddelen aan de prijzenpot toevoegen.  
Hierbij doen wij een oproep aan onze leden om thuis eens te kijken of er 
nog wat levensmiddelen voor de mand beschikbaar liggen. 
De houdbaarheidsdatum moet uiteraard wel boven 5 juni 2004 liggen. 
Neem het mee naar de clubavond. 
 
OPEN DAG VRAAG II. 
In de keuken gebruikten we tijdens de vorige open dagen de koffiezetma-
chine van het buurthuis in Biddinghuizen. 
In verband met het dorpsfeest heeft het buurthuis het apparaat deze dag 
zelf nodig. 
Weet iemand nog een mogelijkheid om voor deze dag aan een koffiezet-
machine te komen? 
Gaarne even kontakt opnemen met Jan Hofman. 
 
NOGMAALS OPEN DAG. 
Op 5 juni zullen er bij de toegangswegen weer door Han Jansen verwijs-
borden naar onze clublokatie worden geplaatst. 
Dit is vorig jaar door vele bezoekers bijzonder gewaardeerd. 
Echter vind op deze dag ook de opening van het dorpsfeest ‘40 jaar 
Biddinghuizen’ en de autocross plaats. 
We hopen dat het verkeer naar onze open dag weer gladjes zal verlopen. 
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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 
√ 15 mei 2004 Werkschependag bij Vaargroep Harderwijk in Ermelo 
 
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) 
 
31 mei  2004  Vaardag 25-jarig jubileum ISIS aan Kofschip 7 te Lelystad 
 
5 jun 2004 * OPEN DAG Vaargroep FLEVOLAND 
 
5-6 juni 2004  Vaarshow, Vaargroep Ekenstein te Appingedam 
 
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 
 
28-29 aug 2004 * Vaarweekend Vaargroep Harderwijk te Ermelo 
 
17-24 okt 2004  * Nationale Modelbouw Manifestatie te Soesterberg 
 
 
 * Vaargroep FLEVOLAND neemt aan dit evenement deel of is daarbij aanwezig 
 


