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       UIT DE STUURHUT 
 
Waar moet ik nu deze keer over schrijven peinsde ik achter mijn pc. Als eerste 
dacht ik aan onze activiteiten van de afgelopen zomermaanden en mijn ervaring 
is dat de eerste gedachte meestal de beste is. 
De activiteiten waarbij wij organisatorisch bij betrokken waren betrof in de eerste 
plaats natuurlijk onze eigen open dag, en verder de festiviteiten tijdens 40-jaar 
Biddinghuizen en tijdens de Meerpaaldagen en last but not least onze recente 
jaarlijkse barbecue. 
Activiteiten waarbij het zonder de inzet van een groot aantal leden nauwelijks ge-
lukt zou zijn het allemaal tot een goed einde te brengen. 
 
Bijvoorbeeld de dag voorafgaand aan onze open dag toen er druk aan de voorbe-
reidingen werd gewerkt door leden, die normaal die dag verplichtingen hadden bij 
hun werkgever. Deze werkgevers waren reeds geruime op de hoogte gebracht, 
dat deze dag op de snipperdaglijst moest komen te staan.  
Een werkverdeling, voor wie er die dag wàt moest doen, hoefde niet gemaakt te 
worden. Leden met ervaring pakten automatisch zaken op waarin zij goed zijn of 
inmiddels weten hoe het één en ander opgezet moest worden. Anderen sprongen 
direct bij indien er hand- en span-diensten verricht moesten worden. En om onze 
waardevolle bezittingen te bewaken tegen mogelijke vandalen, bleven er twee 
leden overnachten. 
Na afloop van de open dag was het heerlijk om te zien hoe een ieder meewerkte 
alles weer af te breken en op te ruimen. 
 
Ook tijdens de festiviteiten van 40-jaar Biddinghuizen en de Meerpaal-dagen wa-
ren veel leden van de partij bij het plaatsen en opruimen van de vaarbak. Omdat 
het vastmaken van het zeil met touw aan de vaarbak steeds een lastig klusje 
was, werd een oplossing bedacht dit met slotbouten en vleugelmoeren te doen. 
Twee dagen voor de Meerpaaldagen werden de schotten voorbewerkt en voor 
aanvang van de Meerpaaldagen werden met behulp van een groep leden nog 
gauw de juiste plaatsen van de slotbouten bepaald en de gaten in de schotten 
geboord. Resultaat: door gezamenlijk denkwerk en uitvoering ervan, kan de bak 
voortaan sneller worden opgezet. 
 
Het organiseren van de barbecue is grotendeels solistisch werk, maar de locatie 
ervoor klaar maken en later weer opruimen is toch weer teamwork wat goed ver-
liep omdat ook hier de sfeer weer goed was. 
 
Wat is de moraal van deze gegevens? In het algemeen kunnen we stellen dat het 
teamwork wordt bepaald door de goede sfeer. En de sfeer wordt weer bepaald 
door het plezier hebben in de uitoefening van onze hobby. En dat  kritiek hebben 
mag, als deze maar op een positieve manier wordt geuit. 
Op deze wijze moeten we het nog lang kunnen volhouden met elkaar.  
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SCHEEPSGESCHUT: TOEN EN NU. 
 
Zoals jullie misschien weten, zijn Hanja, Kor, Annemieke en ik lange tijd vrij-
willigers op de Bataviawerf te Lelystad geweest. ‘Geweest’, want na 12 jaar 
hadden we het wel gezien. Op het hoogtepunt afscheid nemen, toch? Een 
van mijn activiteiten was stukscommandant van een van de 24 kanons van de 
Batavia. Dat begon in 1997, toen er een geschutsteam geformeerd werd uit 
de vrijwilligers. Gezocht werd naar mensen met kennis van en affiniteit met 
wapens en kruit.  
“Kat-in-het-bakkie” voor ondergetekende natuurlijk.  

 
Na de aanmelding kon ik meteen meedoen met het schieten om me de 
‘stuksexercitie’ eigen te maken. Dat bleek toch wat anders te zijn dan het 
schieten met een moderne antitank-raket!  
Elke 1e zaterdag van de maand om 13.00 werden er een paar schoten gelost. 
Niet alleen voor het publiek, maar ook om de stuksbemanning te trainen.  
Een eis van de Wapenwet. Toen (in 1997) stonden een aantal stukken aan 
boord van de Batavia, en een aantal stukken op de wal. We deden dan een 
schotenwisseling van 3 schoten vanaf de kant en drie vanaf het schip.  
De schutters op de kant hadden het vrij makkelijk: je kon het met twee man 
per stuk af.  
De stuksbemanningen op de Batavia hadden het behoorlijk zwaarder: de mi-
nimale bemanning van één stuk was 6 man!  
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De kanons op de Batavia moesten namelijk binnen- en buitenboord gerold wor-
den, en 1300 kilo staal is best zwaar, ondanks alle takels en blokken die we ge-
bruikten. De volgorde van schieten was als volgt: 
 
 
“Stuk binnenboord, visiteren!”  
Het kanon stond met de tromp 
(monding) buiten de open ge-
schutspoort.  
Eerst moest het naar binnen gerold wor-
den om de mondingskap en plug er af te 
halen.  
In de loop zat een houten plug met een 
houten plaat erop met de buitendiameter 
van de loop. Daaroverheen zat een zeil-
doeken mondingskap. 
Het stuk stond nu met de monding onge-
veer 40 cm binnenboord en werd gevisi-
teerd. (zeg maar: een inwendig onder-
zoek op resten van kardoezen en rot-
zooi)  
Een wisser werd in de loop gebracht om 
deze zo goed en zo kwaad als mogelijk 
schoon te maken.  
Tijdens deze werkzaamheden hing het 
bemanningslid wat dit moest doen half 
uit de geschutspoort.  
Vervolgens werd de wisser vervangen 
door een schraper, en werd eventueel 
losgemaakte rommel uit de loop ge-
schraapt en overboord gemikt.  
Milieu? Had men in de 17e eeuw nog 
niet van gehoord. Lekker makkelijk. 
 
 
“Laden!” 
Dat is op de huidige Batavia wat makkelijker dan in de 17e eeuw.  
Het laden in Lelystad houdt het volgende in: een kardoes (zak met 400 gram 
zwart buskruit en 100 gram seinpoeder) wordt in de kruitlepel geplaatst en achter-
in de loop geschoten. Daar draait de geschutsmaat de lepel om, en de kardoes 
blijft in de loop achter. Klaar!  
In vroeger tijd was het wel anders: De kardoezen (meerdere!) werden met de 
kruitlepel aangebracht en aangestampt. Daarna kwam de kogel. Een ijzeren bal, 
die met de stamper achterin de loop werd gedrukt.  
Omdat de kogel iets kleiner was dan de loop, kon hij er wel weer uitrollen. Dus 
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meteen na de kogel werd er een dot katoen, linnen of vodden in de loop ge-
perst om de kogel op z’n plek te houden indien het schip zou gaan 
‘katjouwen’. (rollen)  
De kogels lagen in kogelrekken naast de stukken, het kruit echter moest uit 
de kruitkamer gehaald worden, helemaal onder, achter in het schip.  
Een leuk werkje voor de scheepsjongens… 
 
 
“Stuk te boord!” 
Op dit commando werd het stuk weer met de monding buitenboord gerold tot 
het tegen de scheepswand aan stond. De elevatie kon (grof) ingesteld wor-
den met keggen. Aan richten in de breedte deed men weinig. Een zeege-
vecht vond meestal op korte afstand plaats, bijna boord-aan-boord.  
 
 
“Aanprikken!” 
De konstabel pakte nu een marlpriem en prikte via het zundgat bovenop het 
kanon de kardoezen lek. Hierna ging er fijn kruit in het zundgat, waarna het 
stuk in principe gereed was om te vuren.  
In de 20e eeuwse Batavia gaat er geen kruit in het zundgat, maar een ‘snelle 
lont’: vertragingstijd ongeveer 0,2 seconde. 
 
 
“Stuk gereed!” 
Met deze kreet meldde de stukscommandant aan de konstabel dat het kanon 
klaar was om afgevuurd te worden.  
Vuren mocht niet op eigen gelegenheid; Een ‘breedzijvuur’ was het meest 
effectief: alle stukken aan een zijde van het schip tegelijk afvuren.  
De konstabel wachtte op een gunstig moment, meestal als het schip even 
stabiel en horizontaal op de golven lag. Dan volgde het commando: 
 
 
“Vuur!”   
Op dat moment brak de hel los. De Batavia in Lelystad heeft 24 stukken, 12 
aan elk boord. We hebben eens tijdens een gelegenheid een breedzijvuur 
gegeven, en dat was meteen de laatste keer.  
Stom toeval of hele goede training, (ik houd het op het laatste) maar alle 12 
stukken vuurden op hetzelfde moment!  
Het schip kreeg een rotklap door de terugslag en we konden op het ge-
schutsdek een halve minuut niets meer zien van de kruitdamp!  
Toen het geluid en de damp een beetje waren weggetrokken, hoorden we 
een aantal kinderen op de kant huilen. Ik weet de reactie van konstabel 
Frans nog: “We hebben ze misschien niet geraakt, maar het psychologisch 
effect is gigantisch!!!”  
Overigens kreeg de werf wel een aantal klachten van omwonenden m.b.t. 
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geluidsoverlast; daarna hebben we nooit meer een breedzij mogen geven, he-
laas…  
Bij Willem Vos die toen nog op de werf woonde, donderden een aantal schilde-
rijen van de muur en in het werfrestaurant waren een aantal borden en kopjes 
gesneuveld… 
 
Maar hoe was dat in de 17e eeuw? Zonder nu meteen de bloederige taferelen 
te beschrijven die ontstaan tijdens zo’n zeeslag: het moet inderdaad een hel 
geweest zijn!  
Punt een: alle stukken komen ‘uit batterij’ zoals dat heet: ze slaan terug, soms 
wel 2 meter, tot ze door talies en takels geremd worden. 
Per stuk wordt geen 500 gram buskruit, maar soms wel 24 kilo buskruit ver-
schoten; gemiddeld moest met voor elk pond kogel 2 pond buskruit laden. De 
“Zeven Provinciën” had stukken van 2 pond, maar ook van 36 pond…  
 
Na een breedzij moest de gehele stukexercitie weer herhaald worden, dus: 
visiteren (heel nauwkeurig, want soms bleven er brandende kardoesresten in 
een stuk achter. Als je dan weer nieuw buskruit laadt, kom dat buskruit er snel-
ler uit dan je dacht…) laden, stuk te boord, aanprikken, stuk gereed… vuur!  
De gemiddelde schootssnelheid van een stuk was ongeveer een schot per 10 
minuten. Nu weten we meteen waarom de 4-daagse zeeslag 4 dagen duurde; 
als ze in die tijd Oerlikons hadden gehad, was het binnen een uurtje gebeurd… 
En de boze vijand liet zich natuurlijk ook niet onbetuigd: die schoot terug, met 
alle gevolgen van dien.  
 
 
Soorten munitie 
In de 17e eeuw werden er diverse munitiesoorten voor de scheepskanons ont-
wikkeld.  
Natuurlijk had men de ‘gewone’ kogels: ijzeren ballen, grof van vorm, die tot 
doel hadden om tegen de scheepshuid te komen, daar een gat in te slaan, 
waardoor het andere schip lek zou slaan.  
Of door de kracht van inslag aan de binnenzijde van de scheepshuid splinters 
te veroorzaken die een uitermate mens-onvriendelijk effect op de vijandelijke 
bemanning hadden.  
 
De geachte raadspensionaris Jan de Wit ontwikkelde de ‘kettingkogel’: Twee 
halve bollen met daartussen een stuk ketting. Dit werd afgeschoten, waarna 
het de bedoeling was dat de kettingen gaten zouden slaan in de tuigage van 
de tegenstander. 
(Laat politici zich nooit met wapens bezighouden; levensgevaarlijk!) 
 
Ook verschoot men schroot: ouwe spijkers, liefst flink roestig.  
Die werden afgeschoten met de zg. ‘carronades’: kleine kanons, op het boven-
deks of op de marsen (kraaiennesten) aangebracht. Het doel daarvan was om 
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het halfdek van de tegenstander (waar de kapitein stond) te beschieten.  
En in de 2e Engelse oorlog gebruikte Michiel de Ruyter voor het eerst gra-
naten: holle kogels gevuld met kruit en schroot en een lont eraan.  
De lont werd ontstoken door het afschieten van de granaat, en de het ge-
val moest ontploffen boven op tegen het vijandelijke schip.  
Toen leverde die ‘kartetsen’ zoals ze heetten meer gevaar op voor de ei-
gen bemanning dan voor de tegenstander, maar goed…  
Kortom: vanuit mijn vakgebied allemaal heel onverstandig.  
 
 
Een paar leuke en minder leuke momenten 

De werf heeft als decor gediend voor een paar scènes van een film over 
Nederlandse geneeskunst door de eeuwen heen. Verkleed als 17e-
eeuwse schepelingen moesten we in korte tijd een aantal schoten lossen. 
De opnames gingen natuurlijk een aantal keren fout (bij de eerste ‘take’ 
had iemand zijn horloge nog om!) en dus moesten we weer overnieuw… 
Ik moet zeggen: aan het einde van die dag was ik blij niet in de 17e eeuw 
geleefd te hebben! Het was februari en echt ‘waterkoud’: buiten vrij mistig 
en een graad of 2. En wij moesten op blote poten acteren! Gelukkig ston-
den een dek hoger een aantal thermoskannen met gloeiend hete koffie en 
thee, en konden we na elke ‘take’ ons even opwarmen…Aan het einde 
van de dag verdacht ik een aantal bemanningsleden ervan om in een ver-
borgen hoekje een illegale oorlam te hebben: sommigen begonnen wel 
bijzonder vrolijk te worden! 
Leuke momenten waren er ook altijd als er een bruiloft op de werf plaats-
vond. Tegen de geringe vergoeding van 250 gulden mocht het bruidspaar 
met 5 schoten hun huwelijk inluiden. Wij laadden de kanons, zij schoten 
ze af. Ondanks alle waarschuwingen kreeg menige bruidsjurk zwarte vlek-
ken van het kruidresidue… 
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Een foutje werd ook wel eens gemaakt: tijdens een van de trouwerijen liet 
het bruidspaar nogal op zich wachten. Wij stonden klaar, de stukken waren 
geladen, maar geen bruidspaar… Frans, de kostabel, liet ons de mondings-
stoppen en –kappen maar plaatsen, anders werd het kruit nat. Na 20 minu-
ten wachten kwam het bruidspaar. Kappen en stoppen werden afgenomen, 
en bruid en bruidegom hanteerden de lontstokken om de lont aan te steken. 
“BOEM!”… en een kwart seconde later: “KLOINK!” Kloink? Was was dat? 
Een van de stukscommandanten had wel de mondingskap afgenomen, 
maar niet de stop… Anderhalve kilo massief eikenhout was met een nood-
gang tegen de Batavia te pletter geslagen en helemaal versplintert… Geluk-
kig waren er geen gewonden gevallen en konden we achteraf nog lachen 
om dit ‘foutje’…  
Een minder leuk, maar wel indrukwekkend moment was de dag van de be-
grafenis van prinses Diana. Die zaterdag kwamen we wel naar de werf, 
maar hebben we niet geschoten. We hebben met de hele geschutsploeg 
een stuk van de rouwplechtigheid zitten kijken. 
En toen… kwam de vuurwerkramp in Enschede. De maandag daarna stond 
meteen een delegatie van B&W van Lelystad op de stoep van de werf. Alle 
kruit moest onmiddellijk van de werf af. Bestuurlijke paniek sloeg toe. Ander-
half jaar is er niet geschoten vanaf de werf, ook een reden waarom de lol 
voor mij een beetje af was. Ik heb met veel plezier deel uitgemaakt van het 
geschutsteam, maar nu is het welletjes geweest. Andere hobby’s kosten ook 
tijd: modelbouw en zo… 

ROEL VAN ESSEN    
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OPEN DAG 2004 
 
De weersvoorspellingen waren in de week vòòr onze open dag wisselend. 
Uiteindelijk zou het volgens de weermannen zaterdag in het midden van het land 
droog blijven en alleen in het noorden kon een bui vallen. Dat zit goed, dachten 
we. De opbouwploeg van vrijdag besloot toch maar voor alle zekerheid alle zei-
len bij te zetten, zodat aan weerszijden van het clubhuis droge plaatsen gecre-
eerd werden. 
Roel, Ivo, Jan-Jacob, Han, Ton, Dries, Kor, Johnny en Ruud moesten nog be-
hoorlijk aanpoten om alles voor de volgende dag weer tot in de puntjes voor el-
kaar te krijgen. 
Voor de beveiliging van have en goed bleven Roel en Ivo in het clubhuis slapen. 
 
Jan Hofman had problemen met het ver-
voer van zijn boten. Zijn auto had hij vrij-
dag ingeleverd bij de dealer en zijn nieu-
we auto kreeg hij pas in de loop van za-
terdag. Jaco bood de helpende hand en 
zo verscheen de aanhanger met een 
vreemde trekauto toch nog op tijd op ons 
clubterrein. 
 
Han had de toegangswegen naar Bid-
dinghuizen weer voorzien van grote ver-
wijsborden richting onze open dag. Een 
extra klus omdat er omleidingen                         Aanhanger met vreemde trekauto 
ingebouwd moesten worden vanwege de feestelijkheden in het dorp.  
In verband met het 40-jarig bestaan van Biddinghuizen zou het centrum afgeslo-
ten worden. 
 
Veel van de trouw bezochte verenigingen op onze vorige open dagen kwamen 
dit jaar niet. Ook hadden we van een aantal clubs niets vernomen of ze wel of 
niet op bezoek kwamen en we vermoedden dat zij het vaarweekend in Ekenstein 
bij Appingedam of de Vlaggentjesdag te Scheveningen op hun agenda gezet 
hadden. Deze evenementen vielen helaas gelijk met onze open dag. 
Marcel en Marian van ’t Anker-Nieuwegein vroegen vooraf per email nog wat 
informatie over de dag en zeiden toe te komen, mits het weer redelijk was. 
Ludiek mailden wij terug dat er bij ons ’s zomers bijna altijd een sub-tropisch kli-
maat heerst. En zo zagen we ze toch met ook leden van HMBC-Den Haag, At-
lantis-Zutphen, de Golf-Oosterwolde, MBV Epe binnen komen.  
 
De dag begon inderdaad tropisch, dat wil zeggen het hemelwater leek veel op 
een tropische regenbui. Het ijsclubhuis werd allerijl ingericht om de modellen van 



buiten snel naar binnen te krijgen. 
De aanwezigen vluchtten het clubhuis in waar onze voorzitter hen allen 
van harte welkom heette, waarna de heer Frans Kamman van de Neder-
landse Vereniging van Mo-
delbouwers het woord 
vroeg. Het bestuur van de 
NVM had namelijk eerder 
dit jaar besloten de Taco-
nisprijs 2003 voor vereni-
gingen aan VGF toe te 
kennen, dit vanwege ons 
succesvol verenigingsbe-
leid.  
Jaco nam de wisselbeker 
en medaillon in ontvangst, 
bedankte de NVM en vond 
dat deze prijs in ieder geval 
een stimulatie is om de 
ingeslagen weg voort te zetten.                  Uitreiking van Taconis wisselbeker 
 
Jitske, Riet en Truus hadden de gasten inmiddels allemaal van koffie met 
koek voorzien en konden de catering verder opstarten, omdat ook Chiel 
Streefkerk met zijn befaamde gehaktballen was binnengekomen.    
De buien begonnen inmiddels in langzaam tempo het tropische karakter te 
verliezen en tegen de middag klaarde het gelukkig op. 
De eerste boten werden te water gelaten wat het buitengebeuren een vro-
lijker aanzien gaf. 
 
Bezoekers aan het dorpsfeest kwamen ook bij ons een kijkje nemen. De 
drukte op het clubterrein nam daardoor toe. Voor Dinie tijd om met de ver-
koop van de lootjes te beginnen. De vrees dat we in de keuken met diver-
se producten zouden blijven zitten bleek ongegrond. Zelfs alle gehaktbal-
len gingen op omdat vele bezoekers er ook de smaak van kregen. 
 
In de middag fleurden alles en iedereen weer op en had Ruud met zijn 
bemanning weer volop werk met de zenderbewaking. 
Op de vijver waren weer vele mooie modellen te bewonderen. Diverse 
sleepboten, van ‘Smit’-boten naar nostalgisch stoom, van duw/sleepboten 
naar kustsleepboten van de Marine, ook onderzeeboten, diverse soorten 
zeilboten en vissersschepen lagen in de aangeklede haven of kozen net 
langs de golfbreker het ruime sop.  
 
Al met al toch nog een leuke vaardag, die werd afgesloten met een be-
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dankje aan de actieve leden, die dit weer mogelijk hadden gemaakt. 
Ook werd de spontane hulp van de dames weer op prijs gesteld, hetgeen 
met een bloemetje werd geaccentueerd. 
JACO DE JONG 
 

                                                   Informatie op de kabelkrant 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  

                                                Het grote informatiedisplay in het dorp 
 

               Dat doet-ie anders nooit ……                                    Ons havenbedrijf 
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DE JULES VERNE IS AF! 
 
Een aantal van jullie hebben haar al over de ijsbaan zien varen, varierend 
van kale, witte Tupperwaredoos tot vrijwel gereed, maar vanavond heb ik 
er de laatste hand aan gelegd. Ik ga hier geen uitgebreide recensie schrij-
ven, maar wel een korte impressie van het model en zaken die ik tegen 
ben gekomen tijdens de bouw.  
 
De aandrijving is 
redelijk basic, met 
een goed functio-
nerende koppeling 
tussen motoren en 
schroefas. Alleen 
de wijze waarop 
de motoren in de 
romp worden vast-
gezet is kortom 
knullig. Ik had van 
Graupner een be-
tere motorfundatie 
verwacht!                                       Bakboordzijde van de Jules Verne 
De Layout van de romp met motoren achterin, ontvanger en regelaar voor-
in en accu’s middenin vroeg ook om modificatie. Teveel stroomverlies 
door te lange draden. Dus de regelaar werd tussen beide motoren achter-
in geplaatst en de ontvanger bleef voorin. Kort een stel servo verleng-
kabels, maar scheelt vaartijd.  
De boegschroef heb ik, na de eerste proefvaarten, laten vervallen. Niet 
nodig, het model is wendbaar genoeg. Bij vrijwel alle modellen waar ik wel 
een boegschroef in wilde plaatsen moest ik zelf de plaats bepalen en ga-
ten boren; bij dit model, waar ik juist gèèn boegschroef in wilde hebben, 
zat het gat er al! De wet van Murphy… Enfin, opening dichtmaken door er 
een plaat ABS achter te plakken en de oneffenheid op te vullen met glas-
parels en CA- (seconden-)lijm.  
De romp af maken was weinig werk; grote vlakken, snel thuis! De opbouw 
bestond uit twee stukken donker-transparant Acryl. Niet mijn meest favo-
riete materiaal, maar ook hier hoefde niet veel aan te gebeuren. De ramen 
afplakken en spuiten maar!  
Daarna kwam het leuke werk: dekken en opbouw verder afmaken en aan-
kleden. Triplex dekken, die mooi in de lak gezet werden (5 lagen!!) een 
gestoomde beuken verschansing die òòk goed in de lak moest… Bij een 
proefvaart had ik ‘m al in de 1e laag lak gezet, maar die ook alweer ge-
schuurd. Vervolgens werd de verschansing nat en trok op spectaculaire  
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                     Brug en achterdek                                     Er was laatst een meisje loos …….                              
 
wijze krom! Er zaten meer bochten in dan in de Tour de France… Al doen-
de leert men. “Winning team” met betrekking tot het lijmen van hout op 
Acryl is voor mij de Acryllijm van Greven. Droogt lekker snel, maar je hebt 
ongeveer 4 minuten de tijd om te corrigeren. Tijdens het lakken van het 
onderwaterschip overkwam me een ware modelbouwramp: de witte en 
bruine verf zat er al op, en ik wilde er een beschermende laklaag over 
aanbrengen. Spuitbus, schudden, spuiten… 
Eèn streek, en het was meteen over: de witte verf begon gigantisch te 
schilferen, terwijl de bruine verf absoluut niet reageerde! Zelf soort verf, 
zelfde soort lak… Snap jij het, dan snap ik het ook! Enfin, twee dagen later 
een grote schuursessie ingelast, opnieuw de witte verf erop gezet, en de 
lak er maar met de kwast op aangebracht. Nu probleemloos! (Het onder-
waterschip is nog niet helemaal wat het wezen moet, maar hallo, ik ben 
geen vis; daar kijk ik niet naar!) Uiteindelijk is het een prachtig model ge-
worden; het zou in de jachthaven van Elburg niet misstaan! Ook qua vaar-
prestaties is het een schip met pit: “dead slow” dobbert ze rustiek op het 
water, een sonoor gebrom achterlatend, op halve kracht heeft een mooie 
boeggolf, en op volle kracht heeft ze het hek diep, de boeg uit het water 
en speert ze als een dolle er vandoor! Op 12V, nog niet eens de 14,4V 
waar ze voor bedoeld is. En op een grote 7Ah accu. Met 14,4V op Nicads 
zal ze waarschijnlijk nog een stuk sneller gaan, omdat ze minder diepgang 
heeft, maar dat hoeft voor mij niet; ik vind het wel best zo! De bemensing 
bestaat uit een blond(!) vrouwspersoon achter het roer. Een goed excuus 
voor schade! Als ‘extraatje’ kocht ik bij Pet’s Place in Dronten 4 oranje 
drijvers voor (brrr) vissnoer, die nu als fenders dienst doen. 1,50 Euro per 
stuk, en kijk nu eens op de site van Cap Maquette… Loop er ook eens 
binnen; vooral de hengsportafdeling heeft veel spulletjes waar wij blij mee 
zijn, en die beduidend goedkoper zijn dan in de reguliere modelbouwzaak! 
 
ROEL VAN ESSEN 

13 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

14 



VEERTIG JAAR BIDDINGHUIZEN… 
 
… en waarvan meer dan 20 jaar Vaargroep Flevoland! Redenen genoeg 
voor een feestje. En dat kwam er: versierde straten, allerlei activiteiten, 
een boekje over de geschiedenis van ‘ons’ dorp, beachvolleybal, kermis, 
rommelmarkt, Radio 538, een verenigingenmarkt, het weerbericht uit Bid-
dinghuizen met een duidelijk op z’n Fries uitgesproken “Ot moarn!” door 
een van de gebroeders Sybesma… 
En op zaterdag 12 juni een bedrijvenmarkt in de feesttent, waarbij het aan-
grenzende grasveld vakkundig door grote machines werd platgewalst. 
Behalve een klein deel, waar onze waterbak werd neergezet en waar we 
de Vaargroep weer mochten laten zien.  
 
Omdat de regenkansen hoog werden ingeschat (wat wil je, met Kermis in 
het dorp…) mochten we de tafels in de tent neerzetten. Na enige strubbe-
lingen met twee rommelmarkt-standhouders konden we precies bij de in-
gang de bekende blauw-gele tafels neerzetten en (niet minder belangrijk) 
het koffiezet-apparaat aansluiten. Iedereen die naar binnen wilde moest 
langs de balbootjes, de Stefan-Jan, de Amsterdam, 2 Rotterdammetjes, 
de Gouwe, Lady Jane, Parat, MM en Enterprise.  Standbemanning werd 
gevormd door Jaap, Kor B, Kor E, Dries, Han, Jaco en Jan. Kortom: we 
hadden een wereldplaats! In de tent vele sponsors die trots ‘hun’ container 
konden bekijken.  
 
Tussen de buien door werd er gevaren: voor de MM (MicroMagic) was de 
bak net te ondiep: op de richels liep ze vast, maar dat verhinderde Kor en 
Jaap niet om toch het ruime sop te kiezen. Han, Dries en ik voeren ook 
lekker rond, en ook als het niet regende werden dorpsgenoten getrakteerd 
op de bekende waterstralen. Veel bekijks die dag, en we hebben veel 
mensen attent kunnen maken op het bestaan van onze vereniging. En wie 
weet, houden we er een nieuw lid aan over: sinds die dag is Klaas Spoel-
stra uit Biddinghuizen verdacht frequent gesignaleerd aan onze vijver!  
 
Voor mij persoonlijk een dag van uitersten: op dezelfde dag moest ik af-
scheid nemen van Hans Brancart, een lid van mijn Infanteriepeloton uit 
Libanon in 1979. Toen hij, onder het luiden van de klok, uit de kerk werd 
gedragen, legden de spelers van het beachvolleybaltoernooi hun spel stil. 
Ook dát is Biddinghuizen… 
 
ROEL VAN ESSEN  
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AANDACHT VOOR VAARREGERLAAR-AANSLUITINGEN. 
 
Ik krijg nogal eens ‘opgeblazen’ vaarregelaars met verzoek deze te her-
stellen. De oorzaak is meestal dat de aansluitspanning foutief werd aange-
sloten, d.w.z. dat de accupolen per ongeluk waren omgewisseld. 
Gevolg: Een knal - een beetje rook - dag vaarregelaar! 
Meestal gebeurde dat bij loodaccu’s waar even niet werd nagedacht als 
de draden met schuifklemmetjes op de accupolen werden bevestigd. 
Of er waren voor het gemak kroonsteentjes gebruikt voor een verbinding. 
 
Mijn advies is een aansluiting voor de vaarregelaar te kiezen, waardoor 
verkeerd aansluiten niet meer mogelijk is, Als velen dit toepassen kunnen 
we tevens vaarregelaar en/of accu met collega-modelbouwers uitwisselen. 
Ik heb mij laten leiden door de huidige fabrieksregelaars van Carson en 
Robbe. 
 
Een vaarregelaar bestaat uit 3 paren aansluitdraden: 

1. De aansluiting naar de ontvanger. 
2. De voedingsaansluiting naar de accu. 
3. De aansluiting naar de motor. 

 
1.1 Ontvanger aansluiting. 

De aansluiting van de vaarregelaar naar de ontvanger geschiedt met 
een servostekker.  
De soort servostekker is afhankelijk van het merk ontvanger. Bijvoor-
beeld bij Robbe is dat een zwart stekkertje met een drieaderig kabeltje 
in de kleuren rood, zwart en wit. 
Heeft de vaarregelaar een BEC regeling, dan wil dat zeggen dat de 
vaarregelaar de ontvanger en de servo’s van spanning kan voorzien. 
De ontvangeraccu kan dan vervallen.  
Willen we de BEC-regeling niet toepassen, dan moet de rode draad 
compleet met plug uit de servostekker getrokken en afgeisoleerd wor-
den.  

 
1.2 Accu aansluiting. 

Het is de bedoeling de aansluiting van vaarregelaar naar accu zoda-
nig te maken dat foutief aansluiten onmogelijk is. 
Het meest praktisch is dit te doen met een Tamiya accustekker. 
Alle complete accupacks zijn al met zo’n Tamiya stekker uitgerust. 
Hebben we nog een loodaccu met schuifklemcontacten, dan is hier-
voor een hulpsnoertje nodig. Eén kant van dat snoertje solderen we 
aan de accuklemmen, aan de andere kant wordt een Tamiya stekker 
gemonteerd. Dit snoertje blijft dus permanent aan de accu zitten. 
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Ik geef er de voorkeur aan om in de + kabel van het snoertje van accu 
naar Tamayastekker een zekeringhouder met zekering op te nemen. 
Tijdens het laden van de loodaccu kunnen we hetzelfde laadsnoertje 
gebruiken als bij de accupacks. 

 
1.3 Aansluiting naar de motor. 

Ook hier kies ik voor uniformiteit en gebruik het ronde JST/TAM stek-
ker systeem. Deze stekkers zien we steeds meer bij fabrieksregelaars 
van b.v. Robbe en Carson. 
Wil men de draairichting van de motor omkeren dan kan eenvoudig de 
stekkers worden omgedraaid. 

 
Voor de vaarregelaar snoertjes gebruik ik het liefst siliconen meetsnoer. 
Dit soort snoer is uitermate soepel en breekt zelden. Van regelaar naar 
accu kies ik voor de kleuren rood (+) en zwart (-) en van regelaar naar 
motor voor de kleuren blauw en geel. Zo herken je meteen met welke aan-
sluiting je te maken hebt. 
De grootte van de ze-
kering in het accus-
noertje is afhankelijk 
van het totale vermo-
gen dat de accu moet 
leveren aan motorre-
gelaar met motor + de 
overige onderdelen, 
zoals lampjes-
radarmotortjes-
waterpompen e.d. 
Ik houd zelf de grootte 
van de zekering het 
liefst onder het max 
verbruik van de motor-
regelaar. Is de motor-
regelaar berekend            De vaarregelaar aangelsoten met  nieuwe stekkersysteem 
op 20 Ampere, dan kies ik voor de zekering max. 15 Ampere. 
Als er dan, bij snel van vooruit naar achteruit varen, hoge stromen optre-
den, dan is de kans groot dat de zekering eerder sneuvelt dan de vaarre-
gelaar. 
 
Wie binnen Vaargroep Flevoland graag hulp wil bij het solderen van de 
snoertjes en stekkers die mag mij bellen of mailen. Ik neem dan mijn ma-
terialen en gereedschap mee naar de clubavond. 
JACO DE JONG 
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VOOR U GELEZEN IN ANDERE BLADEN… 
 
MODELLWERFT 

…in de Modellwerft: een reportage over de bouw van “Jules 
Verne”. Aardig om te lezen hoe andere bouwers toch tot een 
aantal dezelfde conclusies zijn gekomen als ondergeteken-
de! Maar… de Duitse bouwers laten het model met boeg-
schroef varen en op 7,2V. Op zich ook niet verkeerd: de 12V 
die ik stookte, was een tikje teveel van het goede! Ook mooie 
plaatjes erbij. Verder een artikel over de “Mr. Darby” van Du-
mas: een flink uit de kluiten gewassen sleper in 1:38. 30 kilo 

modelgewicht! Een beste dame, kaliber Karin Bloemen. Een artikel over 
‘sadomasofriemelpijnaanjeogenmodelbouw’: relingbouw! Hoogte: onge-
veer 9mm, in messing uitgevoerd en gesoldeerd. Knap hoor, als je dat 
mooi kunt… Leuk aan dit blad vind ik ook altijd de modelbouwtips. Nu een 
verhaal met foto’s hoe je de spuigaten van een model kunt maken zonder 
het dek te beschadigen. In het kort: maak een messing mal van het spui-
gat zonder de onderzijde. Soldeer die met een stukje haaks messing op 
een scheermesje. Leg nu het scheermesje op het dek, boor een gat in de 
verschansing, en vijl of frees je spuigat erin. Gegarandeerd zonder uit-
schieters en standaard op maat. Een aardig artikeltje stond er ook in over 
het camoufleren van stekkers en laadbussen op een scheepsdek. Sinds 
de Parat camoufleer ik deze dingen met een behoorlijke hoeveelheid 
(schaal)-alcohol, maar ze passen ook onder tafels, kratten, kisten, luik-
hoofden, trossen… kortom: de fantasie kent geen grenzen. Behalve dit 
nog een tweetal reportages over museumbezoek en de onvermijdelijke 
brandstof en snelheidsverhalen.  
 
MODELBOUW AKTUEEL 

In het juli/augustus nummer drie items over schepen. Aller-
eerst een beschrijving van de Graupner bouwdoos Jules Ver-
ne. Het is een uitgebreide versie van hetzelfde artikel in dit 
nummer en van dezelfde ons zeer bekende auteur, die zijn 
artikelen graag met wat humor doorspekt. 
Eén van de lezers van Modelbouw Aktueel vindt de zoge-
naamde lollige opmerkingen teveel van het goede en volgens 
hem moet een volwassen redacteur serieus schrijven. Maar 

ja wat wil je als je met Gosthbuster ondertekend, daar krijg ik een saai 
gevoel bij, dus Roel blijft jij maar gewoon in je eigen stijl je stukjes schrij-
ven.  
Het is dringen geblazen bij de pc in huize van Essen, want er wordt wat 
afgetoetst. Op de volgende pagina geeft zoonlief Kor een verslag van de 
‘Modelbouwforum werkschependag’ bij ons op hemelvaartsdag. Ons club-



huis komt op de foto’s vol in beeld en Johnny toont met zeemansoogjes 
vol trots zijn Rotterdammertje. Het laatste scheepsartikel gaat over de 
Walrus, een model van een Nederlandse onderzeeër. Als je van techniek 
en schepen houdt, moet je je eens in onderzeeboten gaan verdiepen. 
Jammer dat je van de elektronica en de pompentechniek er tijdens het 
varen niets van ziet. Het zit allemaal waterdicht verstopt en duikt dan ook 
nog eens onder. Elke vierkant centimeter wordt ingenomen door tanks of 
apparatuur. Prachtig staaltje van modelbouwtechniek.  
Wil je airbrushen en heb je nog geen geld voor een compressor, lees dan 
in het artikel Technotalk hoe je van een koelkast of vrieskistmotor een 
compressor kunt maken. 
 

RADIO CONTROL 
In het juli/aug nummer eerst even de scheepsmodelbouwarti-
kelen uit de inhoudsopgave vissen.  
In de rubriek RC-Schepen slechts één artikel en wel over 
scheepsschroeven.  
Het betreft een artikel van Jantinus Mulder waarin we een 
aantal wetenswaardigheden over de scheepsschroef kunnen 
lezen. Een goede schroef wordt bepaald door het rendement, 

dat is de verhouding van het spoed en het toerental. Verder kun je kennis 
nemen over cavitatie, linkse-, rechtse-, vaste- en verstelbare schroef. 
In de rubriek RC-Techniek wordt de Power Booster II Universal behan-
deld, dit is een unit die met halfgeleiders zware belastingen kan schake-
len, hetgeen voorheen alleen met een relais mogelijk was. 
In RC-Nieuws wordt de elektronische regelaar van Robbe type Rokraft 
120 uP besproken. Ook komt de Robbe –Futuba zender FX-18 aan de 
orde, dat in een nieuw jasje is gestoken. Het betreft echter een zender 
specifiek voor helikopter vliegen.  
ROEL & JACO 

Messing een staalkleur geven 
Om messing en zink een staalkleur te geven zijn er diverse mogelijkhe-
den, maar de hierna volgende manier verdient verreweg de voorkeur om-
dat het zeer eenvoudig gaat, niet stinkt en een prachtig resultaat geeft. 
Materiaal: Wapenblauw, een bekend merk is Waffe-Brunierung van Kett-
ner. Het is in kleine flesjes verkrijgbaar en zuinig in gebruik. 
Bewerking: Materiaal vetvrij maken, met doekje of kwastje de vloeistof op 
het materiaal smeren. Laten drogen tot het dof is geworden (ca. 15 minu-
ten, afhankelijk van de kamertemperatuur). Daarna met lijnolie insmeren 
en met een doek opwrijven. 
(Uit: HB modelbouw magazine mei 1989) 
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BAKENPRAATJES 
 
VERBOUWINGS OPRUIMING 
Bij Henk Kleinhout thuis wordt de modelbouwzolder gerenoveerd. Dat 
heeft geleid tot de noodzakelijke opruimactiviteiten. Van diverse overtollige 
onderdelen en twee boten moest afscheid worden genomen. Voor een 
geringe vergoeding heeft hij deze aan Vaargroep Flevoland aangeboden. 
Inmiddels hebben al diverse leden in de doos onderdelen iets van hun 
gading gevonden.  
Een goed initiatief dat navolging verdient. Ruim je werkplek eens op en 
doe daar op de club je modelbouwvrienden een plezier mee. 
Bedankt Henk. 
 
TE KOOP 
Model van zeesleepboot Wolraad Woltmade of John Ross.  
Deze twee zusterschepen, midden jaren 1970 gebouwd, waren de groot-
ste en sterkste sleepboten ter wereld.  Het model op schaal 1:100 is 95 
cm lang, vanaf tekening gebouwd doch niet afgemaakt.  
Het bestaat uit een polyester romp met houten dek, schroef kompleet met 
12 volt Decaperm motor, twee roeren en boegschroef met motor.  
Met de houten opbouw is al begonnen maar moet nog voor een groot deel 
worden afgebouwd.  
Voorts zijn er twee tekeningen met algemeen plan bij. 
Onze vereniging kan bemiddelen om eventueel foto’s van deze schepen in 
bruikleen te verkrijgen. 
Dit allemaal voor de liefhebber binnen de vereniging met het hoogste bod 
boven de € 30,00 
 

        De Wolraad Woltmade in aktie                               Het nog af te maken model 
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WEBSITES 
//www.tugspotters.com 
Dit is een website gemaakt door en voor enthousiaste sleepvaart-
liefhebbers. 
 
//users.telenet.be/racing2pk/coopmans/ralkleuren.htm 
Een RAL-kleurenstaalkaart met kleurnummers. 
Het komt niet 100% overeen, maar geeft toch een goede indicatie. 
 
//community.webshots.com/user/1marineman 
Hier vindt je ruim 500 foto’s van nederlandse marineschepen. 
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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 
√ 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 
√ 14 aug 2004  * Vaarshow door VGF tijdens Meerpaaldagen te Dronten 
 
21 aug 2004  * Barbecue bij VaarGroep Flevoland 
 
28-29 aug 2004 * Vaarweekend Vaargroep Harderwijk te Ermelo 
 
28-29 aug 2004  Intermodelbouwshow MBV Enterprise te Hulst 
 
4 sept 2004  * Open dag MBV Epe te Epe 
 
12 sept 2004  Zeilbotendag van Modelbouwforum.nl bij HMBC te Den Haag 
 
17-24 okt 2004  * Nationale Modelbouw Manifestatie te Soesterberg 
 
20 nov 2004  * Vaarshow MBC Schelfhorst te Almelo 
 
 
 * Vaargroep FLEVOLAND neemt aan dit evenement deel of is daarbij aanwezig 
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