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       UIT DE STUURHUT 
 
 
BOWLEN. 
 
Zaterdagavond 9 april 2005 is het weer zover. 
De jaarlijkse bowlingavond in de Trim Inn in Dronten. 
Het is dan alweer de 10e keer dat we dit doen, en ik hoop dat het net als de 
vorige negen keren weer een sportieve en gezellige avond wordt en nog 
steeds niet gaat vervelen. 
 
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 zaterdag 26 maart 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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MM-VIRUS SLAAT WEER TOE! 
 
Biddinghuizen, 08-01-2005  
(van onze correspondent) 
 
Alle instellingen voor ambulante geestelijke bijstand in Nederland, opgelet! 
In Biddinghuizen is het 1022e slachtoffer van het zogenaamde MM-virus 
gesignaleerd! 
  
Het betreft hier de heer Roel 
van E, die deze zomer al be-
smet werd toen hij een MM 
kocht op de “Open Dag” van 
Vaargroep Flevoland.  
Tot voor kort was van E. passief 
met het virus besmet, sinds en-
kele dagen openbaren de ziek-
teverschijnselen zich op onrust-
barende wijze. In zijn woning 
zijn na een huiszoeking duidelij-
ke tekenen van actieve besmet-
ting aangetroffen: zo consta-
teerde de veterinaire dienst een grootzeil met het nummer ‘NED 1022’ en 
een fok met het MM-logo. De RIVD heeft de computer van betrokkene on-
derzocht en vond een verontrustend aantal mails van en naar de beruchte 
Steven O., die als één van de bronnen van dit virus is aangemerkt.  
Ook frequenteerde van E. regelmatig de ‘MM-site Nederland’ en het ‘MM-
forum’. Op beide internetsites wordt d.m.v. zelfhulp en kameradenhulp de 
verspreiding van dit virus gepromoot.  
Het Openbaar Ministerie onderzoekt momenteel of de webmasters van bei-
de sites niet ‘het instandhouden van een criminele organisatie’ ten laste kan 
worden gelegd. Ook Jaap en Kor B., eveneens te Biddinghuizen, zijn be-
smet met dit virus. Op de vraag of zij momenteel worden geschaduwd, wilde 
de woordvoerder van het OM geen antwoord geven. De uiterlijke kenmer-
ken van een MM-besmetting zijn wat moeilijk aan te geven. Indien u ze ech-
ter hoort spreken, zijn ze makkelijk traceerbaar. Termen als "opleuken, kool-
stof mast, contragewicht in fokkeboom, kiel verzwaren, vleugelkiel, waar 
kan ik m’n kielhalen, bramstaglopers, raasdonders en KCKS” zijn aan de 
orde van de dag in hun conversatie.  
Mocht u ze tegenkomen: houdt afstand, blijf bovenwinds, ga niet in discus-
sie, maar waarschuw onmiddellijk “112”, de RIVD, RIVM, het RIAGG en 
Artsen zonder Grenzen. Of neem contact op met de plaatselijke politie. 
 
ANONIEM           
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GETUIGE VAN EEN MAIDENTRIP 
 
Op 01-01-2005 kreeg ik een meeltje van Roel met als onderwerp: verrassing!. 
Nu krijg ik zowel functioneel als privé wel vaker een bericht van hem, maar ja de 
meel toch maar meteen geopend. En inderdaad, ik was verrast, hij had tussen 
kerst en de jaarwisseling wederom een boot in elkaar geknutseld. 
 
De NED1022, een Micro-Magic, is geboren. 
 

Op 06-01-05 kwam Kor B op het modelbouw-
forum een topic tegen over een neerhouder en 
giek bevestiging en weer een foto van de NED 
1022. Maar vooral het voornemen van Roel 
om op 08-01-05 de tewaterlating te gaan hou-
den trok de belangstelling. Zoals een ieder 
weet stond er die dag een stevig briesje 
(kracht 9 / 10) dus toch Roel maar even bellen 
wat hij nu van plan was. 
 
Het plan: ik ga met de Parat varen om wat 
storm foto’s maken en neem de MM wel mee 
zodat we hem kunnen bekijken. 
 
Zo gezegd zo gedaan om 13.30 uur waren we 
bij de vijver en met de wind recht over de vij-
ver waren de golven toch behoorlijk volwas-
sen. . . . De Parat werd vaarklaar gemaakt en 

te water gelaten maar ergens klopte er iets niet in de verhoudingen (was het nu 
de wind of de golven) dus het schip er maar weer uitgehaald voordat er schade 
zou ontstaan. En ja daar zit je dan in het clubhuis te kijken naar een MM en bij 
de eigenaar jeukten toch de vingers . . . .wat zou ze doen met zoveel wind en 
hoe staat het met de dichtheid? En dan valt het besluit van de schipper; Geen 
gezeur, te water dat dingetje! Wat kan er tenslotte gebeuren? 
 
Het scheepje weerde zich bijzonder goed 
maar zoveel natuur geweld. . .,het was 
soms meer springen dan zeilen, en de 
maidentrip duurde dan ook ongeveer 10 
minuten want toen reageerde de MM op-
eens niet meer: de hefboom van de scho-
ten was klem gelopen onder de hefboom 
van de roerservo.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesleept schip 
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Met wat kunst en 
viswerk (Roel let nu 
eens op de borden in 
de vijver!) kon de 
NED 1022 nog op tijd 
uit het water gehaald 
worden voordat ze 
een eigen koers ging 
varen. Het resultaat: 
drie cc water in de 
romp. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor mij is nu wel dui-
delijk dat de Micro 
Magic een betrouw-
baar schip is dat be-
hoorlijk wat kan heb-
ben. 
 
 
 
 
 
 
 
En om nu ook maar eens een gerucht in de modelbouw wereld te gooien: 
Jan Hofman bouwt voor elk kleinkind een “balbootje” maar ik zag op het mo-
delbouwforum dat Han Peter nu VIER kameleons aan het bouwen is . . . . . . 
..;-)) 
 
JAAP BINK 
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HET CLUBSEIZOEN IS WEER VAN START, MET ALS BE-
GIN GOES 2005 
 
Zaterdag 12 en zondag 13 februari was de jaarlijkse modelbouwbeurs te 
Goes. Voor ons betekent dit de start van het nieuwe seizoen.  
 
Jan en Jaco waren de vrijdag voor de opening al naar Goes gereden en 
hadden de stand opgebouwd en voorzien van alle balbootjes. Zaterdag 
kwam onverwacht Dries ter versterking. Jan Jacob en Mageet moesten 
vanwege het slechte weer de reis bij Utrecht weer omzetten in een terug-
reis. Zondag zijn Evert (ons toekomstig nieuw lid) en ik door bar en bar 
slecht weer toch maar naar Goes gereden. Daar aangekomen begon de 
dag al weer goed, we moesten ruim twintig minuten wachten in het restau-
rant om deelnemerskaarten te krijgen. Maar dat mocht de pret niet druk-
ken. Na een bak koffie zijn we een rondje door de hallen gaan maken.  
 
Eigenlijk elke tak van modelbouw 
was wel op één of andere manier 
op de beurs vertegenwoordigd. 
Van een afdeling van plastic ver-
werkers die een gigantisch aan-
tal tankjes gestald heeft staan, 
diverse truckers, vaarders, vlie-
gers tot kermis mannen, staan 
vol trots hun modellen te sho-
wen. Ook de commerciële 
stands zijn redelijk vertegen-
woordigd. De leuke en                            ….. een gigantisch aantal tankjes 
Interessante dingen die we tegen kwamen, zal ik hier vermelden.  
 
Om te beginnen de snelle jongens van Extreme Powerboats. Daar ston-
den toch wel indrukwekkende boten met vooral hele grote brandstofmoto-
ren erin. Wat jammer dat er geen demonstratie gegeven kon worden. Daar 
was de vaarbak toch wel erg klein voor.  
De truckers waren zoals gewoonlijk talrijk aanwezig en verdeeld over twee 
banen. Eén van de twee banen had een laad en loskraan staan wat weg 
had van een soort container terminal. De vrachtwagens konden onder de 
kraan gaan staan en kregen dan een container van een schip geladen of 
vice versa. Ook de wegenbouw en landbouw machines waren aan het 
werk, harder dan in werkelijkheid volgens mij.  
De autoracers hadden een aparte baan ter beschikking en waren de gehe-
le dag druk met elkaar te verslaan (soms zelfs met luchtgevechten). Wat 
me daarbij opviel was dat hier geen keiharde basbeat aan stond!  
Een groot gedeelte van de eerste hal werd opgevuld met diverse model-
spoorbanen uit het hele land. Van klein tot groot reden er treinen door 
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landschappen die met engelengeduld in elkaar waren gezet . De grote stoom-
locs, waar je zelf op kan zitten waren niet rijdend te zien maar wel als “tijdelijk” 
statisch model.  
Verder zagen we een kunstenaar die met behulp van de airbrush schilderijen 
maakt, ongelofelijk knap. En dat zo maar uit de losse pols. Bezoekers die het 
ook eens wilden proberen konden op een A3 velletje hun creativiteit botvie-
ren.  
Wie van veel lampjes hield keek zijn ogen uit bij de kermis die over een lengte 
van een meter of 5 opgesteld stond.  
Het aanbod aan vliegtuigen viel me eerlijk gezegd wel tegen, de vaarders 
daarentegen waren massaal aanwezig. Van heel mooi, tot spul waar ik niet 
mee op een beurs was durven staan.  
Wat tussen de modelschepen opviel was een snelle hydrojet aangedreven 
ferry en ook wel de ” Shearwater Sapphire“ waar ook een demonstatie mee 
gegeven werd. Bijna alle functies die je kunt bedenken werkten op dit schip, 
met als klap op de vuurpijl een reddingcocon die op eigen kracht naar de kant 
kon varen.  
De act van Vaargroep Zevenaar zag er gelikt uit en verdiende een pluim.  
 
Wat ik niet goed geregeld 
vond was het beheer van 
de frequenties. 
Men had niet genoeg knij-
pers en was daardoor een 
aantal malen in de war met 
het uitgeven van frequen-
ties. Evert had het ‘geluk’ 
dat zijn kanaal al 1½ uur in 
gebruik was, daar waar een 
½ uur toegestaan is. Na 
veel aandringen werd er 
dan toch maar een oproep 
gedaan of men kanaal 83 
wilde inleveren omdat er                               aandacht voor de balbootjes 
meerdere mensen wilden varen.  
Dit werkte, dus konden we eindelijk ook varen.  
Na een goed half uurtje waren de accu’s van onze Kameleon’s leeg en begon 
tevens de demonstratie waar ik het eerder al over had.  
 
Het liep al tegen een uur of vier dus voor ons een mooie tijd om naar huis te 
gaan. Gelukkig was de terugreis een stuk beter qua weer dan de heenreis, na 
2 uurtjes rijden was de dag modelbouw afgesloten.  
Het seizoen gaat nu eindelijk weer van start, dus op naar de volgende mee-
ting. 
HAN JANSEN 
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VITRINE- EN TRANSPORT- KIST VOOR BALBOOT 
 
Een paar leden hebben gevraagd om een tekening en beschrijving van de kis-
ten, die Jan Hofman heeft gemaakt voor zijn balbootjes. 
Jan is achter zijn tekentafel en voor zijn schrijfblok gaan zitten en ziehier het re-
sultaat. 
 
Voor de boven- onder- en zijkanten kan het beste 10 mm ocumé multiplex wor-
den gekozen. 
Dit is wat zachter dan meranti en splintert niet zo erg. 
Je hebt de volgende delen nodig: 
2 st zijkanten  lang 390 mm breed 220 mm 
1 st bovenkant  lang 597 mm breed 220 mm 
1 st onderkant  lang 597 mm breed 220 mm 
In de zijkanten, onder en boven, een keep maken van 10mm breed en  
5 mm diep, zie detail A. 
 
Voor de schuivende achterwand en voor de glas(perspex)wand wordt in alle vier 
de delen vervolgens twee groeven gemaakt van ± 5 mm breed en 5 mm diep 
(zaagsnee).  
De achterwand is van 4 à 4½ mm dik triplex en de voorkant van ± 4 mm glas of 
perplex. De afmetingen zijn: lang 597 mm en breed 380 mm. 
 
Houd wel rekening met de maximale hoogte van je model inclusief standaard, 
deze mag niet meer dan 360 mm bedragen. 
 
Ik heb aan de bovenkant een luikring als handvat verzonken, dan blijft de kist 
glad, dus stapelbaar en is toch makkelijk te dragen. 
 
Zelf heb ik de achterkant schuivend naar de zijkant gemaakt. Het nadeel is dat 
deze tijdens transport van zelf open kan schuiven. Het is beter de wand naar 
boven te laten schuiven. 
 
De buitenkant heb ik eerst met een teakkleur beits behandeld en daarna afge-
lakt. De binnenkant is geschilderd met twee kleuren blauw, lichtblauw suggereert 
de lucht en donkerblauw het water. 
 
Vragen, vragen,vragen? Heb je nog vragen?? …..  Gewoon vragen!! 
Denk niet, dit is een domme vraag, want een niet gestelde vraag is nog veel 
dommer!! 
 
JAN HOFMAN 
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MIJN HOBBY SCHEEPSMODELBOUW 
  
Hierbij reageer ik op de email voor het schrijven van een stukje voor de 
Bakenier. Allereerst ook nog de beste wensen voor 2005. 
Mijn naam is Sierk Wiersma en ik ben op 1 september 2003 lid geworden 
van Vaargroep Flevoland en wil hierbij wel wat vertellen over mijn hobby, 
het bouwen van modelschepen. 
 
Jaren terug heb ik mij ook al bezig gehouden met deze hobby. Zo heb ik 
ooit de Grimmershörn en de Marauder gebouwd. Deze boten heb ik weg-
gegeven of verkocht.  
Daarna heb ik deze hobby laten rusten en mij gericht op de modelspoor-
baan. Op mijn zolder staat dan ook een vrij uitgebreide baan.  
Toch liet het bouwen van modelschepen mij niet los.  
Ik was vanaf 1969 werkzaam als leraar wis- en natuurkunde aan een 
Technische school in Elburg. In juni 1998 overleed mijn vrouw en mijn kin-
deren waren de deur al uit. Ik bleef min of meer alleen over. 
In oktober 2001 ben ik gestopt met werken. Ondanks ik van nature een 
positief denkend mens ben, voelde ik mij toch soms wel eens eenzaam. 
Je bent weduwnaar en merkt dat ook je kennissenkring kleiner is gaan 
worden. 
Toen had ik behoefte om iets om handen te hebben. 
 
Ik kocht een bouwdoos van een sleepboot. Het was de Tito Neri van 
Graupner. Jullie hebben hem zeker wel eens een keer zien varen op onze 
vaarvijver.  Aan deze boot heb ik zeker anderhalf jaar gewerkt.  
In september 2003 ben ik lid geworden van de Vaargroep Flevoland.  
Ik voelde er mij direct al thuis. Er hangt een goede sfeer en men is bereid 
je te helpen of te adviseren als het nodig is.  
 
Op de zaterdag zien jullie mij echter niet zo vaak, want naast modelbou-
wen heb ik nog een hobby en dat is georganiseerd wandelen met tochten 
van 15 km, 25 km of soms 40 km.  
Tijdens zo'n wandeling heb ik mijn vriendin Wilma ontmoet. Zij woont in 
Farmsum (bij Delfzijl). We kennen elkaar nu 2 jaar en willen verder met 
elkaar. Meestal zijn wij in het weekend bij elkaar, de ene week ga ik naar 
haar toe en de andere week komt ze dan bij mij. 
 
Nadat  de Tito Neri was afgebouwd, ben ik in januari 2004 begonnen met 
de Aziz van Model Slipway. Dit schip heeft al een keer gevaren en dat 
ging goed. In het voorjaar van dit jaar hoop ik deze boot jullie te tonen. Ik 
wil geen reclame maken voor Model Slipway (Engelse fabrikant), maar je 
ziet een duidelijk verschil met de grote Duitse fabrikanten.  
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Je moet er echter wel dieper voor in je buidel tasten. De bouwbeschrijving 
en de tekeningen zien er keurig verzorgd uit. Deze fabrikant werkt veel 
met witmetalen beslag en daar moest ik eerst wel aan wennen. Ik heb nu 
echt de smaak te pakken, want momenteel ben ik bezig met mijn derde 
boot op rij. Het is de Gry Maritha, wederom van Model Slipway, een con-
tainerschip met een lengte van 1054 mm. De eerder genoemde Aziz is 
nog niet zo lang in de handel, maar dat geldt niet voor de Gry Maritha. 
Deze bouwdoos is al jaren te koop, op de tekening staat 1994. Als ik de 
tekeningen en de bouwbeschrijvingen van beide bouwdozen vergelijk dan 
kun je duidelijk zien dat de tekentechnieken sterk zijn verbeterd.  
 

 
 

                             Tito Neri                            Gry Maritha 
 
De Tito Neri en de Aziz  heb ik voor het grootste deel gespoten, en heb 
door schade en schande heen toch het spuiten aardig onder de knie ge-
kregen. Ik gebruik een eenvoudig spuitsetje dat werkt op bussen drijfgas. 
Verder gebruik ik veel 2 componentenlijm en dat bevalt mij goed. Ui-
teraard gebruik ik deze lijm vooral op plaatsen waar b.v. metaal en kunst-
stof samengevoegd moeten worden. Voor verf kies ik meestal die van 
Humbrol, maar soms ook van Model Master. De laatste is wat duurder, 
maar naar mijn indruk ook iets beter. 
Het bouwen vind ik het leukst, maar ook het varen bevalt mij goed. Eigen-
lijk ben ik nog van plan een bouwdoos van een zeilboot aan te schaffen. Ik 
denk dat hier veel minder bouwtijd in zal zitten dan in die van de eerder 
genoemde boten. Vorig seizoen heb ik verschillende clubleden met een 
zeilboot zien varen en dat heeft mijn interesse gewekt. 
 
Ik hoop jullie in het nieuwe seizoen weer regelmatig te zien en wil probe-
ren ook wat vaker op woensdagavond aanwezig te zijn. 
 
SIERK WIERSMA, 
DRONTEN.  
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EEN DRUK WEEKJE! 
 

Ergens in Januari werd ik gevraagd door 
Modelbouw Aktueel om mee te gaan naar 
Neurenberg om het maritieme deel van de 
grootste speelgoed- en hobbybeurs van 
Europa te bekijken. “Nee” is in zo’n geval 
geen optie natuurlijk. Samen met Lex Ver-

kuijl uit Lelystad reed ik op 9 Februari naar Eindhoven om daar in te stij-
gen bij Erik-Jan de Mol en z’n vader. 6 uur later kwamen we aan in een 
pension bij Neurenberg. Na een mega-schnitzel en wat biertjes kropen we 
de koffer in: morgen een vermoeiende dag!  
 
10 Februari kwamen we rond half tien aan voor de ingang van het beurs-
complex. Nou, de Jaarbeurs kan wel inpakken... GROOT!  
Met de perskaart in de hand (jawel!!) konden we snel doorlopen. In hal 7 
splitsten onze wegen: Frans en z’n vrouw Ella gingen op zoek naar alles 
wat vloog, Erik-Jan en z’n vader gingen op wielenjacht en Lex en ik be-
gonnen aan een zwerftocht langs alles wat dreef en voer. Kort samenge-
vat: een aantal doublures, veel RTR-spul, weinig voor ons spannende 
(werk-)schepen! De highlights haal ik er even uit: 
 
Robbe: Een mooie Noord-
europese Ferry, de Hanseatic. 
1,8 meter lang, dus dat past 
misschien net bij Jaap in de 
auto...? Prijs? 1 euro per milli-
meter... reken dat maar na. 
Ook een apart zeilbootje, de 
“Double Dragon”. Uitgerust 
met twee grootzeilen, die ‘aan 
de wind’ tegen elkaar liggen. 
Bij een ruime wind of voor de 
wind klappen de zeilen open 
en heb je een verdubbeling 
van je zeiloppervlak.                  
Of het werkt? Een ander, wat                         De Hanseatic 
groter zeiljacht is de “Estelle”.  
Volgens Henk van Aken vorig jaar al getest in Sinsheim, maar toen bevat-
te het model nog wat fouten. Hoe ze ook zeilt: het is wel een mooi model! 
Verder een heruitgave van de “Schutze”, nu met CNC gefreesde romp en 
andere motoren. Gelukkig geen Navy-compacts meer! Robbe had haar 
hele grijze vloot tentoongesteld, allemaal in 1:40. Mooi gezicht!   
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                       De Ranzow met twee 5-bladige sikkelschroeven en Beckerroeren 
 
Graupner heeft goed uitgepakt! Allereerst een prachtig nieuw werkschip, 
de “Ranzow”. Een schip voor ondiep water, ruim plat achterdek, kraan, en 
het mooiste: twee 5-bladige sikkelschroeven en Beckerroeren standaard! 
Ook in een boegschroef is voorzien. Veel ruimte voor extra functies dus.  
Tweede nieuwigheid is de “Beata”, een luxe jacht met het onderschip a la 
de B-24. Mooi op het water, maar van dichtbij wat tegenvallend: door de 
grote ramen kijk je zo tegen de Speed 700 aan. Jammer. 
De “Manhattan 74“is een noviteit van vorig jaar, maar door fabricagepro-
blemen tot nu toe nog niet verkrijgbaar. Persoonlijk vond ik haar mooier 
dan de Beate! Verder nog wat snelheidsmonsters, maar daar zal ik jullie 
niet mee lastig vallen. Waarmee wel: Graupner had een prototype van een 
nieuwe stoommachine staan: Grote ketel, grote zuigers, een duidelijk 
langzaamloper. Bedoeld voor een raderboot. De boot zelf was er nog niet 
(moest ‘nog even’ ontworpen worden, maar de machine was veelbelo-
vend. Het prijskaartje? Daar heb ik nog maar niet naar gevraagd... De 
“Micro Magic“ stond natuurlijk ook op de stand: zo’n verkoopkanon kan je 
niet negeren.  
 
Kyosho: Ook hier veel ‘zeiltjes’ en ‘speed’. Voor VGF weinig interessants, 
qua werkschepen dan. Mooi om te zien is de “Oracle BMW“ (Uitspreken 
als Bie Em Dubbeljoe) een klein model van een oceaanracer in de Volvo-
klasse. Compleet met bemanning erg leuk om te zien, met prachtige grijze 
zeiltjes. Ook de “Seawind“ was aanwezig. Lex mocht nog even met 
bootjes spelen: in een bassin van 4 bij 5 meter hadden ze een race-circuit 
uitgelegd waarmee 2 Japanners de hele dag met kleine F1-racebootjes 
voeren. Lengte ongeveer 10 cm, een paar micro-cellen erin, 3 minuten 
opladen aan de (model-)trailer en hopla, je kon weer 4 minuten varen. 
Ging nog best hard ook, maar voor ons vaarwater minder geschikt, denk 
ik. Op 5 meter afstand zie je je model al niet meer... 
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Equipage: de firma die de Sara uitbrengt, die catamaran die Ton nu in z’n 
bezit heeft. Heeft nu ook een paar leuke motormodellen: een antieke race-
boot en een model van een Riva. Zagen er best leuk uit. Van deze firma 
zouden we wel eens wat meer kunnen horen, want kwalitatief ziet het er 

best leuk uit.  
                                                     een model van de Riva 
Lex en ik mochten daar nog een prijs in ontvangst nemen: De Triana 
stond ook op die stand, en mij viel de kiel op. Zag er hèèl gek uit! “Lex, 
ben ik gek, of zit die kiel achterstevoren?” Natuurlijk wilde hij eerst bevesti-
gend antwoorden dat ik gek was, maar bij nader inzien bleek ik gelijk te 
hebben! Dus ik naar de juffrouw op de stand. “I’m sorry miss, but the keel 
of the Triana, is it mounted right?” Juffrouw in paniek, staat daar alleen 
maar mooi te wezen, krijgt ze een technische vraag... “One moment 
please, I’ll get the designer...” Even later komt een Italiaantje als een du-
veltje uit een doosje door de deur van de stand, kijkt naar de Triana, 
braakt een vloed van lelijke woorden uit en grijpt een schroevendraaier. 
Snel wordt de kiel losgemaakt, omgedraaid en weer vastgeschroefd onder 
het grijnzende toezicht van Lex en mij. De juffrouw, ook niet voor de poes, 
merkt vervolgens gevat op: “You are the first to see this... You’ve won a 
prize!” De prijs hebben we de volgende dag in ontvangst genomen: een 
grote bonbon voor ieder van ons. We hadden eerst wel wat anders ver-
wacht van die juffrouw, maar ja: soms zit het mee, soms zit het tegen! 
 
Deans Marine: Van grote afstand te herkennen, deze stand. Niet door de 
grootte, maar door de aanstekelijke lachsalvo’s die er vandaan komen! 
Ron Dean blijft zo gek als een deur, maar heeft wel een paar mooie mo-
dellen als nieuwigheid. De Gouwe-klasse slepers (Mooi werk, Jaco!!),  
Hr.Ms. van Straelen, de Nederlandse mijnenvegerklasse, een Crashtender 
op de romp van een MGB, HMS Manxman, een grote mijnenlegger op de 
romp van de Suffolk-klasse lichte kruisers, het MS Truro, een vrachtschip 
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uit de jaren 60/70 met mooie lijnen...  
            De lookalike van de Gouwe                     …… alsof hij nooit iets anders heeft gedaan 
 
Ook voor markante bemanningsleden of goed gedetailleerde bewapening 
in diverse schalen kan je bij Ron Dean terecht. En Henk Kleinhout stond 
natuurlijk achter de stand alsof hij nooit iets anders gedaan had...  
 
Jamara: In de vorige Bakenier schreef ik al iets over hun Bismarck RTR. Ik 
heb ‘m gezien en ben NIET van mening veranderd! O, op het water zal hij 
best indrukwekkend zijn, zo op 10 meter afstand, maar als model op de 
kant... Nee, da’s niet mijn smaak. Bovendien: volgens mij hadden de vele 
sloepen en bijboten van de Bismarck geen “day-glow orange” als verf aan 

de binnenzijde...  
                                                             De Bismarck 
 

Ook zijn zusterschip gezien: de Titanic. Voor haar geldt in feite hetzelfde. 
Te massief, te gladjes, weer die “day-glow orange” reddingsboten en bo-
vendien ontbrak opvouwbare boot 14. Degenen onder jullie die op de 
hoogte zijn van de Titanic weten welke boot ik bedoel!  
Kortom: modellen voor patsers met te weinig geduld en teveel poen! Wie 
durft ze nu nog te kopen in de club????? Overigens het prijskaartje is 
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1000 Euro –1.... 
 
Krick: Ook hier een hartelijke ontvangst en een paar mooie noviteiten. Het 

meest in het oog springend: de Kong Harald. Een prachtig model van een 
                                      De in het oog springende ’Koning Harals’       
Noorse ferry. Niet alleen een publiekstrekker op het water, maar dankzij 
een mooi interieur ook  op de kant. Vergeleken met de Hanseatic van 
Robbe won dit model toch met een behoorlijk aantal bulblengtes voor-
sprong. Niet alleen qua aanzicht, maar ook kwalitatief. Een hele mooie, 
stevige romp, glaswol met polyester, keurige afgewerkte ramen... Twee 
kustvaarders komen dit jaar ook, maar stonden nog niet op de stand. Wat 
er wel stond was een prachtig (kartonnen) model van de Duitse kruiser 
Derfflinger. Weliswaar karton, maar bijzonder mooi. (En met lak kan je 
zo’n model toch waterdicht en RC maken?) 
Andere fabrikanten: te veel om op te noemen. Italianen, Japanners, Viet-
namezen, Koreanen, een kleine Duitse firma... Heel veel doublures: Micro-
Magic lookalikes, de Riva Aquamarina in een stuk of 5 verschillende ver-
sies, varierend van prachtig mooi tot spuuglelijk... De klassieke 3-punts-
wedstrijboot uit de jaren ’50: Ferrari-rode smalle romp, brede hydroplanes 
onder het voorschip en een race-auto opbouw. Het 4e type zijn de kleine 
vestzakspeedbootjes, zoals beschreven bij Kyosho en het 5e type waar we 
er een aantal van zagen waren de mini-onderzeers, waarvan die van 
Graupner positief opviel met een 3e motor verticaal in deromp gemonteerd 
om teduiken. Zet je die motor uit, komt het modelletje (7 cm lang!) door 
een geringe opwaartse kracht weer boven.  
 
Het laatste uurtje op de volgende dag hebben Lex en ik gebruikt om eens 
snel door twee andere hallen te marcheren. De treinenhal: Heel mooi wat 
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je daar ziet! (Kost ook 
ernstig veel geld, vre-
zen wij) Als laatste, 
gedurende tien minu-
ten een hal vol met 
oosterse (vergeef me 
de uitdrukking) rotzooi. 
Wie geeft z’n kind nu 
een pluche, uiterst 
bloeddorstig kijkende 
tijger van meer dan 
levensgroot cadeau? 
Na èèn nachtje abso-
luut-niet-meer-slapen 
is zo’n kind rijp voor 
een langdurige behan-

deling door een gerenomeerd psychiater... 
Kortom: vol indrukken  
                     … het zware leven van de radactie                           reden Lex en ik na 
anderhalve dag weer noordwaarts, om rond 23.00 uur behouden thuis aan 
te komen.                                            
 
Een dag broodnodige rust volgde. Zondagmorgen echter om 06.00 ston-
den Kor en ik op om richting Goes te gaan. De andere kant van de model-
bouw! Na exact twee uur rijden waren we als eerste bij de stand. Koffie 
gezet, Jan en Jaco kwamen even later, en de stand was weer bemand! 
Gelukkig kwamen Ton en Marianne, Han en z’n buurman (sorry... naam 
vergeten) ook naar het zuiden afgezakt, zodat we uiteindelijk met een best 
zware delegatie daar stonden. Han z’n Kameleon zien varen: Mooi werk, 
Han! En een heleboel mensen van het modelbouwforum tegengekomen! 
Een gezellige beurs, hoewel we de indruk hadden dat het stiller was dan 
voorgaande jaren. En rond 18.00 uur was de stand weer leeg, en reed de 
hele menigte weer noordwaarts! De dag later was het gelukkig maandag, 
en kon ik als rechtgeaard ambtenaar op mijn werk uitrusten van een halve 
week verlof.… 
 
ROEL VAN ESSEN    
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BAKENPRAATJES 
 
Gelezen in andere bladen. 
In verband met ruimtegebrek dit keer geen rubriek ‘GELEZEN IN ANDE-
RE BLADEN’. 
 
Contributie. 
Tijdens de laatste ledenvergadering op 24 november verleden jaar is een 
voorstel aangenomen om art. 9.4 van het Huishoudelijk Reglement te wij-
zigen. Dit artikel gaat over te late contributiebetalingen. 
Wie na 31 maart zijn contributie pas betaalt krijgt te maken met extra kos-
ten à € 10,00.  
BETAAL DUS OP TIJD ……! 
 
Clubkleding. 
Een aantal leden hebben gevraagd naar de mogelijkheid of er clubkleding 
besteld kan worden. Het is pas lonend dit te doen als het gaat om onge-
veer 10 stuks, dit in verband met de drukkosten van het logo. 
Geef je wens op aan Jaco, die bij voldoende aantallen weer een bestelling 
zal plaatsen. Het gaat om:  
Poloshirt blauw met gele kraag, korte mouwen: ± € 19,00  
Fleece trui, blauw met gele kraag:  ± € 38,00 
Bodywarmer blauw, type doorwerkmodel ± € 38,00 
 
Huwelijksbootje. 
Van Robert Kip ontvingen wij een uitnodiging voor het bijwonen van het 
kerkelijke huwelijk met zijn Mirjam Koekoek. 
De dienst wordt gehouden op donderdag 24 februari om 19.00 uur in het 
gebouw van de Stichting Evangelische Gemeenschap aan de Brinklaan 
26 te Hoogeveen. 
Na de dienst is gelegenheid het echtpaar te feliciteren en een kopje koffie 
of thee te drinken. 
 
Thema-avonden 
Wo 9 maart in ‘Het Baken’: 
Vertoning op een groot scherm van een videofilm over het bergen van de 
Russische atoomonderzeeer “Koerts”.  
Aanvang: 20.00 uur 
 
Ledenbestand. 
Patrick Hemels heeft als lid bedankt per 31-12-2004 
Verder heten we twee nieuwe leden welkom: 
Dick de Bruin uit Swifterbant en Evert Plakke uit Harderwijk 
Wij wensen hen veel plezier bij onze vereniging. 
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Thema-avonden bij Vaargroep Harderwijk. 
Van Vaargroep Harderwijk hebben wij een uitnodiging ontvangen voor een 
tweetal lezing/demonstratie avonden in hun clublokatie aan de Kanovijver 
te Ermelo. 
Di 1 maart: 
Informatie over het reddingswezen door iemand van de KNRM. 
Aanvang: 19.30 uur 
 
Di 3 mei: 
Informatie en demonstratie over Smart modules. 
Met deze modules kunnen met een 2-kanaals zender meerdere functies 
aangestuurd worden. 
Aanvang: 19.30 uur 
LET OP: 
De avonden worden gehouden in Theehuis De Gondelier bij de Kanovij-
ver, Suikerbakker 10 te Ermelo 
 
Evenementen 
Er zijn dit jaar een groot aantal evenementen waarbij wij nogal direct be-
trokken zijn.  
Op 7 mei organiseren wij samen met MMI een Marinedag op onze eigen 
clublocatie. Er worden op deze dag modelbouwers van marineschepen uit 
het gehele land uitgenodigd om hun grijze vloot te laten bewonderen. 
Op 4 juni wordt onze eigen ‘Open dag’ gehouden. De uitnodigingen zijn 
reeds de deur uit. Op deze dag wordt een prijs verstrekt aan het gekste 
model van de rariteitenshow. 
Op 18 en 19 juni zijn we uitgenodigd door de vesting Naarden. Wij luiste-
ren dit weekend de garnizoensdagen op. Er wordt in de publiciteit van de 
vesting Naarden ruim aandacht aan onze aanwezigheid gegeven. 
Het weekend daarna, op 25 en 26 juni staan we met onze vaarbak op de 
doorgaans druk bezochte Waterdagen in Lelystad. 
 
Balbootjes.  
Tijdens de ledenvergadering van 24 november j.l. werd voorgesteld een 
vervolg te geven aan de bouw van de balbootjes. 
In principe zijn er 13 leden geïnteresseerd, als er binnen de vereniging 
een polyester rompje geleverd kan worden.  
Afgesproken is dat Jaco een plug zal maken van het balbootje, waarna 
Maarten en Henk hun kennis en kunde zullen inzetten om er een tweedeli-
ge polyestermal van te maken. 
Daarna kunnen er polyester rompjes van worden ‘getrokken’. 
Als de mal klaar is zal er met de betreffende leden een tijdschema worden 
gemaakt. 
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EVENEMENTENKALENDER 
 
 
2005: 

√ 12-13 feb  * Modelbouwbeurs 2005 in Zeelandhallen te Goes 

1mrt Thema-avond over KNRM bij Vaargroep Harderwijk 

9 apr  * Bowlingavond VGF in Trim Inn te Dronten 

13-17 apr  * InterModellBau 2004 in de Westfalenhalle te Dortmund 

3 mei Thema-avond over zendermodules bij Vaargroep Harderwijk 

5 mei  Werkschependag Modelbouwforum bij Ekenstein-Appingedam 

7 mei  * Nationale Marinedag door VGF en MMI in Biddinghuizen 

7-8 mei Recreatieweekend Olster Modelboten Club te Olst 

14-15 mei Modelbouw & Miniatuur in de  Evenementenhal, te Rijswijk 

4 jun  * OPEN DAG VaarGroep FLEVOLAND  

4-5 jun  Vaarweekend Vaargroep Ekenstein te Appingedam 

18-19 jun Vaarweekend Quelderduyn, Nieuwe Koers Den Helder 

18-19 jun  * Garnizoensdag in Vestiging Naarden 

25-26 jun * Waterfestival 2005 te Lelystad  

15 tot 17 jul  Nationale Vlootdagen 2005 

13 aug  * Vaarshow door VGF tijdens Meerpaaldagen te Dronten 

19-21 aug  * Vaarweekend Vaargroep Harderwijk te Ermelo 

? aug   * Barbecue bij VaarGroep Flevoland 

17-21 aug  Sail 2005 te Amsterdam 

2-4 sept  Afsluiting NVM-modelbouwwedstrijd Zeven Provincien 

  tijdens Wereldhavendagen te Rotterdam 

15-23 okt  * Nationale Modelbouw Manifestatie te Soesterberg 

* Vaargroep FLEVOLAND neemt aan dit evenement deel of is daarbij aanwezig 
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