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       UIT DE STUURHUT 
 
Het afgelopen kwartaal gaat voor onze vereniging de herinnering in met een 
grote rouwrand. 
Twee prominente leden moeten we voor altijd missen. Binnen één maand 
ontvielen ons Ruud Petersen en Henk Kleinhout.  
Met weemoed denken we terug naar momenten zowel op clubavonden als bij 
evenementen of tijdens vergaderingen. Het waren daar vertrouwde gezichten 
die we ons steeds zullen blijven herinneren. 
In dit nummer hierover meer in een In Memoriam van Roel van Essen. 
 
In het bestuur zijn enkele wijzigingen opgetreden. Door het overlijden van 
Ruud Petersen en het vertrek uit het bestuur van Roel van Essen ontstonden 
twee vacatures. 
Op de ledenvergadering in april zijn daarvoor Han Jansen en Ivo Petersen 
gekozen. Hierdoor heeft het bestuur een aanzienlijke verjonging ondergaan. 
De gemiddelde leeftijd daalde van 50 jaar naar 41 jaar. Dit moet perspectie-
ven bieden voor de toekomst.  
De bestaande bestuursleden hopen met deze verjonging dan ook op een 
nieuwe frisse inbreng. 
 
Op ons clubterrein zijn weer een aantal verbeteringen aangebracht. Omdat 
we tijdens de open dag steeds een paar tafels te kort hadden werd er onder 
aanvoering van Jan Hofman een viertal tafels bijgemaakt. Deze tafels zijn 
korter zodat ze samen met de vaarbak in de aanhangwagen kunnen. Ook 
kunnen ze makkelijker ergens bijgezet worden en hebben tijdens de Marine-
dag hun nut al bewezen. 
Jan heeft ook de grote tafels aangepakt door de poten klapbaar onder het 
blad te maken. We hoeven nu niet langer meer te zoeken welk pootstel bij 
welke tafel hoort en de tafels zijn tevens netter te stapelen achter in de 
schuur. 
Het stoepje voor het clubhuis is en passant eveneens 
vernieuwd en voorts hoeven we tijdens regenachtige 
dagen niet langer meer te soppen door het modderige 
gras naar de schuur. Jan heeft met enkele zweetdrup-
pels tijdens de recente tropische dagen, de ruimte tus-
sen clubhuis en schuur voorzien van een opgehoogde 
tegelbestrating. Met behulp van hand- en spandiensten 
van een aantal leden en twee maal aanvoer voor de be-
nodigde kubieke meters zand door Han Jansen, werd 
deze klus nog net voor onze open dag geklaard. 
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        In memoriam    Ruud Petersen 
    
       
       
       
 
 
Bedroefd hoorden wij op 28 februari 2005 dat de ex-voorzitter en medeoprich-
ter van Scheepsmodelbouwvereniging Vaargroep Flevoland helaas op 56-
jarige leeftijd is overleden. 
De laatste twee jaar van zijn drukke leven ging zijn gezondheid met ups en 
downs langzaam achteruit. En zo kwam echter veel te vroeg de tijd voor een 
definitief “Vaarwel”. 
 
 
Ruud stond aan de bakermat van ‘zijn cluppie’, zoals hij de Vaargroep soms 
liefkozend noemde. In de moeilijke beginjaren was hij, op zijn eigen wijze, voor-
zitter. 
Door onder meer zijn doorzettingsvermogen en betrokkenheid is de Vaargroep 
nu wat het is: een bloeiende vereniging met een gestaag toenemend ledental. 
De manier waarop hij zijn zoon Ivo meenam naar de club was een voorbeeld 
hoe jonge leden behandeld dienen te worden: als volwaardig lid van de club 
met een eigen, waardevolle inbreng. Een van de redenen waarom de Vaar-
groep nog steeds jonge leden heeft!  
 
 
Ruud was techneut. Voor veel technische problemen had hij een oplossing. 
Ook was hij altijd bezig met de toekomst, zijn werkplaats bevat nog veel model-
len waar hij ‘nog iets aan moest doen’. Wij houden hem in herinnering als, zit-
tend met een zender in zijn hand en een model op het water, bezig met de zen-
deruitgifte op een Open Dag, een technisch probleem uitleggend op een pa-
piertje in het clubhuis, heftig discussierend over ... ja, waarover niet?  
We wensen Truus, Ivo en Dominique, Ilona en Wim veel sterkte met het verlies 
van man en vader. 
 
 
Ruud, tabé en een goede vaart!  
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      In memoriam    Henk Kleinhout       
 
 
 
 
 
 
Op 21 maart 2005 ontvingen we het droevige bericht dat Henk Kleinhout op 57-
jarige leeftijd was overleden.  
 

Henk was al jaren lang lid van Vaargroep Flevoland en vertegenwoordigde daar 
de ‘grijze vloot’; hij was bouwer van oorlogsschepen. Vaak hebben we met be-
wondering staan kijken naar zijn creaties. Uiterst gedetailleerd waren zijn sche-
pen. Tot en met het laatste klinknageltje... 
 

Henk was kritisch. Voor een verenigingsbestuur niet makkelijk. Op jaarvergade-
ringen kwam dat vaak naar voren: Henk was niet gauw tevreden met een ant-
woord. Lastig? Ja. Terecht? Soms wel, soms niet, maar hij hield je wel scherp.  
Ook was hij ‘hoofdredacteur’ van het clubblad De Bakenier. Tot de laatste punt 
en komma moest het kloppen. Het was immers ook ‘zijn’ blad?  
 

Hij was echter ook een man waarmee je uren kon bomen over de diverse 
scheepstypen. Zo kon je met hem aan de vaarvijver praten over de Flowerclass-
korvetten, een scheepje waar hij graag naar mocht kijken. Een deel van zijn ken-
nis heeft hij ons nagelaten in boekvorm. “De Tromp en haar Trompers” en zijn 
aandeel in het boek over Nederlandse pantserschepen zijn zeer de moeite 
waard.  
 

De foto toont hem op de Messe in Neurenberg, waar hij de stand van “Deans 
Marine” bemande. Zoals in de vorige Bakenier stond: die stand was te herken-
nen aan de vele lachsalvo’s. Roel van Essen heeft daar de foto genomen en 
even met hem staan praten, en toen zei hij dat hij het wat rustiger aan moest 
gaan doen. Het mocht niet zo zijn. 
We wensen Tonny, Cindy en Michel, en Maarten veel sterkte met het verwerken 
van het verlies van man, vader en vriend. 
 

“Old soldiers never die; they just fade away...”   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesleept schip 
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MINISCHUURMANCHINE 
 
Een tip van collega modelbouwers: hoe maak je zelf een minivlak-schuurder ?  
 
Heel simpel : neem de versleten kop van een elektrische tandenborstel en 
snijdt de borstels zo goed mogelijk af.  
Plak nu op de kop een stukje rubber om de kop flexibeler te maken.  
Op dit rubberen vlak wordt nu met dubbelzijdig kleefband een stukje schuurpa-
pier geplakt.  
Wil je echt het onderste uit de kan, dan maak je het rubbertje in driehoekvorm.  
Je kan dan het schuurpapier in driehoekjes knippen waardoor je zelfs in de 
kleinste hoekjes kan komen met dit handig apparaatje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eigen inbreng:  
Door verschillende opzetstukjes te maken kun je diverse vormen kiezen als 
rond, driehoek, vierkant enz. 
Er zijn ook schuurvellen in de handel met een lijmfolie aan de achterzijde. Hier-
uit kun je diverse vormen knippen en direct op het rubbertje plakken.  
Ook kan je het dubbelzijdige tape vervangen door klitteband.  
De schuurpapiertjes zijn dan makkelijk te wisselen. 
 
HAN JANSEN 
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MODELBOUWERGESCHIEDENIS 
 
Kort voor zijn overlijden schreef Henk Kleinhout nog dit stukje voor de Ba-
kenier. Het werd zijn biografie over modelbouwbouw. 
 
Tja, bootje bouwen. Modelbouw is leuk, modelbouw geeft vreugde. (nou 
……?) Je vindt dingen leuk. Die fascineren je. Die zou je best wel eens 
willen natekenen. Die zou je best wel eens willen nabouwen. 
Grote dikke vliegtuigen en grote dikke boten trekken je (kwestie van 
smaak), maar eigenlijk vind je alles mooi (heeft niets te maken met niet te 
kunnen kiezen!). 
 
Als jochie van een jaar of elf, twaalf was je de leeftijd eigenlijk wel voorbij 
om bij een speelgoedwinkel je neus plat tegen de winkelruit aan te druk-
ken. Hoewel? Je kreeg je eerste zakgeld, maar dat ging meteen op aan 
snoep. Natuurlijk. Maar als je eens wat extra’s kreeg, toog je met je ver-
worven kapitaal naar de speelgoedwinkel en zocht je de bouwplaat uit die 
je wilde hebben. Ook toen was het maken van keuzes niet makkelijk. Even 
later stapte je dan de winkel uit met onder je arm een rol karton, eventueel 
een tubetje lijm want die Arabische gom uit zo’n flesje was maar niets.  
Achteraf gezien was je toen al een beetje kritisch aan het worden. 
Thuis bekeek je je ‘buit’ en je stelde je al voor hoe dat vliegtuig of die boot 
er uit zou gaan zien als je er mee klaar was. Super! 
 
Na veel knippen en plakken stond het resultaat dan enige 
tijd later voor je op tafel. Tussen dat eerste moment en het 
laatste zat meestal een paar weken of maanden en een 
hoop commentaar van je moeder die de hobby wel zag 
zitten, maar weinig begrip had voor de rommel die het alle-
maal gaf. Snippers papier op de grond (“Ïk heb net gezo-
gen!”), lijmvlekJES hier en daar (“Waarom leg je er dan niet 
wat onder?”) en meer van dat soort dingetjes die het inten-
se genot van het bouwen wat bezoedelde. Maar, ze vond het wel mooi 
(“Jammer dat het zo’n troep geeft”). 
Binnen een jaar of wat stond mijn kamertje vol met modellen van o.a. de 
Lockheed Electra, Douglas DC-8 en Vickers Viscout. Aan boten had ik 
inmiddels de Drenthe (of Amsterdam), de Karel Doorman, Rotterdam, Sta-
tendam en de Rijndam/Maasdam. Allemaal bouwplaten van Kamlag, die 
overigens ook Trix Express importeerde. (In de toonzaal van zijn bedrijf 
stond een hele mooie treinbaan.) 
 
De volgende fase werd geheel en al in beslag genomen door het bouwen 
van plastic vliegtuigjes. Die van Airfix, in die plastic zakjes. Eén gulden 
vijfentwintig (of 1,75) kostten die zakjes en aan de muur verschenen meer 
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en meer plastic vliegtuigjes in schaal 1:72. Ze hin-
gen op spelden die in de muur waren geprikt. Het 
behang leverde daarin een niet onaanzienlijke bij-
drage door er voor te zorgen dat deze ophangcon-
structie zodanig was dat dat net het gewicht van 
het modelletje kon houden. 
Niet vreemd dat er wel eens een niet voorziene 
landing plaatsvond op zeer ongelegen tijdstippen. 
Ook toen werd er gebouwd in de huiskamer, aan tafel, maar inmiddels was 
er een plank onder de spullen komen te liggen. Dat was al een hele verbete-
ring, want dan kon ik het hele happie in één keer opnemen en naar mijn ka-
mer dragen.  
Toch had ik toen al de gedachte: ”Als ik later groot ben ….. dan creëer ik 
een ruimte voor mezelf, zodat ik nooit hoef op te ruimen.” 
 
De brommers, de meisjes, voetballen en andere excuses namen de volgen-
de periode in beslag. 
Nadat ik weer wat tot rust was gekomen, begin je te merken dat je tijd begint 
over te krijgen. Huh? Ja, dat klinkt vreemd, maar toch. 
Gelukkig had ik een partner getroffen die modelbouw ook wel leuk vond en 
ze stimuleerde me er in om de hobby weer te gaan oppakken. De trapkast 
werd mijn domein en helemaal ingericht voor de plastic modelbouw. Tafel, 
stoeltje, open kast, verfpothouder, lamp en ik kon aan de gang. En als het 
tijd was dan ging het licht uit en de deur kon ik achter me dichttrekken. 
Wow, mijn eigen plekkie en alles uit het zicht. Het mooiste was: ik hoefde 
zelfs niet op te ruimen! Dit laatste is echter een valkuil gebleken, maar daar 
zal ik het maar even niet over hebben. 
 
Na een beetje om me heen te hebben gekeken, leek het me wel wat om me 
te gaan bezig houden met de RC-vliegerij. En dit werd geen bevlieging. Ik 
heb me heel intensief bezig gehouden met de club en op een gegeven mo-
ment zelfs, samen met een vrouwelijke boten-enthousiast, een modelboten-
club opgericht. Ik had het zelfs heel erg druk met het voorzitterschap van de 
club en lidmaatschap van de Schaalcommissie van de KNVvL. Allemaal ook 
heeeeel belangrijk. Toch voelde ik wat kriebels die ik niet kon thuisbrengen. 
Ik herkende ze wel, maar ……. 
 
Verder als het bouwen van een eenvoudig motorkistje en een zwever, waar 
ik nauwelijks mee gevlogen heb, kwam ik niet. Mijn oude liefde, de bootjes, 
diende zich weer aan. Tja, het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan 
kan. 
 
Vlak voor de oprichting van de botenclub gingen we met vrienden naar een 
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vliegshow in Sittard. Ach, de auto stond toch voor de deur niets te doen, dus. 
Een winkelier die daar stond had de zojuist op de markt gebrachte Neptun van 
Robbe op zijn kraam liggen. Mijn partner vond dat wel een leuk bootje en had 
zoiets van: “Zou ik dat ook kunnen? Bootje bouwen?”  Uiteraard, vond ik en ver-
zekerde haar dat ik haar dan wel zou helpen. Het model werd aangeschaft. 
Niet lang daarna ben ik gestopt met de modelvliegerij (werd toch een beetje te 
duur) en ben ik begonnen aan de Neptun. Met dit bootje heb ik leren varen en ik 
vond dat toch wel wat. Heerlijk relaxed aan de waterkant, stoeltje er bij, zender 
op je schoot en sigaretje in je hoofd. 
 

Maar dat kriebelgevoel, dat kwam op een gegeven moment weer. 
Langzaam maar zeker werd het me duidelijk, ik miste wat. Ik wilde 
dingen maken die zoveel mogelijk op het echte, het voorbeeld le-
ken. Schaalbouw dus. Ik had daar al aan geroken bij de Schaal-
commissie en dat beviel me wel. Nu op zoek naar bronnen. Boekje 
aangeschaft, folders en catalogi verzameld, veel gepraat met me-
de-modelbouwers en meer van dat soort dingen. Dat zoeken en 
verzamelen beviel me ook wel en dat werd langzaam maar zeker 
een onderdeel van mijn hobby. De verhouding tussen tijd die je 
investeert in onderzoek en bouwen komt wel eens onder druk te 

staan. Ik denk dat die verhouding zo’n beetje op 60/40 ligt, misschien zelfs wel 
eens 70/30. Maar dat vind ik dan nog net binnen de perken. 
 
Nu bouw ik nog slechts grijs en grijs-
gerelateerd. In de tijd dat we een ei-
gen zaak hadden ben ik veel te we-
ten gekomen en hebben zich wegen 
geopend die achteraf bleken het be-
wandelen waard te zijn. 
Ik maakte kennis met het ‘bouwen 
van tekening’ en met ‘bouwen met hulpmiddelen’. Dat laatste sprak me wel aan. 
Het bouwen met gekochte onderdelen geeft een goed gevoel en ik hoef me er 
niet voor te schamen dat alle deurtjes op mijn model er precies hetzelfde uitzien. 
Laten we eerlijk zijn, ik ga geen 100 dezelfde deuren maken als ik ze per twaalf 
voor weinig geld kan aanschaffen. Ik wil door met leuke dingen en geen massa-
producent worden. Tevens is het daardoor een stuk makkelijker geworden om je 
de dingen voor te stellen die je nu in 3-D krijgt aangeleverd, in plaats van er uren 
op moeten zitten turen en dan achteraf tot de ontdekking komen dat er dingen 
niet kloppen. 
Neemt niet weg dat ik er niet voor terug deins om onderdelen zelf te maken. Ik 
hoef alleen maar te denken aan de Fencer, die ik overigens niet tot een goed 
einde had kunnen brengen zonder de hulp van mijn bouwmaatje. 
Verder hebben mijn bouwmaatje en ik ons inmiddels de vaardigheid eigen ge-



maakt om dingen zelf te maken en die te verveelvoudigen. En dat hadden 
we niet kunnen doen als we alleen maar productiematig aan de gang wa-
ren geweest met honderden deurtjes en dus niet de tijd hadden gehad 
voor (persoonlijke) ontwikkelingen en doorgroei in onze hobby. 
Voor de aanschaf van een romp met tekening en diverse beslagdelen 
schamen wij ons dus niet. Waarom het wiel uitvinden? 
 
Laat ik voorop stellen dat ik een boot/schip selecteer die/dat ik mooi vind. 
Dat wil zeggen: het onderwerp moet me aanspreken, een boot moet 
‘smoelen’.  
Een voorbeeld: Jaren geleden vond ik AMS-en en BYMS-en mooie boten/
schepen (nog steeds trouwens). Dit waren klassen van mijnvegers, Ameri-
kaans gebouwd en via het Marshallplan hier naar Nederland gekomen. Op 
het water, zeker onder een bepaalde hoek, smoelen deze schepen en 
hebben een trotse uitstraling zonder daarbij te willen opvallen. Ik hoop dat 
ik duidelijk ben. 
Natuurlijk, en dat heb ik weer, was er (bijna) niets van te vinden. Op zoek 
dan maar. Internet was toen nauwelijks aan de orde dus eerst maar eens 
uitzoeken om welke namen het gaat die in de klasse voorkomen. 
Al snel kwam ik tot de ontdekking dat een BYMS (Brooklyn Yard Mines-
weeper) in aanbouw was genomen door een MMI-lid. Jammer, maar toch. 
De AMS (American Minesweeper) was eigenlijk mijn eerste keuze en die 
werd het dan ook. De lengte van het schip lag tussen de 45 en 50 meter 
en de overweging voor ‘bemanningsleden’ aan boord deed me besluiten 
voor schaal 1:35. Mijn bouwmaatje vond dit ook interessant en zei dat hij 
mee ging doen. Hij besloot om een Dokkum te gaan bouwen. Ook weer 
vanwege de lijnen van het schip. 
 
Uit de contacten met medebouwers kreeg ik al snel het advies om eens te 
gaan kijken in de VS. Hij had nog een oude catalogus van Floating Dry-
dock en die zou hij wel opsturen. Verder adviseerde hij me om toch maar 
eens serieus op het internet, dat ik inmiddels had, te gaan speuren en 
deed me een paar tips aan de hand. 
Ook werd een lijntje gelegd naar de 
Koninklijke Marine. Ik kwam in con-
tact met de toenmalige commandant, 
die ik overigens nog bij tussenpozen 
tegenkom, van de Mijnendienst. Ook 
hij heeft naar vermogen geprobeerd 
mij n vragen beantwoord te krijgen. 
Hij bracht me ook in contact met één 
van de voormalige commandanten 
van Hr. Ms. Boxtel. Hoewel de Beilen              Mijnenveger M 857 Hr. Ms Boxtel 
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mijn eerste keuze was, ik vond het wapenschild heel bijzonder, stond van-
af dat moment de keuze voor de Boxtel definitief vast. 
Het ging verder met het leggen van contact (na een tip) van het heemkun-
dig genootschap van de gemeente Boxtel. Deze groep mensen houdt zich 
bezig met allerlei (ook geschiedkundige) zaken die met hun eigen ge-
meente te maken hebben. Fascinerend, zeker als je een klein beetje in 
geschiedenis bent geïnteresseerd. Wat ik inmiddels al wist was dat de 
scheepsbel van de Boxtel in het gemeentehuis hangt. Dat was mijn in-
steek.  

 
Maar ja, tekeningen. Niet te krijgen. En dat was ba-
len. Met hoofdletters. 
Natuurlijk zijn ze wel ergens, maar voor mij onbereik-
baar. Dus is sprokkelen het enige alternatief. Je gaat 
een bootje bouwen of niet. Van de heemkundige, de 
mijnendienst en de oud-commandant kreeg ik het 
één en ander. Ook te leen. Een bevriende fotograaf 
wist foto’s van foto’s te maken. Aardig prijskaartje! 
Mijn werkgever verzachtte, zonder het zelf te weten, 
enigszins de (financiële) pijn om zijn kopieerapparaat 

beschikbaar te stellen. 
Bij de spullen zaten ook tekeningen, zei het fragmentarisch en schetsma-
tig. Tja. Geen spantenplan, geen lijnenplan, laat staan op de schaal die ik 
wilde. 
Nu had ik wel eens gehoord van horizontale projectie. Dat leek me wel 
wat, zeker omdat ik me er van bewust was dat dit type schip een behoorlij-
ke zeeg had. Maar hoe pak je dat aan? En wat wordt dan de bouwwijze? 
Kort en goed, het kopieerapparaat moest maar eens warm gaan worden. 
Nou, warm is die geworden. De laatste kopieën die ik er van af haalde 
waren nauwelijks aan te pakken. De schetsen werden gecontroleerd en in 
secties gekopieerd. Daarna weer een controle of alles nog klopt. De we-
tenschap dat kopieerapparaten afwijkingen hebben, sommigen zeggen 
zelfs dat e.e.a. wettelijk voorgeschreven wordt/werd, maakt je niet vrolijk. 
Dus vergroten, controleren, vergroten, controleren en vergroten. 
Elke keer als je vergroot worden ook de lijnen vergroot, oftewel de lijnen 
worden dikker en dikker. In mijn geval kwam ik uit op rafelige lijnen van 
bijna 4 mm dik. Ook daar word je niet vrolijk van. Tussen elke stap en con-
trole moet je dus ook zorgen dat je lijnen goed blijven om geen vauten te 
maken. Daarbij moet je met witsel, toen nog niet verboden, alle overige en 
storende dingetjes weghalen en alert blijven dat je geen dingen weghaalt 
of laat staan die je later in verlegenheid kunnen brengen of erger, vauten 
kunnen veroorzaken. Pakken papier heb ik naar huis gesleept! 
De modelbouwhobby is slechts ontspanning, weten sommigen je dan te 
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vertellen. Ja, die ontspanning voel je pas als er spontaan een aantal za-
ken door de lucht hebben gevlogen …. 
 
Enfin, de A3-velletjes zijn dan eindelijk door middel van lijm onderling ver-
bonden. En dan kan je dus verder. Ondertussen heb je wel nagedacht 
over de manier waarop je de romp gaat opzetten. Als forens heb je daar 
ruim de tijd voor (als je niet slaapt). 
Het opzetten van de romp zal volgens de spantenmethode gaan gebeu-
ren. En geheel tegen alle adviezen in, met zo weinig mogelijk spanten. En 
dan tegen alle adviezen in beplanken met 2 mm balsa. Uit de aangeschaf-
te planken worden daartoe huidlatten geneden met een lattensnijder die 
werd gekocht tijdens een vakantie in Engeland. 
Waar positioneer je je spanten (5 mm merantitriplex waarvan de kern niet 
zelden bestaat uit geperste pulp en overige splinters) is het volgende dat 
aan de orde komt. In het dek zit een diep gat waarin het magnetische tuig, 
direct in het zicht, op een groot wiel gerold zit. Handig is dan om aan de 
voor- en achterkant van dat gat een spant te gaan plaatsen. Voor de sterk-
te in de constructie leek me dat gewenst, om het zo maar eens te noe-
men. 
Nu is het schip een zogenoemde tweedekker. Met andere woorden, het 
hoofddek loopt niet (zichtbaar) door naar voren. Het zichtbare deel (dek 
erboven) wordt dan voordek of bakdek genoemd. Op het punt van deze 
verspringing leek het me raadzaam om ook daar maar een spant neer te 
zetten. Verder waren er geen noemenswaardige zaken waaraan ik me 
achteraf zou kunnen gaan ‘storen’. 

 
Toen brak de tekenfase 
aan en ik moet zeggen 
dat, hoewel ik dat teke-
nen een stuk minder 
prettig vond, het resul-
taat best naar mijn zin 
was. Afgezien van de 
twee achterste spanten 
dan, want daar had ik 
toch een klein vautje ge-
maakt. Ongeveer een 
millimeter of 8 te ondiep. 
Oeps. Gelukkig kwam ik 

er achter toen ik de eerste lat wilde gaan aanleggen en er nog niets ge-
lijmd was. De oplossing was dat de beide spanten uit de kiel moesten wor-
den gebroken en opnieuw gemaakt moesten worden. 
Toen de romp dicht was kreeg ik daar best wel een goed gevoel over. Het 
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zag er goed uit en leek te kloppen. Ik heb ‘m meegenomen naar de oud-
commandant en hem aan een aantal mensen bij de mijnendienst getoond 
en het bleek dat de vorm goed getroffen was. En toen kwam er ook ineens 
een tekening boven water, waaraan ik waarschijnlijk wel wat aan gehad 
zou kunnen hebben. Maar goed. 
 
Zonder twijfel was de romp zoals ik die had gemaakt veel te kwetsbaar 
(balsa) en daar moest dus een laag overheen. Gekozen werd om hem 
naar een vriend van mij te brengen die in de autoschades zit en hem te 
vragen of hij zo vriendelijk wilde zijn om de romp te polyesteren.  
Een paar weken later kreeg ik ‘m terug, aalglad. Je kon er je haar in kam-
men. Geweldig. 
De volgende stap was om allerlei zaken aan de buitenkant van de romp 
aan te brengen, zoals paarden, boeihout, slingerkielen en meer van dat 
soort zaken. Hiervoor greep ik naar polystyreen, een materiaal dat je mak-
kelijk kunt verwerken en dat goed te lijmen is op de polyester ondergrond.  
Op sommige plekken van het meerhout, om de 10, 15 cm, heb ik de 
‘lijmrups’ ongeveer 1 cm onderbroken en op die plekken cyano-
acrylaatlijm gebuikt om de boel, die onder spanning stond, een snellere 
hechtingstijd te geven om te voorkomen dat de zaak niet spontaan los-
sprong op momenten die ik niet voor gewenst hield. Natuurlijk ontbrak het 
alom geroemde schilderstape niet bij deze actie. 
 
De bak van het magnetische tuig heb ik toen opgezet en pasgemaakt met 
een verbinding op de kiel. Vervolgens ben ik aan het dekhuis begonnen 
en dat in grove vorm gemaakt met vast wat detailleringen die in de totale 
constructie behulpzaam zouden kunnen zijn of waar ik kater wat moeilijk 
bij zou kunnen komen. Diverse dekkisten, schoorsteen en wat kleinere 
spullen werden ook reeds aangepakt en vormgegeven. Diverse metalen 
werden vast aangeschaft voor de (vierkante!) mast, kranen, reling en zo. 
 
Misschien een beetje extra aandacht voor de schoorsteen. De methode 
die ik toepaste was al eerder gebruikt bij een voorgaand model. Ook hier 
begon ik met balsa. Makkelijk te bewerken en na behandeling ijzersterk. 
Een schoorsteen bepaald voor een groot deel het aanzien van een schip. 
Dat is algemeen bekend en dat betekent automatisch dat de schoorsteen 
op een model dat aanzien mede bepaalt. Alleen al daarvoor verdient de 
schoorsteen de nodige aandacht. 
Hoe gek het misschien ook klinkt, je begint met het bekijken van de 
schoorsteen van boven af. Je kijkt als het ware op de schoorsteen. Je be-
paalt daaruit de vorm en neemt deze over op papier. Vervolgens maak je 
die twee keer en zo verkrijg je je vormers. Een schoorsteen loopt (bijna) 
nooit tot boven aan toe. Er zit altijd een soort opstaande rand aan (of op). 
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Daarna bepaal je plaats/hoogte van de bovenste vormer. De ruimte tussen 
de eerste vormer, de basis, en de tweede vormer vul je met (bijv. afval) 
balsahout. Overbodig te stellen dat beide vormers exact boven elkaar 
moeten staan. Schuur dan de schoorsteen in de juiste vorm. Vervolgens 
pak je een stuk polystyreenplaat (½  mm dik) en dat breng je aan op één 
van de zijden van de schoorsteen en lijmt het vast met CA-lijm. De vloei-
bare, niet de gel. Houd er rekening mee dat je voldoende lijm hebt, want 
balsa zuigt enorm. Wees dus niet zuinig. Het gaat om het resultaat. Pro-
beer vervolgens om de klus in één gang af te maken en neem er je tijd 
voor. 
--Houd altijd rekening met de dikte van het zgn. bekledingsmateriaal. En 
dat maal twee. In dit geval: maak de grondvorm van de schoorsteen onge-
veer 1 mm kleiner/smaller-- 
Het materiaal dat aan de onder- en bovenzijde uitsteekt is in dit stadium 
niet belangrijk. Zorg wel dat het voldoende is als je later de schoorsteen 
gaat afwerken. 
Wanneer je helemaal rond bent snij je het materiaal dat over het begin van 
je polystyreenplaatje dreigt te gaan komen af en maakt de lijmklus af. 
Maak je geen zorgen wanneer blijkt dat er nog een spleetje zichtbaar is. 
Dat komt later wel voor elkaar als je dit dichtmaakt met putty (bijv. Revell 
of Tamyia). 
Nu de schoorsteen terzijde leggen (plakbandje om te fixeren natuurlijk) en 
rustig een nachtje laten liggen. 
De volgende dag maak je de bodem vlak, plamuur je de naad en gaat 
vormgeven aan de bovenkant. 
Het voordeel van deze methode is dat je later van alles kunt toevoegen (of 
met mate uithalen zonder dat dat de vorm of de constructiesterkte nadelig 
beïnvloed) aan de schoorsteen. Hij is ijzersterk, heeft body en is licht in 
gewicht.  
 
Toen zich nieuwe dingen manifesteerde 
stopte de bouw van de Boxtel en de interes-
se kwam niet meer terug. Helaas, toch wel 
een beetje, heb ik de Boxtel inmiddels van 
de hand gedaan. Hij is in goede handen en 
ik vertrouw er op dat hij binnen twee jaar op 
het water te bewonderen valt. 
Ik heb veel van de Boxtel geleerd en dat is 
me later goed van pas gekomen. 
Zo leer je in elke fase wat. 
 
HENK KLEINHOUT 
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DE BOUW VAN BINNENVAARTMODELSCHEPEN – deel 3 
 
Jan Hofman kreeg in 2001 via het TV-programma ‘Spott.nl’ op RTL5 een 
opdracht van de zoon van een binnenschipper om een model te maken 
van het voormalige binnenschip ‘Hendrik’ van zijn vader. De huidige eige-
naar van dit binnenschip dat nu de ‘Jaco’ heet, (…. heeft niets met onze 
voorzitter te maken) was ook geïnteresseerd in een model van zijn schip. 
Zo had Jan twee opdrachtgevers en hij vertelt in dit derde deel hoe het 
verder met de bouw van de modellen ging. 
 

Het is alweer een tijdje geleden……, nou ja een tijdje. Het was in augustus 
2001, dat ik in De Bakenier 7 voor het laatst wat geschreven heb over de 
bouw van de drie binnenvaartschepen. Twee ervan werden vitrine-
schepen en waren een opdracht, het derde model wordt een varend mo-
del voor mijzelf. 
Het eerste artikel ging over het maken van de spanten en de romp en ook 
over het verzamelen van de onontbeerlijke detailfoto’s. 
In deel twee vertelde ik over het maken van nog meer foto’s, maar nu ook 
van het onderwaterschip. Die kans kreeg ik toen het binnenvaartschip hier 
in de buurt voor een periodieke keuring op het droge lag. 
In dit derde deel wil ik een indruk geven over de bouwactiviteiten van de 
vitrinemodellen. 
 
Nadat de rompen dicht waren heb ik ze in de polyester gezet. Ook al ko-
men ze niet in het water, blijven hierdoor de eventuele krimpnaden in het 
hout onzichtbaar. 
Na veel schuur en plamuurwerk waren beide rompen klaar voor de eerste 
laklagen.  
Vervolgens heb ik de halfronde schroeftunnels van messing gemaakt en 
aan de zijkant van de romp de verstevigingsstrippen geplaatst. Nadat ik de 
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roeren klaar had en deze los-vast had bevestigd, waren de rompen schil-
derklaar. 
 
Nu was het de beurt aan de den. Dit is de wand vanaf het gangboord tot 
het punt waar de dekluiken op schuiven. Deze dennen heb ik gemaakt in 
de vorm van de zeeg van het schip. 
Toen dit klaar was kon ik het matrozen-
verblijf gaan maken zodat deze pas-
send in de den gezet kon worden. Ver-
volgens het schijnlicht tegen de voor-
kant gelijmd, de luchthappers op maat 
gemaakt en de diverse pijpjes en ont-
luchtingen geplaatst.  
Als ik vroeger naar een binnenvaart-
schip keek was het voor mij maar een 
kaal schip, maar ik weet nu wel beter. 
Er zitten veel meer details op dan ik ooit 
had geacht. 
 
Nu was het tijd voor de woning. Vanaf 
het dek tot aan het dak is het niet zo 
hoog en eigelijk alleen maar raam. De-
ze heb ik gemaakt door strookjes triplex 
met raamopeningen te zagen en die 
tegen een plaatje triplex te lijmen.                      Het matrozenverblijf op het voor-
schip 
Aan de binnenkant een stukje  
plastic gelijmd en daar tegen aan een smal stukje kant geplakt en zo hin-
gen er ook vitrages voor de ramen. 
 
Op de woning komt het stuurhuis dat ik van 1 mm triplex en plexiglas heb 
gemaakt. Op dit plexiglas heb ik teakhouten latjes gelijmd, die ik eerst ge-
lakt had. Op het stuurhuis een dakje gelijmd zodat dit onderdeel ook weer 
klaar was.     
Achter het stuurhuis bevind zich een groot schijnlicht voor de machineka-
mer, een stukje massief hout op maat en in vorm gemaakt luikje gemaakt 
en erop gelijmd, weer een onderdeel, op dit schijnlicht moest een teakhou-
ten plank komen met de naam van het schip, de naam van de eigenaar en 
de thuishaven. 
Ik heb een teakstukje fineer geplakt en gelakt met jachtlak daarna heb ik 
met plakletters van 5mm alle tekst hierop geplakt. Dit heb ik laten kopieren  
en verkleinen tot de eltters 1,9mm hoog waren. Strookjes uitgesneden en  
twee strookjes tegen elkaar gelijmd en zie een teakhouten naambord. 
Zo was het op de ‘Hendrik’. De naamborden op de ‘Jaco’ waren bevestigd  
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De woning met de stuurhut vormt de achteropbouw 
 
op de strringers, dat zijn verstevigingsplaten op het dak van de woning. Dit 
dak moet wel sterk zijn omdat de auto daarop geparkeerd wordt. 
Na de stringers heb ik de radar gemaakt en geplaatst. Ook moest de auto-
kraan gemaakt worden, de kraan is geplaatstop de plek waar de bolder ge-
staan heeft achter de boeing. De ankerlieren maakte ik van enkele blokjes 
hout in vorm gemaakt met vijl en stanleymes. Ankers moesten er ook op 
maar ik had geen maten, dus heb ik de werf gebeld en die stuurden een 
tekening met letters als maten aangegeven maar ook een lijst met gewich-
ten. Ik wist dat de ankers voor elk 450 kg wogen en het anker achter 500kg 
woog, dus kon ik in die lijst zo zien hoe groot die ankers moesten worden. 
Na de ankers moest ik de roeiboot nog maken. Ik had alleen wat foto’s. Ach-
teraf waren ze niet allemaal gelukt. Via de eerste opdrachtgever Peter Heu-
velman heb ik van de werf in Duitsland, waar de roeiboot was gebouwd een 
tekening gekregen en zal t.z.t. twee nieuwe bootjes bouwen. 
Alle onderdelen heb ik voor zover mogelijk helemaal klaar gemaakt en ge-
schilderd en daarna vastgelijmd. 
De modellen moeten stofvrij staan dus moeten er twee vitrines gemaakt 
worden. De glazen bakken heb ik laten maken. De bodemplaat moest van 
eikenhout gemaakt worden. Ik weet dat in Nunspeet een kerkorgelbouwer 
zit en daar hadden ze een paar mooie stukken hout. Nadat ik de groeven 
voor het glas en de buitenkanten geprofileerd had, heb ik het gelakt en toen 
konden de modellen op de plank geschoefd worden, het glas eroverheen en 
toen waren ze klaar voor aflevering. 
 
JAN HOFMAN 
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EEN IMPRESSIE VAN DE 
“MODELBOUWFORUMWERKSCHEPENDAG” 
 
Vorig jaar speelde dit fenomeen zich in Biddinghuizen af. Nu was het (na 
een stemming op het modelbouwforum) de beurt aan Appingedam. Bij 
Vaargroep Ekestein om precies te zijn, verscholen in een bosje in het ui-
terste noord-oosten van Grunnin’n. Iets te laat remmen en je ligt met je 
auto in de Waddenzee, maar dat is dus een kwestie van opletten.  
Op Hemelvaatsdag was het dus vroeg opstaan voor Kor en mij, we had-
den 180 km voor de boeg! Toch waren er mensen die een nog langere 
tocht in het vooruitschiet hadden; Andrè uit Brunssum, Ronald uit Hoek 
van Holland, Robert uit Eibergen...  
Maar goed, een pitstop later waren we de stad Groningen gepasseerd, en 
reden we oostwaarts in de veronderstelling: “We zijn er bijna!” Nou ja, dat 
viel tegen: 20 km verder zagen we voor de eerste keer het bordje 
“Landgoed Ekestein”.  
Ik kreeg meteen visioe-
nen van knappe freules, 
maar dat viel wat tegen. 
De vaargroep heeft haar 
clubhuis achter het land-
goed, in een voormalige 
schaapskooi met een 
stahoogte van op som-
mige plekken 1,65m 
(AUW!) Wel erg gezellig 
ingericht,en met goeie 
koffie.         
Om er te komen moet je 
eerst 100 meter door 
een vogelreservaat, en   De vaarvijver en het clubhuis achter het landgoed 
dat is goed te horen...  
Maar uiteindelijk stonden we bij het vaarwater. Er is een heuse haven aan-
gelegd met een vrij smalle ingang, en daarachter redelijk wat ruimte om je 
model aan te leggen. Mooi gedaan!  
We waren niet de eersten, en na het halen van de modellen (mijn Parat en 
Kor z’n Rotterdam) kwamen er geleidelijk aan meer modellen bij. En 
mooie! 4 schepen in de kleuren van Wagenborg van Adam Louwen en 
zoon, waaronder een (omgebouwde) Tito Neri en Parat.  
Deze vloot zorgde voor een spektakelstuk door een groot booreiland de 
vijver rond te slepen en (heel netjes) de haven in te manoeuvreren.  
 
Lex Verkuyl en Jos Ruiter zorgden voor het ‘onderwatergebeuren’ waarbij 
Jos pech had: zijn U-7C was lek. Lex liet zijn nieuwe U-2540 een paar 
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keer op snelheid dui-
ken, maar schakelde 
later uit veiligheidsover-
wegingen toch maar op 
z’n Walrus over; daar-
van kon hij de diepte 
tenminste exact rege-
len!  
 
Eén schipper had pech: 
de eigenaar van de 
Zeeland. Dit fraaie sle-
pertje trok iets te hard 
aan een ponton met 
grind terwijl de sleep-
boot dwars op de                         Het spektakelstuk met het grote booreiland 
sleep lag. Een ogenblik  
later was van de Zeeland alleen nog maar de boeg te zien en een                         
aantal luchtbellen... Gelukkig voer het model een uur later weer.  
Ook op de tafel was genoeg moois te zien, ook schepen  
die ik nog nooit gezien had: Een model van de ijsbreker LENIN, de kruiser 
De Ruyter (Vlaggeschip van Karel Doorman) een Mississippi-steamer en 
een keur van suppliers. 
Leuk om ook eens ande-
re schepen te zien dan 
diegenen die Biddinghui-
zen bezoeken...  
Rond een uur of vier 
vonden Kor en ik het 
welletjes en pakten we 
de auto in. Eenmaal on-
derweg kregen we de 
eerste spetters op de 
voorruit; het was de hele 
dag droog gebleven! 
Een mooie dag, zeker  
omdat je de gezichten 
achter de berichtjes                         
op het modelbouwforum   Eén schipper had pech …….. 
weer eens tegenkomt!  
Volgend jaar is de Werkschependag waarschijnlijk ergens in Limburg... 
 
ROEL VAN ESSEN    
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EEN ‘GRIJZE’ MARINEDAG. 
 
Om buiten onze open dag eens een ander evenement uit te proberen, 
organiseerden we op zaterdag 7 mei een Marinedag. We lieten dit samen-
vallen met de voorjaarsvaardag van Mini Marine Internationaal. Er werden 
verenigingen aangeschreven waarvan we vermoedden dat er bouwers 
van marineschepen lid waren en ook hadden we inmiddels een aantal pri-
véadressen van ‘grijze’ bouwers verzameld en ook hen een uitnodiging 
gestuurd. 
Vol spanning keken we uit naar 7 mei.  
Het was op die dag erg grijsachtig. Niet zozeer van het aantal marinebo-
ten, maar het weer zat niet erg mee, het was koud en nat in Biddinghui-
zen.  
Toch nog kwamen uit alle delen van het land ca. 40 marinebouwers naar 
de Flevopolder, sommigen met hun grote modellen in kisten verpakt bo-
ven op het dak van hun auto.  
Maar het was niet alleen ‘grijs’ wat er aan schepen te zien was. Het schit-
terend gebouwde Russiche slagschip Oslabaja en de kanonneerboot 
Zr.Ms. Hydra zijn zondermeer marineschepen maar zwart van kleur. En 
Hr. Ms. Tydeman en Hr.Ms. Buijskes zijn de ‘witte vlootschepen” van de 
Hydrografische dienst van de Kon.Marine.  
 
Door het slechte weer moesten de schepen binnen worden opgesteld en 
zo stonden ze dicht naast el-
kaar in het clubhuis “HET BA-
KEN”.  
Maar de 3,75 meter lange 
kruiser Hr.Ms. De Ruyter trot-
seerde alle weeromstandighe-
den en stal de show. Het mo-
del maakte in de stromende 
regen regelmatig rondjes in 
de vijver en schoot ondertus-
sen de ene na de andere 
dieptebomraket af, dat met 
een luide knal achter het 
schip explodeerde en een 
waterzuiltje te zien gaf.                Hr.Ms. De Ruyter stal de show 
Zo nu en dan brak de bewolking        
enigszins en was het even droog. Een aantal modelbouwers grepen deze 
gelegenheid direct aan om ook nog even te gaan varen, want daar waren 
ze tenslotte toch voor gekomen. Het grote vliegdekschip HMS Victorious 
samen met de kanoneerboot Hydra, de onderzeeboot K XVIII en de Tyde-
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man kozen het ruime sop.  
Ook een kapiteinssloep met een echte stoommachine waagde zich buiten-
gaats, maar meestal maakte een nieuwe bui weer een einde aan het ple-

zier.. 
In het clubhuis werd het in de 
middag aardig druk omdat via de 
lokale pers en radio-omroep aan-
dacht was gevestigd aan dit eve-
nement.   
Zo werd het toch nog een gezelli-
ge dag en werden oude contac-
ten weer aangehaald en elkaars 
technische oplossingen bekeken 
en besproken. 
Een dag die voor herhaling vat-
baar is. 

Hr.Ms. Tydeman vaart in de regen de haven binnen 
 
JACO DE JONG 
 
 
WAT IK OPVALLEND VIND 
 
Als nieuw lid, ik loop nog maar kort mee, is mij bij het bezoeken van de club 
avonden en van enkele manifestaties het volgende opgevallen. 
Er is een bijzondere saamhorigheid. Iedereen neemt deel aan de discussies 
en elke opmerking of goede raad wordt in dank aanvaard. Iedereen doet 
gewoon en kent zijn of haar plaats in de algemene rangorde van weten en 
niet weten. Een aangename verademing t.o.v. mijn dagelijkse beslommerin-
gen. Ik ervaar het als prettig. Ook bij de verschillende manifestaties die ik 
als bezoeker heb bezocht valt de sfeer van deze groep mensen mij elke 
keer weer op. Iedereen is altijd druk in de weer met zijn of haar taak, die 
volgens mij niet echt vastliggen maar het lijkt wel of alles automatisch op de 
juiste manier wordt geregeld zonder dat er oeverloos moet worden overlegd 
wie wat moet of zal doen. Ik denk dat er hier wel een compliment op zijn 
plaats is voor onze bestuursleden die veel tijd en energie stoppen in het 
laten reilen en zeilen (grapje) van de Vaargroep Flevoland. Het is tenslotte 
“Liefde werk oud papier”. En niet altijd worden de bedoelingen van de be-
stuursleden met het door hun verwachte enthousiasme ontvangen. Vandaar 
dat ik denk dat een compliment op zijn plaats is voor deze mensen. In ieder 
geval van mij, want ik weet hoe moeilijk het soms is als bestuur; besluiten te 
(moeten) nemen. Ga zo door mijne heren (dames?).  
 
KOOS AARSE 
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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 
√ 22 mei  Modelbouwforum duikbootmeeting in Lelystad 
√ 28 mei * Vaarshow Model Bouw Almelo 
 
4 jun  * OPEN DAG VaarGroep FLEVOLAND  
 
4-5 jun  Vaarweekend Vaargroep Ekenstein te Appingedam 
 
18-19 jun  * Garnizoensdag in Vestiging Naarden 
 
18 jun Vaardag bij MBV Vaassen 
 
18-19 jun Vaarweekend Quelderduyn, Nieuwe Koers Den Helder 
 
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 
 
27 aug   * Barbecue bij VaarGroep Flevoland 
 
17-21 aug  Sail 2005 te Amsterdam 
 
3 sept  Afsluiting NVM-modelbouwwedstrijd Zeven Provinciën 
  tijdens Wereldhavendagen (2-4 sept) 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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