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UIT DE STUURHUT 
 
Als deze Bakenier wordt uitgegeven is inmiddels de ‘r’ in de maand geko-
men. Dat betekent dat het winterseizoen weer in aantocht is. 
Het zal de komende woensdagavonden steeds eerder donker worden zo-
dat de gelegenheid om te varen elke keer weer korter wordt, totdat het 
definitief is afgelopen. Dat is zeker na het laatste weekend van oktober als 
de wintertijd weer is ingegaan. 
Voor velen van ons weer de periode om de bouwactiviteiten weer op te 
starten. 
Aan evenementen hebben we dit jaar nog te goed de Nationale Model-
bouw Manifestatie te Soesterberg in oktober en in december de Model-
bouwshow te Urk (zie evenementenkalender). 
Tijdens de najaarsvergadering op de laatste woensdagavond in november 
zullen we nog eens terugblikken op de bezochte evenementen en onze 
eigen activiteiten van dit jaar, en dan weer een planning maken voor 2006. 
  
Vanuit de bestuurstafel hebben we verder niets meer te melden. 
 
JACO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Even uitpuffen door de lady-crew tijdens de Open dag 
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OPEN DAG 2005  
 
Verslag van onze webmaster zoals vermeld op onze internetsite. 
 
Om onze opendag weer mogelijk te maken zijn de leden van VaarGroeP 
Flevoland reeds een geruime tijd bezig geweest met voorbereidingen zo-
als b.v. drijvende steigers / golfbrekers plaatsen, tafels veranderen / nieu-
we bijmaken, stoepjes leggen, diverse zaken coördineren. Voor de een 
was dit een kiezelsteentje voor een ander een baksteen, maar we hebben 
er toch weer met z’n allen een steentje aan bijgedragen! 
De vrijdag voorafgaande aan onze opendag was het opbouwen geblazen. 
Vanaf  09.00 uur zijn ongeveer 8 leden de gehele dag bezig geweest om 
alles op z’n plek te krijgen. ‘s Morgens hadden ze er mooi weer bij, echter 
viel er  ’s avonds maar liefs 24 mm regen! 
 
Ondanks de slechte weersverwachtingen voor de zaterdag mochten we 
niet mopperen. Het bleef bijna de gehele dag droog. Wel was er een  be-
hoorlijke wind voor de vele zeilschepen (door de harde wind waren er he-
laas 2 ongelukjes met zeilschepen).  
 
Het aantal modelbouwers en bezoekers lag boven onze verwachtingen en 
het is de gehele dag dan ook een zeer gezellige drukte geweest op ons 
terrein. 
Na ontvangst met koffie en een koekje erbij, zijn we om 10.00 uur van 
start gegaan en kon een ieder in bloktijden van 20 minuten varen zodat bij 
dubbel bezette zendkanalen iedereen toch aan de beurt kwam (er werden 
80 zenders ingenomen). 
Een diversiteit aan modellen werd er tentoongesteld. Te bewonderen wa-
ren er zowel werkschepen, zeilboten en onderzeeërs als deze keer ook 
rariteiten. 
Het geheel gaf dan ook genoeg aanleiding voor een gesprek / informatie 
uitwisseling of zomaar een sociaal praatje.  
 
Voor de inwendige mens was er de gehele dag ook het nodige te verkrij-
gen  
bij onze hulpvaardige dames. Zo waren al snel de supersize gehaktballen 
uitverkocht. 
Tegen het einde van de dag is het geheel afgesloten met een grote verlo-
ting waarna de leden van VGF de zaken weer netjes opruimden en met 
een voldaan gevoel huiswaarts keren. 
 
Een ieder bedankt voor zijn aanwezigheid en inbreng om hier weer een 
geslaagde dag van te maken. 
 
JAAP BINK 
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Dirk Bakker uit Urk weet zijn model nog net van de ondergang te redden 
 
 
 

Ook de grote trimaran ging op zijn kant 
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………..veel Micro Magic’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en ……….veel publiek 



5 

DE ORACLE BMW VAN KYOSHO: RACEMONSTER OF…? 
 
Een enorme doos in  de achterkamer, halverwege juli. Werk aan de win-
kel! De Oracle BMW van Kyosho moest aan de tand gevoeld worden.  
Een zeilbootje, ongeveer even groot als de Micro Magic, maar dan ‘ready 
to run’.  
Dat verklaarde ook de enormiteit van de verpakking: de complete mast, 
met zeilen, staand want en zalingen zorgden voor deze afmetingen.  
Ergens in het grote blok piepschuim zaten ook nog een rompje en een 
zender verscholen. Oké… eerst maar eens kijken.  
Een mooie romp, netjes gespoten, stickers er keurig op, mooi dekje, niks 
mis mee! Twee deksels in het dek.  
Hmm… het voorste deksel zit wel erg los! Het achterste past wat beter, 
met een soort kliksysteem. Onderdeks twee standaardservo’s, accuhou-
der voor 4 penlights en een ontvanger. De antenne in een buisje wegge-
werkt in het voorschip.  
De schoten worden aangetrokken door een servo via een dubbel katrol-
systeem. De mast is een 4mm aluminium buis. Mooie zalingen en zelfs 
een diamantverstaging erop.  
Over het staande want ben ik minder te spreken: Kyosho heeft hier overal 
dichtgeknepen aluminium hulsjes gebruikt. Ziet er niet mooi uit.  
De giek en fokkeboom zijn van plastic en nogal buigzaam.  
 
Het modelbouwwerk beperkt zich tot het monteren van de kiel (in de romp 
schuiven en een moertje aandraaien) en het plaatsen van het roer (in het 
hennegat schuiven en de roerkoning met een moertje aan de kwiklink be-
vestigen). 
De mast komt in de daarvoor bestemde opening en het staande want kan 
aan de romp vastgemaakt worden met rvs haakjes.  
De zender, een 2-kanaals van Kyosho is een vrij goedkoop uitziend appa-
raat wat werkt op de 27 Mc. Wel voorzien van servo-reverse en laadcon-
tact.  
4 Penlights in de romp, 8 in de zender, test van de werking en ziedaar: 
‘panta rei’ (‘alles draait’ voor diegenen die tijdens Latijnse les hebben zit-
ten suffen) Tot zover de modelbouw op dinsdagavond.  
 
‘The proof of the pudding is the eating’, om er maar weer eens een buiten-
landse spreuk tegenaan te smijten: de volgende avond moet er gevaren 
worden! Weersomstandigheden: harde wind vanuit het westen. Kor en 
Jaap hadden de Micro’s al in het water en zaten grijnzend te wachten op 
dit smalle bootje. De bemanning van de Oracle kreeg het meteen hard 
voor de kiezen. Nauwelijks had de romp het water geraakt, of het model 
lag al op een oor. De schoten inhalen? Vergeet het maar, de schootservo 
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kon het niet aan. Oké, dan maar 
moeizaam hogerop kruisen. De 
Micro’s en hun bemanningen 
lachten me uit. Uiteindelijk 
kwam de Oracle bij een van de 
topboeien, draaide voor de wind 
en toen kwam het racemonster 
op gang. Met een fraaie 
‘butterfly’ dook de kop in de gol-
ven en kwam ze, recht voor de 
wind varend, met een rotgang 
naar ons toe, de Micro’s achter 
zich latend. Zo, dat is duidelijk! 
Maar ze had nogal water over-
genomen, dus even een blik in 
de romp. ‘Klots, klots…’, zo’n 12 
cc water in het rompje. De injec-
tiespuit bracht redding. Na een 
bak koffie was de wind wat afge-
nomen en ging ze voor een 
tweede vaart. Deze was iets 
rustiger, maar ook nu hield de 
bemanning onderdeks de voetjes niet droog; toen ik probeerde te wenden 
kon ik de schoot niet vieren. Deze zat om een liertje op het dek gewonden. 
Gevolg: gedurende een aantal seconden ernstige slagzij en bakken water 
over het dek. Naar de kant! Luik open en 60(!) cc water er uit! Gelukkig 
stond de ontvanger in een bakje los van de bodem…  
 
Om kort te zijn: dit model bevatte nog wel wat ‘verbeterpuntjes’ om het 
maar netjes te zeggen. Allereerst voorzag ik het voorste luik van een bete-
re afdichting middels tochtstrip. De zaterdag daarna gingen we op vakan-
tie, en zowaar: omdat een aantal kinderen besloten had dat geld verdie-
nen belangrijker is dan lekker aan het strand lopen, hadden we nog wat 
ruimte in de Mazda. ‘Toevallig’ paste daar net een zeilbootje in.  
 
De volgende dag werd ik gastvrij ontvangen op Madestein, de vijver van 
de HMBC. Een aantal vrienden van werk- en zeilschependagen van het 
modelbouwforum zijn daar lid, dus een leuk weerzien. De Oracle moest 
ook hier te water, dus na een frequentieknijper in ontvangst te hebben 
genomen ging ze weer de plomp in. Nu uiterst weinig wind, nauwelijks 
golven, alleen af en toe een salvo van 5 dieptebommen, gelanceerd door 
de (uiterst fraaie!) Hr.Ms Holland van Piet. Juist, dezelfde die Hr.Mr De 
Ruyter gebouwd heeft. Nou ja, dat hield de eenden tenminste op afstand; 
die waren in een hoekje van de vijver bezig met een groepsverkrachting, 
leek het wel. Maar ja, weinig wind, weinig vaart! Zelfs een Micro Magic lag 
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redelijk apathisch te dobberen…Ook nu weer bleek dat de aankleding op 
het dek optisch wel leuk was, maar tijdens het zeilen lastig. Een slaphan-
gende grootschoot wikkelt zich snel om de lieren heen met als gevolg 
geen controle over de zeilen! Marc Bol gaf de oplossing: een tweede 
voorste luik maken, 
(en nu in een keer 
goed waterdicht) 
zonder lieren of 
bemanning, puur 
voor het zeilen. En 
tijdens een show 
zet je het originele 
luik erop! Sommige 
oplossingen kunnen 
zo simpel zijn… Na 
het dobberen de 
romp weer geïn-
specteerd: via het 
geboorde loos-
gaatje in de spiegel 
kwamen nu hooguit 
tien druppels water naar buiten. Nou, dat is acceptabel.  
 
Op het vakantieadres toch weer aan het werk gegaan: alle staande want 
werd vervangen: ik wilde die lelijke samengeknepen busjes kwijt! Een 
knoop in een nylon lijn, gezekerd met CA-lijm werkt even goed en staat 
beter. Ook de schootvoering onderging een algehele modificatie: het aan-
grijpingspunt op de schootarm werd dichter bij de as van de servo gezet, 
en de schoten werden onderdeks door een ABS kokertje geleid om te 
voorkomen dat ze ruzie kregen met het accupack. Tijdens een derde 
vaart, ook op Madestein, bleek dat de verbeteringen hun nut hadden afge-
worpen: De Oracle BMW zeilde nu stukken beter. 
 
Samengevat: 
De Oracle BMW is optisch een leuk en handzaam scheepje, als instapmo-
del bedoeld. Accu er in en varen! Een beginner kan, als hij geen hulp van 
een ervaren zeiler heeft, op die manier een teleurstelling te verwerken 
krijgen. Ten eerste door het slecht sluitende voorluik, maar ook door een 
wel erg zwakke schootservo die met een beetje wind de zeilen niet dicht 
krijgt. Ondanks dat, is het model met de nodige verbeteringen tot een lek-
ker zeilend schip te maken. Nu nog een wedstrijdje met de MM’s van Jaap 
en Kor zien te winnen…   
 
ROEL VAN ESSEN 
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VAARGROEP FLEVOLAND IN NAARDEN VESTING. 
 
Maar eerst: geschiedenisles! 
De eerste vermelding van het oord Naarden stamt ongeveer uit 800-900 
na Christus, ‘Naruthi’ een plaatsje aan de rand van het Flevomeer. Nadat 
Naarden in 1350 volledig was verwoest tijdens de Hoekse en Kabeljauwse 
twisten, werd het een paar kilometer landinwaarts weer herbouwd als mid-
deleeuwse stad (met muren en torens).  
Deze plaats was strate-
gisch gelegen, aange-
zien hier een zandrug 
door het moerasland 
liep, waar iedereen op 
weg naar Amsterdam 
wel gebruik van moès-
ten maken. Tijdens de 
80-Jarige Oorlog werd 
Naarden door de Span-
jaarden ingenomen en 
uitgemoord (samen met 
Zutphen) om als af-
schrikwekkend voor-
beeld te dienen voor alle opstandige steden in de Nederlanden. Toen 
Naarden weer heroverd was,  kreeg “stercktebouwmeester” Adriaen An-
thonisz opdracht de stad te voorzien van vestingwerken met aarden wal-
len en bastions, de modernste manier om een stad goed verdedigbaar te 
maken. Dit bouwproces duurde jaren en jaren. Pas onder dreiging van 
Franse legers van Koning Lodewijk de XIV werd het werk hervat, maar te 
laat. Op 20 juni van het rampjaar 1672 namen de Fransen Naarden zon-
der slag of stoot in. Ze versterkten de vesting door het aanleggen van ra-
velijnen, een pallisadewal aan te brengen met daarbuiten een tweede ves-
tinggracht. Stadhouder Willem III wilde de stad veroveren en slaagde daar 
op 11 september 1673 in, vooral omdat de Franse bezetter te weinig ge-
schut had voor een effectieve verdediging.  
Het zg. “Oud Nederlandse Vestingstelsel” waarmee Naarden tot dan ver-
dedigd werd, werd opgevolgd door het “Nieuw-Nederlands Vestingstelsel” 
waarvan Generaal Menno, Baron van Coehoorn de belangrijkste voor-
vechter was. Vestingbouwer D’Yvoy kreeg van de Prins van Oranje de 
opdracht Naarden te verbeteren en te versterken. In de Franse tijd (1795 – 
1814) werd Naarden wederom zonder slag of stoot ingenomen, nu door 
de Franse Generaal MacDonald. De Franse bezettingsmacht ondernam 
vrij weinig in Naarden en bouwde alleen een bomvrij hospitaal in een van 
de bastions. Nadat Napoleon de Volkerenslag bij Leipzig in oktober 1813 
had verloren, koos het Koninkrijk Holland weer voor Oranje. De Franse 
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troepen trokken zich overal terug, behalve uit Naarden. Daar werd het gar-
nizoen versterkt en klaar gemaakt voor een langdurig beleg. Nederlandse 
troepen en ongeregeld krijgsvolk onder bevel van Generaal Krayenhoff 
(later de man achter de Nieuwe Hollandse Waterlinie) sloegen het beleg 
op voor Naarden en begonnen met beschietingen. De Franse vestingcom-
mandant, Guétard de la Porte, wilde zich ondanks alle beschietingen niet 
overgeven. Pas toen Keizer Napoleon zelf afstand van de troon had ge-
daan, gaf de la Porte Naarden over en verliet op 12 mei 1814 met 1100 
man met militaire eer de stad. Vanaf 1830 werd begonnen met verbetering 
en modernisering van de Naardense verdedigingswerken. Vooral na de 
Frans-Duitse Oorlog van 1870-1872 waarin verschillende militaire vernieu-
wingen werden ingezet, zoals geschut met ‘getrokken lopen’ en hoogex-
plosieve granaten, kreeg de vesting Naarden met aanzienlijke bouwactivi-
teiten te maken. Alle verbeteringen ten spijt, werd de vesting in 1885 in 
één klap waardeloos met de uitvinding van de brisantgranaat. Geen van 
de bakstenen bouwwerken of kazematten was tegen het geweld van deze 
granaten bestand. Er kwamen wel een aantal betonnen schuilplaatsen en 
munitieopslagplaatsen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) bleef 
Nederland buiten schot, maar riep wel alle dienstplichtigen onder de wa-
penen en bracht de Waterlinie met haar forten en versterkingen in staat 
van paraatheid. Na deze oorlog bleek dat dit type vestingwerken hun 
waarde had verloren: modern, verdragend geschut en met name vliegtui-
gen maakten ze in een klap overbodig. De aandacht ging nu naar moder-
ne betonnen forten en ‘egelstellingen’ zoals nog te zien tussen Utrecht en 
Bilthoven. Hiermee werd de ‘Nieuwe Hollandse Waterlinie’ nu verdedigd. 
In 1926 verloor Naarden haar status als ‘vestingstad’. Dankzij de inspan-
ning van de ‘Stichting Menno van Coehoorn’ kunnen wij nu nog steeds 
van dit unieke bouwsel genieten.  
 
Vorig jaar bezochten Jaco en ik de vesting op uitnodiging van de directeur. 
We praatten over de mogelijkheid om tijdens de ‘Vestingdagen’ te varen in 
de gracht van het fort. De plannen werden concreet en op 18 juni stond er 
een behoorlijke Flevolandse delegatie voor de poort. We mochten ons 
kwartier maken op het steigertje van de rondvaartboot. Tafels en banken 
stonden al klaar en rond het middaguur voeren de eerste modellen al over 
de gracht. Het was WARM, en dus kwam er uiterst weinig publiek. Neder-
land koos massaal voor de verkoeling van het water aan de kust. Niette-
min konden we lekker varen, en had Jaco de gelegenheid om in alle rust, 
en in een toepasselijke ambiance, zijn Scharhorst de maidentrip te laten 
varen. Ik begin twijfels te krijgen over het huwelijk van Jaco, want de bijrij-
dersstoel moest uit deYaris gesloopt worden om de Scharnhorst te ver-
voeren... Ook de tewaterlating kostte de nodige zweetdruppels: met twee 
spanbanden moest het model opgetild en een meter lager in het water 
gezet worden. (ik zal maar niks over ‘arbo’ schrijven...) De Scharnhorst 
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bleek, na 2 dagen en nachten intensief modelbouwwerk, echter een heel 
mooi vaarbeeld te hebben!  
Ook Ton had bekijks met zijn ‘kamikaze-eend’: dit lieve diertje gaf op za-
terdag reeds na tien meter de geest wegens een oververhit regelaartje en 
moest door Ton’s eigen VGFRD (VaarGroep Flevoland Resque Device) 
gered worden. (Ton zou Ton overigens niet zijn als het beest de volgende 
dag niet zou varen)  
De Micro Magic kon ook uitgelaten worden, dankzij een briesje uit het 
westen, en de disco op de Parat, alsmede haar bluskanons, verrastte de 
weinige bezoekers.  
Lunchpaketten werden in allerijl geregeld door het museum, en zo konden 
we in de koele kantine rustig een broodje eten en koffie drinken. 
’s Zondags was de delegatie iets kleiner, maar het bezoekersaantal wat  
groter.  
 

Ook werd 
er ge-
schoten, 
waardoor 
er vreem-
de projec-
tielen in 
de ves-
tinggracht 
terecht-
kwamen: 
voor het 
eerst za-
gen we 
kogels 
drijven!  
 
 

Ton kon met zijn ‘Havendienst’ de brandende graspollen blussen die door 
de schutters gebruikt werden om de kogels strak in de lopen van de ka-
nons te houden. De Parat testte haar bluskanons nog even op de passa-
giers van de rondvaartboot, net toen deze drie meter van de kant af was 
en de passagiers er niet meer uit konden... Rond een uur of vier vonden 
we het welletjes en ruimden we onze spullen op. De Scharnhorst werd 
weer in de Yaris gewurmd, de andere schepen in de respectievelijke 
auto’s en rond half zes was iedereen weer thuis. Weinig bekijks, maar wel 
een unieke locatie om te varen! 
 
ROEL  VAN ESSEN  
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DAT DOE IK WEL EVEN …….. 
 
Nu ik even gelegenheid heb, denk ik terug aan mijn ervaringen met de 
scheepsmodelbouw, die ik gedurende mijn korte lidmaatschap heb mogen 
smaken. 
Zoals de meesten van jullie wel zullen weten had ik mij laten verleiden 
door een vriend van mijn schoonzoon om een schip op te knappen van 
een klant van deze vriend. Is iedereen er nog? Nu dan; toen ik ja had ge-
zegd werd er na een paar dagen een boot op een standaard en een hele-
boel losse delen in een doos bij mij de garage ingeschoven. 
Nadat ik deze zaken had geïnventariseerd zonk me meteen de moed al 
bijna in de schoenen, gezien de staat waarin e.e.a. verkeerde. Nu had ik 
in het verleden wel wat aan modelbouw gedaan maar dat betrof hoofdza-
kelijk vliegtuigen en een paar statische tuigage modellen. Dit was een heel 
andere materie met al die electronica als zenders, servo’s en vaarrege-
laars.  
Met vallen en opstaan ben ik eraan begonnen. Helaas heb/had ik veel te 
weinig ervaring om dit project tot een goed einde te brengen. Goede raad? 
Mijn echtgenote, die er ook onder te lijden had van mijn voortdurende frus-
tratie dat ik de boel niet in orde kreeg, deed mij het idee aan de hand: 
“zoek toch een club op” dan kunnen die je ermee helpen.  
Hier biedt internet oplossingen voor. Dus wat rondgekeken en jawel er 
waren diverse clubs in de buurt. Vervolgens heb ik de stoute schoen aan-
getrokken, maakte per telefoon met een bestuurslid een afspraak en ben 
op verschillende clubs een avondje gaan kijken. 
Het behoeft geen betoog dat de avond die ik doorbracht bij Vaargroep 
Flevoland mij het meeste aansprak.  
Toen ik vervolgens op een clubavond meldde dat ik wel lid wilde worden, 
werd mij door een aantal aanwezigen te verstaan gegeven om eerst maar 
eens een paar avonden te komen 
of het echt allemaal in orde was 
om lid te worden. Een prima ma-
nier om er achter te komen of je 
wel een beetje in de groep past. 
Op de ledenvergadering, die ik 
toevallig bezocht, heb ik in de 
rondvraag (ik mocht niet mee ver-
gaderen omdat ik nog geen lid 
was) gevraagd of ik lid mocht wor-
den. Dat mocht en ik blij.  
 
En dan de boot. De Düsseldorf. Een werkschip werd mij gezegd. Oordeel: 
veel functies, moeilijk model.  
In de tussentijd was ik natuurlijk al met de boot bezig geweest om deze 
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weer een beetje op orde te krijgen. Maar nu had ik professionele hulp. Al 
deze hulp heb ik met beide handen aangegrepen om dit project tot een 
goed einde te brengen. Veel heb ik gehad aan/van de hulp en informatie 
van Roel, Jan, Jacob, wijlen Ruud en niet te vergeten Han.  
Mannen langs deze weg nog hartelijk dank voor de hulp en de goede 
raad. Zonder jullie had ik denk ik mijn aanvankelijke enthousiasme verlo-
ren. Ondanks dat heeft het de nodige voeten in de aarde gehad het “werk” 
te voltooïen.  
Er werd me verteld de aangedragen zaken en adviezen zelf uit te voeren, 
daar waar ik had gehoopt dat doen ze wel voor mij. Nee; alles zelf doen, 
daar leer je het meest van; werd mij door een ieder verteld. Dus met het 
schip onder m’n arm weer naar huis en zelf aan de slag. Achteraf de beste 
manier om het onder de knie te krijgen. En dat weet je eigenlijk zelf ook 
wel, maar ja je wilt dat schip toch een keer zien varen.  
Uiteindelijk hebben we alle problemen kunnen oplossen en, voor zover de 
functies waren opgenomen door de eigenaar werkte alles naar behoren en 
kon ik varen. Absoluut niet mijn sterkste punt om met zo’n zender allerlei 
zaken gelijktijdig te doen. Niet mijn voorkeur dus, ik vind het bouwen toch 
leuker heb ik gemerkt in mijn korte loopbaan als modelbouwer in de junior-
klasse.  
 
Ik moet wel zeggen dat ik nooit, nooit, nooit meer aan een dergelijk project 
begin. Ondanks alle tegenslagen mag het resultaat er toch zijn. Alles 
werkt, het vaart, er komt geen water in, en de eigenaar was zeer in zijn 
nopjes dat het schip waar zijn vader ooit jaren aan geleden was begon-
nen, nu na zijn overlijden, toch van de helling is gelopen en zijn zoon er-
mee kan varen.  
En ….. daar ben ik toch wel een beetje trots op.  
Alles en iedereen tevreden. Zie hier het resultaat. 
 
Inmiddels ben ik begonnen aan mijn tweede project. Het bouwen van de 
Smit Rotterdam van Billing Boats. Ik heb inmiddels al ontdekt dat dit geen 
beginners model is, maar ja ik had het vele jaren geleden gekocht uit een 
faillissement 
 
Dus ben ik er aan begonnen, zoiets gooi je toch niet weg. Uiteraard met 
het idee in mijn achterhoofd dat, wanneer ik hulp nodig heb ik zeker een 
beroep kan doen op de leden van Vaargroep Flevoland.  
Zoals je ziet het begin van een modelbouwer is er. 
 
Nu nog afbouwen. Laat ik zeggen verder bouwen. Ik heb er zin in om er 
wat moois van te maken. 
Ik houd jullie op de hoogte. 
 
KOOS AARSE 
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HET WAREN TWEE HEEL MOOIE DAGEN 
 
De organisatie van het Hydron Waterfestival te Lelystad had onze presen-
tatie tijdens de Meerpaaldagen 2004 gezien en benaderde ons met het 
verzoek of wij bereid waren om tijdens het Waterfestival 2005 met de 
vaarbak naar Lelystad te komen. 
Het leek ons zinvol om Vaargroep Flevoland ook hier in onze provincie te 
presenteren en zo maakten we afspraken hoe, waar en wanneer wij aan 
dit evenement zouden deelnemen. 
 
Tijdens voorgaande jaren was Modelbotenclub Isis uit Lelystad altijd een 
regelmatige gast op de zaterdag tijdens dit festival en het leek ons een 
goede zaak om dit jaar samen op te trekken. Via Roel legden we contact 
en zo besloten we samen het hele weekend ons aan het publiek te pre-
senteren. 
 
De vaarbak met toebehoren 
werd donderdagavond in de 
huifaanhanger geladen en 
door Jaco alvast mee naar 
huis genomen. 
Omdat op vrijdagavond 24 
juni de havenlocatie ge-
bruikt werd voor een feest-
avond voor de sponsors 
moesten we de vaarbak 
vrijdagmiddag al opzetten. 
Een aantal leden van Isis 
zou ons daarbij helpen. 
En zo kwamen Jan en Jaco 
vrijdagmiddag met de aanhanger het haventerrein oprijden. De leden van 
Isis stonden ons al op te wachten. We kregen echter van de organisatie te 
horen dat de plek voor de vaarbak onder het in aanbouw zijnde havenkan-
toor helaas niet beschikbaar was. De aannemer was daar nog bezig met 
bouwactiviteiten en zo moesten wij uitzien naar een andere plaats. Dit 
bleek een utopie. Voor een bak van 7 bij 9 meter bleek het smalle haven-
terrein te klein. Om geen risico’s met onze vaarbak te nemen in het ge-
drang van de drukte op beide dagen besloten we het gebruik van de bak 
af te blazen en zo keerden we onverrichterzake weer terug en bracht Jan 
de aanhanger met bak terug naar de stalling. 
 
Zaterdagmorgen tussen acht uur en half negen waren we al met onze bo-
ten op het haventerrein aanwezig. We kregen samen met Isis slechts 2 
kramen toegewezen en omdat Isis er nog niet was, kleden we de kramen 
al vast aan en plaatsten er onze boten op. Voor de aanhanger van Jan 
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werd een parkeerplaats vlak bij de kramen gevonden en zo waren Jan, 
Jaco, Dries, Ton, Roel en Johnny tegen negenen al klaar.  
De leden van Isis kwamen even later aan, maar er was toen te weinig plek 
over voor hun boten.  
Isis had echter ervaring tijdens voorgaande jaren met de verdeling van de 
kramen en besloot de lege kraam naast ons zonder overleg in gebruik te 
nemen en zo stonden we gebroederlijk naast elkaar. 
 
De organisatie besloot later inderdaad zonder problemen de oorspronkelij-
ke gebruiker van deze kraam een andere plek toe te wijzen. 
 
Met wat moeite konden we onze boten via de botenhelling in het water 
van de haven brengen. De hoek van de haven waar wij stonden was rela-
tief rustig en zo konden we toch nog varen. Een varende Donald Duck van 
Isis kreeg zaterdagmiddag echter drijfproblemen en het Rescue vaartuig 
van Ton kon de eend alleen nog het laatste zetje naar de bodem geven. 
Vlak bij onze stand stond een duikersvereniging demonstraties te geven in 
een duiktank en deze specialisten werden ter hulp geroepen om het klein-
nood van een definitieve verdrinkingsdood te redden. 
Het lukte de duikers onder belangstellende blikken van het publiek het dier 
in nood van de havenbodem te redden en weer in bezit te stellen van de 
ongeruste eigenaar.  
 
Zondag was het een schitterende zomerdag en bijzonder druk en gezellig. 
Echter niet achter de kraam in onze stand. Het was daar wel gezellig maar 
niet bijzonder druk. Er konden slechts vier van de dertig leden de stand 
bemannen. In de middag kwamen gelukkig nog Mark en Jacky met de 
overige familie er bij. Het jongere broertje van Jacky zorgde nog voor hila-
riteit door bij de duiktank van de hoge kademuur het water in te tuimelen. 
De zwemkunst was hij goed machtig en zonder enige vorm van paniek 
zwom hij rustig naar de kant. Wel heeft hij de hele middag met een nat 
pak moeten doorbrengen, maar het was gelukkig stralend mooi weer. 
Diverse piratenkoren brachten hun muzikale klanken ten gehore en het 
swingende damesorkest Pardoes uit Twente trad vlak naast onze stand 
op. De blaasters van dit orkest werden door Jan van een verhoogd podi-
um voorzien op zijn versterkte kist van de coaster. Swing it out girls !! 
Om 17.00 uur ruimden we alles weer in en konden als één van de eerste 
deelnemers het haventerrein weer verlaten. 
Een bijzonder evenement met maar liefst 30000 bezoekers. Als driekwart 
ervan op de haven zijn geweest, moesten deze twee keer langs onze 
stand  lopen, reken maar uit …  
Zo hebben we toch maar weer onze vereniging in de kijkerd kunnen zet-
ten. 
 
JACO DE JONG 
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EEN AVONDJE BOWLEN MET DE VAARGROEP 
 
9 april zaterdag avond. Het is zover. We gaan lekker bowlen met z’n allen. 
Ik heb er echt zin in. 
 
Langzaam komt iedereen binnen lopen en ik zie allemaal gezichten die ik 
nog niet ken. 
Oh ja, ik zal me even voorstellen, mijn naam is Erika en ik ben de vrouw 
van Marc Stevens en de moeder van Jacky Stevens. 
Ik had spontaan gezegd dat ik het wel leuk vond om een stukje te schrij-
ven in jullie blad, en meteen kreeg ik een briefje in de handen gedrukt, 
waarop vermeld stond, dat ik wat mocht (moest) schrijven in jullie blad. 
Goed dat doe ik dan hierbij dus!!!!! 
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Nadat we de lootjes hadden getrokken en Jan nog even wat had gespro-
ken, konden we ons plekje gaan zoeken op de bowlingbaan.  
Het was nog een verrassing met wie je op de baan speelde. 
Er waren erg veel talenten op de baan en er werd veel gelachen. 
Ondanks er nog wel eens een bal naast de baan verdween, werd er ook 
behoorlijk goed gegooid hoor !!!!  
Wel ging er iets mis met de punten telling maar...... dat mocht de pret niet 
drukken, dus al met al een geslaagde avond. 
 
De uiteindelijke uitslag was: 
  1.  Jan-Jacob 255 punten  17.  Truus  191 punten  
  2.  Erika  245    “  18.  Mageet  176    “ 
  3.  Jitske  232    “  19.  Wendy  175    “ 
  4.  Robert  231    “  20.  Ton  171    “  
  5.  Kor B.  223    “  21.  Sierk  167    “  
  6.  Koos  222    “  22.  Diet  166    “ 
  7.  Mark  219    “  23.  Hanja  165    “ 
  8.  Jan  216    “  24.  Klaas  161    “ 
  9.  Bert  204    “  25.  Wilma  159    “ 
10.  Jaco  203    “  26.  Roel  159    “ 
11.  Marian  201    “   27.  Johnny  141    “ 
12.  Ivo  199    “  28.  Rolande 121    “ 
13.  Jaap  198    “  29.  Annemiek 117    “ 
14.  Mirjam  196    “  30.  Jacky  107    “ 
15.  Joost  193    “  31.  Dominique 106    “ 
16.  Ilona  192    “ 
    
Tot een volgende nieuwsflits en groetjes van  
 
ERIKA STEVENS 
 
P.S. Sorry voor dit verlate berichtje maar ik was het een beetje vergeten te 
maken erg hè .........wel een beetje dom.  
 
Maar ik moet er ook nog ff bij vertellen dat we op vakantie zijn geweest en 
vlak voordat we weg gingen brak ik ook nog even mijn grote teen, nou dit 
was het echt !!! tot de volgende keer . 
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GELEZEN IN ANDERE BLADEN 
 
In de bibliotheek miste ik al enige tijd de nieuwste uitgave van Radio Con-
trol. De medewerksters van de bieb konden mij daarover geen reden op-
geven, dus besloot ik een kijkje op internet te nemen. 
 
Bij ‘Modelbouw aktueel’ las ik dat uitgeverij Kwiklink, uitgever van het mo-
delbouwmagazine Modelbouw aktueel het modelbouwtijdschrift RadioCon-
trol heeft overgenomen van NGU / Giethoorn Beheer BV te Meppel. 
Door deze overname zijn we weer een Nederlandstalig modelbouwtijd-
schrift kwijt. We zullen het moeten doen met de twee overgebleven bla-
den: Modelbouw aktueel (6 nummers per jaar) en de Modelbouwer (10 
nummers per jaar).  
Het eerste tijdschrift begeeft zich hoofdzakelijk op de radiobestuurde mo-
delsport, terwijl de Modelbouwer zich meestentijds bezighoudt met de op-
bouw van een model vanaf tekening en foto’s. 
Helaas behandelen beide tijdschriften buiten de scheepsmodelbouw ook 
andere onderdelen van de modelbouw, zoals auto’s, vliegtuigen, treinen, 
houtmodelbouw en stoom. 
Als scheepsmodelbouwers moeten we dus door nogal wat ballast heen 
voordat ‘onze’ artikelen aan bod komen. 
Modelbouw aktueel heeft een oplage van 7500 exemplaren en De Model-
bouwer zet …… exemplaren weg. Zouden deze bladen alleen scheeps-
modelbouwartikelen plaatsen, dan laat zich raden dat de oplage-grootte 
zodanig zou slinken dat geen rendabele uitgave meer op de markt ge-
bracht kan worden. 
Echter beraad de redactie van de Modelbouwer zich om, één of meer keer 
per jaar, een special uit te geven hoofdzakelijk gericht op schepen. 
We zouden dit van harte toejuichen. 
 
Op onze clubtafel liggen de bladen ‘De Modelbouwer’ en ‘SchiffsModell’ 
zodat voor deze rubriek alleen een recensie over ‘Modelbouw aktueel’ in 
het verschiet ligt. 
 
JACO 
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BAKENPRAATJES 
 
EEN KARTONNEN BOOTJE 
Denk je je te vervelen met vakantie, dan heb ik een tip voor je.  
Ik zag tijdens het Waterfestival 2005 in Lelystad diverse boekjes met dikke 
kartonnen pagina’s. En alle kartonnen pagina’s uit zo’n boekje bij elkaar, 
vormden een bouwdoos voor een schip. Voor tientallen soorten schepen 
is een bouwdoos in boekvorm verkrijgbaar. Met zo’n bouwboekje van een 
paar tientjes, een afbreekmesje, lineaaltje, pincet, zootje spelden, schaar, 
potje lijm, stelletje coctailprikkers, een paar wasknijpers en een snijmatje 
van Kruidvat, Trekpleister of Wibra en je hebt alles bij de hand om een 
complete boot te bouwen. 
Een uitdaging lijkt mij om het varend te maken. 
Meer informatie op www.eenwereldvankarton.nl of bij Hans Ale – Zand-
bank 32 te Lelystad of op www.scaldismodelclub.nl 
 
UHU PLUS ACRYLIT 
Soms moet je iets lijmen en je weet op dat moment geen goede keus te 
maken welke soort lijm je voor die situatie nou moet gaan gebruiken.  
Zo bijvoorbeeld bij het lijmen van messing kokers voor de schroefas of 
roeras in de romp.  
Een zeer geschikte lijm hiervoor is de 
2-komponenten acryllijm van UHU. 
Deze lijm zit in een tube en de bijbe-
horende harder in poedervorm be-
vindt zich in een doosje. Er zitten 
twee groottes aan lepeltjes bij waar-
mee de juiste dosering harder is de 
bepalen.  
De lijmvlakken dienen zoals gebruikelijk schoon, vervrij en droog te zijn. 
Gladde oppervlaktes iets opruwen en de lijm aan beide delen aanbrengen. 
Lijmdelen behoeven niet te worden geklemd, eventueel 15 min. fixeren 
totdat de lijm gaat uitharden. 
De lijm is na een jaar nog bruikbaar indien ze koel wordt bewaard. 
Voordelen: De lijm wordt keihard, is ijzersterk en trilbestendig. 

Het lijmt alle in de modelbouw gebruikelijke kunststoffen, 
steen, keramiek,hout metaal en glas. 
Bestand tegen temperaturen van –30° tot +90º C, olie, 
benzine, vet, water, verdunde zuren en logen. 

Nadelen:  De lijm is duur en moet binnen 5 minuten verwerkt worden. 
Door zijn taaie stroperige vorm is het lastig om het snel op 
erg kleine onderdelen aan te brengen. 
Giftig, geeft een prikkelend irriterende geur af. Bevat me-
thylmethaclylaat. 
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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 
√ 17-21 aug  Sail 2005 te Amsterdam 
√ 19-21 aug  * Vaarweekend Vaargroep Harderwijk te Ermelo 
√ 27 aug   * Barbecue bij VaarGroep Flevoland 
√ 27 aug Visserijdagen bij Visafslag te Harlingen 
√ 3-4 sep * Vaarweekend MBV De Golf te Oosterwolde 
√ 3 sept  Afsluiting NVM-modelbouwwedstrijd Zeven Provincien 
  tijdens Wereldhavendagen (2-4 sept) te Rotterdam 
 
10-11 sept  Open dag Energie- en Scheepvaart Museum te Almere 
  Johnsonpad op Industrieterrein De Vaart , 11-16 uur 
 
15-23 okt  * Nationale Modelbouw Manifestatie te Soesterberg 
 
tussen 27-31 dec. + Vaarshow Urker Modelbouw Club 95 te Urk 
 
 
* Vaargroep FLEVOLAND neemt aan dit evenement deel of is daarbij aanwezig 


