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       UIT DE STUURHUT 
 
Nu de tijd naar het einde van het jaar loopt is het goed terug te kijken wat er 
zo op gebied van de scheepsmodelbouw binnen onze vereniging gepasseerd 
is. 
Dieptepunt aan het begin van dit jaar was natuurlijk het overlijden van zowel 
Ruud Petersen als van Henk Kleinhout. 
Tijdens diverse momenten missen we hun aanwezigheid en laten zij ieder op 
hun eigen wijze een leegte achter. 
 
Hoogtepunten waren uiteraard onze eigen activiteiten zoals de Bowling-
avond, de Barbecue en niet te vergeten onze gouwe ouwe, de Open dag. 
Ook onze aanwezigheid tussen de duizenden mensen in Lelystad op het Hy-
dron Waterfestival was waardevol. 
De vaarperiode is dit jaar met de Nationale Modelbouw Manifestatie te Soes-
terberg afgesloten. 24000 mensen hebben ons daar in actie kunnen zien. 
Het ene evenement dat we bezocht hebben is meer succesvol verlopen dan 
het andere. Wat aan de sobere kant waren de bezoeken van onze leden aan 
de open dagen van onze collega modelbouwclubs. Dat is jammer want zo 
kunnen we verwachten dat de tegenbezoeken aan onze eigen open dag ook 
aan de magere kant kunnen worden. 
Hier moeten we volgende seizoen wat aan gaan doen. 
 
Als tussendoortje in de winterperiode hebben we op woensdag 28 december 
nog een modelbouwshow op Urk, zie Evenementenkalender. 
 
Met de winterperiode in het vooruitzicht start weer de bouwtijd. Wat we gaan 
opstarten is het balbootjesproject met het kuststof rompje. De clubavonden in 
het begin van 2006 zullen dan ook over het algemeen in het teken staan van 
het thema balboot. 
De plug nadert zijn voltooiing, zodat we proberen eind dit jaar de mal af te 
krijgen en gaan starten met het ‘trekken’ van de rompjes. Op dit moment zijn 
we bezig offertes te vergelijken voor de technische onderdelen die we daarbij 
nodig hebben. 
 
Op de najaarsvergadering hebben we om definitieve opgaven gevraagd om 
aan te geven wie mee doen en met welke aantallen. Zij die nog geen opgave 
hebben verstrekt doen er goed aan dat nog snel te doen. 
 
Aan de leden die we dit jaar niet meer zien wenst het bestuur prettige feest-
dagen en een goed uiteinde van 2005. 
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DEMO NIEUWE GELUIDSMODULES. 
 
Op 26 oktober 2005 hield Maarten van Weelden een demonstratie op onze 
clubavond over een nieuwe serie geluidsmodules. 
Hij had deze gezien op de Open dag bij Deans Marine in Engeland en een 
setje aangeschaft. 
 
JJC-Electronics is de Engelse fabrikant van een nieuwe serie geluidsmodules. 
De serie bestaat uit diverse verschillende modules die aan elkaar te koppelen 
zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het master-moduul is het hart van het totale systeem. Het is samengesteld uit 
een 15-Watt geluidsversterker, een spanningsverdeel-systeem, een aantal ei-
gen geluiden en een aansluiting voor de speaker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met verschillende slave-modules zijn diverse soorten geluiden (maximaal 10 
stuks) aan de master-unit te koppelen. Elke slave-unit kan apart worden inge-
schakeld via een servokabel aan de ontvanger of aan een uitgang van een 
switch-moduul . Per slave-moduul zijn minstens drie verschillende geluiden 
weer te geven. 
Uit een keuze van een 8-tal speakers kan het beste kwaliteit geluid voor het 
betreffende model bepaald worden.  
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Voor weergave van motorgeluiden zijn er 11 verschillende soorten slave-
moduls met elke een eigen karakter geluid, zoals b.v. stoommachines, grote- 
en kleine dieselmotoren, gas-turbine motoren (bekend bij moderne oorlogs-
schepen) en ook helikopter turbine motoren.  
Ook zitten er in het assortiment een 11-tal verschillende slave-moduls voor 
scheepshoorn, sirene en andere specifieke scheepsgeluiden. 
Zelfs voor oorlogsschepen zijn er diverse aparte geluiden beschikbaar. Zo zijn 
er modules voor allerlei soorten bewapening, onderzeeboot pingen en torpe-
do- en raket lanceringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maarten demonstreerde in zijn in aanbouw zijnde fregat een slave-moduul 
waarbij een kanon ronddraaide, daarna een waarschuwings-belsignaal klonk 
en vervolgens het schot uit het kanon uit de luidspreker knalde. 
 
Het URL van het internet-adres van JJC-Electronics waar meer informatie te 
verkrijgen is. http://www.jjc-electronics.com 
Een productcatalogus in het Engels ligt op tafel in het clubhuis. 
 
Maarten nogmaals bedankt voor de demonstratie en verstrekte informatie! 
 
JACO DE JONG 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesleept schip 
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HET “FORT AAN DEN HOEK VAN HOLLAND”. 
 
Heeft dit wat met scheepsmodelbouw te maken? Nee en ja. Nee omdat het 
‘Fort’ niet vaart en schaal 1:1 is, ja omdat het ‘Fort’ wel met scheepvaart te ma-
ken heeft: het beschermde vanaf halverwege de 19e eeuw de nieuw gegraven 
waterweg, en dus de haven van Rotterdam. En daar ontlenen wij, bouwers van 
werkschepen, toch veel inspiratie aan...   
Kortom: aangezien wij in Hoek van Holland op vakantie waren, moest een be-
zoek aan het “Fort” er toch van komen. En dat is uitermate de moeite waard.  
 
Een kort stukje geschiedenis: toen de Waterweg gegraven werd, viel de na-
tuurlijke verdediging van de Rotterdamse haven (ondiepten en een moeilijke 
toegangsroute) grotendeels weg. Rotterdam moest dus beschermd worden 
voor aanvallen vanuit zee. Een pantserfort werd gebouwd, met als hoofdbewa-
pening 4 kanons van 28cm in twee pantserkoepels en 2 kanons van 15cm in 
een kleinere koepel.  

Een maquette van het fort 
 
De kanons waren de eerste ‘achterladers’ in de vestingbouw: hypermodern 
dus! De koepels waren stoom-aangedreven om te kunnen draaien, met een 
voorziening voor handbediening.  
 
De effectieve dracht van de hoofdbewapening was 9 km, voor die tijd een be-
hoorlijk indrukwekkend gegeven. Geoefend werd er op sleepdoelen op de 
Noordzee: achter een sleepboot voer met een tros van 300 meter een vlot met 
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een doel. Volgens de gids waren de kanons zo zuiver dat ze de schoor-
steen van de sleepboot schoten...  
 
Als een schip de Nieuwe Waterweg op kwam varen zonder geïdentificeerd 
te zijn, kreeg het een schot van de 15cm kanons voor de boeg. Een duide-
lijke waarschuwing dus: “Identificeer jezelf of er volgt wat zwaarders...”  
De kanons van 15 cm waren dus altijd geladen en vuurgereed.  
Naast de koepels was een opstelling voor de officier belast met vuurlei-
ding. Die gaf per spreekbuis de richting en geschatte afstand door aan de 
stuksbedieningen.  
Binnen de koepels waren aanduidingen aangebracht voor de richting, zo-
dat de gehele bemanning ‘onder pantser’ kon blijven.  
Het fort had een unieke eigen watervoorziening: de bovenzijde van het fort 
was van gras met zand er onder. Regenwater wat op het fort viel, werd 
door het zand gefilterd en naar bekkens onder het fort geleid.  
Tegen de tijd dat het in de bekkens was aangekomen, was het zuiver 
drinkwater geworden en kon het op 64 tappunten omhooggepompt wor-
den.  
De normale fortbemanning bestond uit ca. 600 mannen die in het fort leef-
den. Het was een maatschappij op zich.  
Alleen de behoefte moesten de mannen buiten het fort doen: de latrines 
bevonden zich buiten de omwalling. Dit i.v.m. het water en de vervuiling 
van de drinkwaterbekkens.  

 
Oorlogsgeschiedenis 
Op 10 Mei 1940 werd natuurlijk ook het fort opgeschrikt door het uitbreken 
van de oorlog.  
Parachutisten vielen rond Den Haag en ook in het Westland. Meldingen 
van Duitse para’s in het Staalduinerbos bereikten de fortcommandant.  
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De kanons werden naar het Noordoosten gedraaid, waarbij een stoomlei-
ding scheurde (er was in de jaren ’30 bezuinigd op onderhoud) en men 
moest dus één van de koepels met de hand draaien.  
De andere koepel kon niet in die richting vuren, wegens een onveilige zone. 
Er werden salvo’s op het Staalduinerbos afgegeven, waarbij de paar Duitse 
Fallschirmjager die zich daar verschanst hadden, een aantal onprettige mo-
menten beleefden.  
Na een aantal salvo’s vielen de kanons uit en zweeg het fort.  
Op 14 Mei 1940 heeft het kabinet haar laatste kabinetsvergadering op Ne-
derlandse bodem in het fort gevoerd. Nou ja, vergadering: het ging er nogal 
stormachtig aan toe, volgens de overlevering.  
Kort daarna marcheerden de Duitse troepen ‘de Hoek’ binnen en moest de 
fortbemanning zich overgeven. Aangezien de bewapening van het fort abso-
luut uit de tijd was, heeft de Duitse bezetter het fort niet in haar hoedanig-
heid van verdedigingswerk hersteld.  
Nee, na een paar jaren 
werden de kanons uit de 
koepels gehaald en naar 
Duitsland afgevoerd om 
omgesmolten te worden 
voor moderner schiettuig.  
In een van de koepels 
werd de broodbakkerij 
voor de ‘Festung Hoek 
von Holland’ ingericht, 
waarbij de munitielift als 
schoorsteen dienstdeed. 
Per dag werden daar in 
‘die Festung’ 5.000 bro-
den voor de bezettings-
troepen gebakken.  
Want de Duitsers waren 
behoorlijk hard bezig ge-
weest om de Nieuwe Wa-
terweg goed te verdedi-
gen: op het eiland “De 
Beer” stond een batterij 
28cm scheepsgeschut, 
afkomstig uit de pantser-
kruiser “Gneisenau” (een 
van haar kanons staat, 
inclusief afstandsmeter en                     
rekenaar nu in het fort) en         een Biber (een Duitse dwergonderzeeër) 
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aan de Noordkant van de Waterweg bevond zich een grote Flakstelling 
(Flugzeug Abwehr Kanone = Luchtdoelgeschut) met 10,5 en 15 cm-geschut.  
In de duinen ook nog een groot aantal bunkers met 75 en 88mm PAK (Panzer 
Abwehr Kanone = antitankgeschut) en artillerie. Veel van die bunkers zijn nu nog 
te zien, en de grote, speciale bunkers voor de luchtafweerkanons zijn tussen het 
begin van de Noorderpier en het ‘Westwallmuseum’ nog duidelijk te herkennen.  
Op 15 mei 1945 moest de Duitse bezetting zich overgeven aan een klein flottielje 
Engelse MTB’s en mijnenvegers.  
De Duitse Marinevlag werd na exact 5 jaren gestreken.  
 
Na de oorlog 
De Duitse krijgsgevangenen moesten allereerst de duinen en het strand mijnen-
vrij maken. Daarna zijn ze afgevoerd naar krijgsgevangenkampen. In de jaren na 
de oorlog heeft het fort diverse bestemmingen gehad zoals kazerne en opslag-
plaats. De gebouwen die de Duitsers in De Hoek hadden neergezet (o.a. het 
officierscasino) kregen in de loop der tijd ook andere bestemmingen, zoals res-
taurants. Toen Defensie het Fort afstootte heeft het een tijd leeggestaan, waarna 
de “Stichting Fort aan den Hoek van Holland” er het museum in heeft gevestigd. 
Ik moet zeggen: ze hebben er wat moois van gemaakt! Niet alleen het Fort zelf is 
de moeite waard om te bekijken uit oogpunt van historische vestingbouw, maar 
ook de diverse thema-ruimtes zijn erg goed.  
Zo heeft het Fort een Biber (Duitse dwergonderzeeër) in haar muren, erg veel 
historisch archief, diverse diorama’s in schaal 1:1, een kanon van de Gneisenau 
met afstandsmeter en rekenaar, er wordt aandacht besteed aan de mijnoprui-
ming en natuurlijk Rotterdam en ‘de Hoek’ in oorlogstijd. Ook buiten het fort kan 
de amateur-krijgskundige zich uitleven: niet alleen in het “Westwall-museum” 
maar ook in en om de diverse overgebleven bunker-complexen in de Hoek en 
wijde omgeving. En dan kom je soms vreemde dingen tegen: op de weg naar 
Monster staat een luxe villa met een meter achter het huis een grote PAK-
bunker.  
De bewoners van de villa gebruiken de bunker zo te zien als opslagruimte annex 
schuur... Je hoeft in ieder geval niet bang te zijn dat inbrekers een ramkraak ple-
gen! 
 
Overigens: je kan de rondleiders in het Fort niet harder op hun ziel trappen dan 
het Fort een ‘bunker’ te noemen.  
Het Fort is een fort, een vesting, een kazemat desnoods, maar het woord 
‘bunker’ kenden we voor 1940 niet: dat is een Germanisme van de eerste orde!  
En voor diegenen die zich nu afvragen wat een ‘kazemat’ is: een samentrekking 
van de Latijnse woorden ‘Casa’ (huis) en ‘Matta’ ((dood-)slaan): huis waarin 
(dood-)geslagen wordt.  
Het platte: “Wou je soms matten?” komt daar ook vandaan... 
 
ROEL VAN ESSEN 
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EEN WAARDIGE EN EERVOLLE DEFINITIEVE PLAATS. 
 
Tijdens de crematieplechtigheid in Lelystad op 25 maart j.l. 
namen we droevig afscheid van Henk Kleinhout. 
Henk was tijdens zijn leven altijd zeer intens met zijn hobby 
bezig en in het bijzonder met de modelbouw van marine-
schepen. Evenzo was hij vele jaren achtereen actief met het 
organiseren van modelbouwstands tijdens de Nationale 
Vlootdagen in Den Helder. Met de Koninklijke Marine bouw-
de hij zodoende een bijzondere band op. 
Bij de familie ontstond zodoende de wens om zijn as op zee uit te strooien 
via een schip van de Koninklijke Marine. 
 
Tijdens het contact met de Marineleiding hierover bleek in eerste instantie 
dat men dergelijke verzoeken van burgers niet honoreert . 
Omdat Henk met zijn organisatievermogen zoveel voor de Koninklijke Ma-
rine heeft gedaan en men hierdoor veel respect voor hem had, heeft de 
Commandant Zeemacht in Nederland in dit geval een uitzondering ge-
maakt en alsnog zijn toestemming gegeven. 
 
Op 29 augustus werden Tonny, Cindy en Michel, de zus van Henk en 
Maarten warm ontvangen door de commandoleiding van de mijnenjager 
Hr. Ms. Zierikzee en hebben daarbij de urn met as overhandigd.  
 
Door de bemanning van Hr.Ms. Zierikzee is op 29 augustus de as, even 
ten westen van Texel, uitgestrooid op zee en zo kunnen wij en in het bij-
zonder de familie, met een goed gevoel terug zien op een waardige afslui-
ting van het afscheid van Henk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JACO DE JONG 
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BOUW VAN DE BANCKERT BILLING BOATS, nummer 516 
 
Om maar weer eens een scheepje te gaan bouwen heb ik gekozen voor de 
Banckert van Billing Boats. Gegevens over het echte schip zijn spaarzaam, 
maar via www.tugspotters.com  heb ik de volgende informatie gevonden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mslb. BANCKERT   
Kenletters: (27.12084) PCXV.    
Bouwjaar: 1965.  
Werf: N.V. Scheepswerven v/h.H.H.Bodewes, Millingen Bouwnummer 641.  
Lxbxhxdg.: 32,75 x 7,85 x 3,06 x 4,00 meter,    
Verplaatsing: 227 brt.  
Aandrijving: 2 x 8 cilinder Stork nr.9087 en 9088 opgevoerd in 1969  
Gezamenlijk vermogen: 1800 apk. = 1324 kW.  
Namen:  
03-08-1965 MAASBANK (1) N.V.Nieuwe Rotterdamse Sleepdienst,  
 R’dam.  
08-09-1977 BANCKERT Nieuwe Vlissingse Sleepdienst, Vlissingen.  
20-10-1981 BANCKERT (1)Bergings–en Transportbedrijf Van den Akker  
  B.V., Vlissingen.  
12-11-1988 TAKAVAR Iranian Marine Services, Bandar Khomeini, Iran.  
  In 1991 gezonken en verloren.  
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De sleepboot Vikingbank, haar zusje, is ook helaas gezonken.  
Na wat speurwerk op internet het volgende krantenstukje over dit ongeval 
gevonden.  
 
NOORDZEE SLOOPTE TROTSE SLEPER.Rotterdam 
De Vikingbank , de eens zo trotse Europoortsleper, zal nooit meer varen. 
Op verschillende plaatsen zitten zulke grote gaten in de romp dat een man 
erdoor naar binnen kan kruipen. Door de gaten heen is de volkomen geru-
ineerde machinekamer te zien. 
Geen enkel onderdeel zal ooit nog gebruikt kunnen worden.  
VORMELOOS. In nauwelijks vier maanden tijd heeft de Noordzee het 
schip tot een vormeloze schroothoop gebeukt. Behalve in de nacht van de 
18e maart, toen de sleepboot op de Zuiderpier bij Hoek van Holland ten 
onder ging, zijn nog verschillende stormen over de Vikingbank heen ge-
raasd. Ontelbare malen werd het schip door de zeeën opgetild en neerge-
smeten op het staalharde basalt van de pier. Door het voortdurend slechte 
weer kregen de bergers geen kans het schip tijdig van deze onheilsplek 
weg te halen. De berging was nu nog slechts een formaliteit. De rederij - 
de Nieuwe Rotterdamse Sleepdienst - kan het schip niet meer gebruiken. 
De laatste reis naar de thuishaven maakte de Vikingbank als luchtschip in 
de takels van de Ir.J.G.Snip, de grootste drijvende krachtpatser van ons 
land. Echter viel het schip los van de takels, maar bij een tweede poging 
lukte het gelukkig wel. Toen de Vikingbank maandagnacht was gelicht, 
trokken twee sleepboten de bak naar de Europoort, waar het schip werd 
rechtgezet. Vervolgens werd de reis naar de Waalhaven voorgezet.  
Ik hoop dat het te bouwen model niet hetzelfde lot tegemoet gaat.  
 
Nu maar weer verder met het model. Het scheepje gaat niet al te groot 
worden en is ontworpen in de schaal 1 op 50.  
Als aandrijving kies ik voor de Robbe Kormoran aandrijfset. Dit is een slim 
en energiezuinig systeem wat mooi in een klein bootje past. Door de di-
recte aandrijving op de schroefas heb je ook geen last van ratelende ver-
tragingen.  
De bouwdoos waar alles in zit, ziet er netjes en verzorgt uit.  
Wat als eerste opvalt, is toch wel de erg dunne ABS romp. De beslagset 
ziet er mooi uit, redelijk veel messing delen.  
De delen van kunststof zijn stevig en zonder randjes afgewerkt. Wat ik 
persoonlijk erg jammer vindt is dat de ankers niet van messing zijn. Deze 
hebben aan de buitenzijde van de romp toch redelijke wat te lijden met 
eventuele aanvaringen of afmeeractie’s. Ik ben bang dat ze geen lang le-
ven hebben en zullen afbreken bij de eerste beste aanvaring. Omdat het 
een enkelschroefs schip is kies ik ervoor om een kleine boegschroef in te 
bouwen. Dit bevordert het vaargedrag met achteruit varen aanzienlijk. 

12 



Voor een havensleper kan dat geen 
kwaad. De boegschroef komt van 
Graupner en is een set met motor 
(nr 1785).  
 
Als eerste wordt de schroefas in de 
romp gemonteerd. Dit verloopt niet 
zonder problemen daar Billing 
Boats geen putjes of merktekens op 
de romp heeft aangebracht waar de 
gaten moeten komen.  
Om dit probleem op te lossen is de 
versteviging van de as naar de 
romp toe aan het achterschip ge-
lijmd. Hier doorheen  past precies 
de as. Op de plek waar de as de 
romp raakt wordt het gat in de romp 
gevijld.  
Met het monteren van de schroef-
tunnel blijkt het geheel toch niet he-
lemaal te kloppen zodat ook deze 
wat aanpassing moet ondergaan 
om de as toch in het midden van de tunnel te krijgen. Daarna wordt door 
een loodlijntje aan de tunnel te hangen de plek van de twee roeren gemar-
keerd. De gaten ervoor boren en dan de versterkingen aanbrengen. Ook 
de plek van de boegschroef wordt bepaald en in de romp gevijld, daar dit 
een ovaal gat gaat worden. Het complete setje boegschroef met buisjes 
wordt in de romp gelijmd met twee componenten lijm.  
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Hierna kunnen de uitstekende uiteinden met de Dremel worden wegge-
schuurd. Als laatste alles plamuren en schuren voor een strak resultaat.  
 
De volgende stap is het maken van de kimkielen. Deze zijn echter ner-
gens in de bouwbeschrijving terug te vinden, ook de tekening biedt geen 
oplossing. Op de romp zijn echter twee lange inkepingen aangebracht 
waar toch echt kimkielen horen te zitten. Ook op de doos van Billing Boats 
zijn ze duidelijk zichtbaar. Daar het juiste onderdeelnummer dus niet te 
traceren is worden ze gemaakt van een stukje ABS en met seconden lijm 
op de romp gemonteerd. Hierna wordt de rand van de verschansing aan-
gebracht. Ook hier zit een fout in de bouwdoos, de rand is te smal! De 
plaatselijke hobbyzaak biedt de oplossing met ABS-latjes van 1.8mm x 
1.8mm. Deze worden rondom gelijmd zodat de rand iets buiten de ver-
schansing steekt. Als bolders gebruikt het pakket 6mm rondhout, dit ver-
anderen we in 6mm messingbuis met daar doorheen een messingdraad 
van 1.5mm. Dit geeft een sterker geheel en is een stuk mooier af te wer-
ken.  
 
Volgens de bouwbeschrijving moet het bovendek nu al op de romp ge-
monteerd worden. Om achteraf toch nog normaal in de romp te kunnen 
komen wordt met deze stap voorlopig gewacht. Een standaard voor het 
model zit niet bij de bouwdoos, deze maken we zelf van een paar stukjes 
resthout met, als bescherming naar de romp toe, een 6 mm benzineslan-
getje. De standaard zal later worden afgewerkt met een paar dukdalfjes 
en een loopsteigertje.  
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De volgende stap is het maken van het achterdek met opbouw. Een groot 
probleem vormt het dunne hout, het is niet gemakkelijk netjes te zagen en 
om het glad af te werken, ik weet het nog niet, de tijd zal het leren. De eer-
ste delen van de kajuit en het achterdek zijn uitgezaagd aan elkaar ge-
lijmd. Wat opvalt, zijn de slechte lijntekeningen die op het hout gespoten 
staan, ze verschillen enorm in  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dikte. Ook de diverse locaties waar onderdelen te vinden zijn kan in mijn 
ogen een stuk efficiënter. Bij de kajuit komt gelijk een probleem aan het 
licht. De trappetjes van het dek zijn te breed of de kajuit is te breed…. Om 
dit op te lossen zijn de beide hoeken waar de kajuit tussen de trappetjes 
moet vallen iets uitgefreesd. De ronde voorkant van de kajuit wordt ge-
vormd door middel van een stukje ABS dat rond twee mallen rond gebo-
gen moet worden. Het ABS is echter zo dun dat het elke oneffenheid van 
de mal aanneemt. Dit houdt in dat er weer extra plamuur en schuurwerk 
aan te pas komt.  
 
In de verschansing moeten aan weerzijden drie spuigaten gemaakt wor-
den. Deze staan wel in de bouwbeschrijving maar staan helaas niet op 
tekening. De juiste plaats van de spuigaten moet dus worden bepaald aan 
de hand van de foto’s op de bouwdoos. Leidraad is dat de gaten even ver 
uit elkaar komen te zitten. De gaten worden met behulp van een malletje 
op de verschansing getekend en met een freesje in de verschansing ge-
freesd. Omdat de verschansing hol is moeten de spuigaten dicht gemaakt 
worden aan de randen, dit wordt met polyesterplamuur gedaan. Na het 
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plamuren zijn de gaten gemakkelijk te schuren met een ……. waarop een 
stukje schuurpapier gelijmd is. 
 
Als tussendoortje is de romp en het dek gespoten. Het dek wilde echter 
niet mee werken, het is als eerste in de kunststofprimer gespoten en daar-
na met zijdeglans zwart overgespoten.  
Het resultaat wat nu in de schuur ligt is bedroevend, het hele dek is gaan 
rimpelen.  
Dit wordt weer een hoop schuur en plamuur werk extra. Na een dagje flink 
schuren en daarna weer ontvetten een nieuwe poging gedaan om haar in 
kleur te krijgen, ditmaal met de airbrush.  
Gelukkig gaat het deze keer wel goed.  
 
Aan de opbouw wordt ondertussen ook verder gebouwd. Het maken van 
de brug geeft een probleem als de voorzijde gebogen gemonteerd moet 
worden.  
Om dit op te lossen is het raadzaam om onderdeel nummer 72 twee maal 
uit te zagen en deze niet op het dek te verlijmen maar aan de boven en 
onderzijde van het voorzijde stuk van de brug.  
Zo krijg je de goede ronding in de brug. Het deel wat nu aan de bovenzij-
de te ver uitsteekt kan na het verlijmen gemakkelijk worden weg gevijld. 
Als we daar nu toch aan het vijlen en frezen zijn kan ook gelijk de comple-
te bovenrand zo goed als weg worden gehaald.  
Dit doen we om het zicht door raampjes van de bovenste rand naar bin-
nen toe vrij te maken, want anders zit er een stukje plank in de weg. Het 
bovenste brugdek past niet en is overgemaakt uit een stukje kunststof. 
Ook de fly-brigde is hier van gemaakt. De reden hiervan is dat het anders 
niet mooi glad te krijgen is in de kuip.  
Ook de schoorsteen met mast begint vorm te krijgen.  
 
Om de verlichting werkend te krijgen en de draden ervan onzichtbaar weg 
te werken, is de mast aan één zijde open gefreesd.  
Als straks alle lampjes aangesloten zijn, wordt de mast aan de achterzijde 
dicht geplamuurd.  
Dus maar hopen dat de lampjes een lang leven hebben omdat vervangen 
moeilijk of niet te doen is. De lampjes voor de mast zijn moeilijk verkrijg-
baar daar ze maximaal 2.2mm doorsnede mogen zijn.  
Na een bezoekje aan De Twee Gebroeders en een hoop zoek werk, zijn 
de juiste lampjes gevonden. Ze zijn van Robbe en er zit standaard een 
doorzichtig glaasje omheen (en 6V). Wel moeten alle messing kapjes van 
Billing Boats worden bewerkt. De afwerking aan de binnenkant laat wat te 
wensen over, met als gevolg dat de lampjes er niet in passen.  
Met een klein freesje, ijzervijltje en een hoop geduld krijg je de binnenkant 
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uiteindelijk toch mooi glad.  
Om de mast te kunnen verven moeten dan moet wel elke keer alle lamp-
jes worden afgeplakt.  
 
Ook op het achterdek wordt verder gewerkt. De geleide buizen voor de 
sleepkabel worden gebogen en voorzien van steunen naar het dek toe. 
De buizen zijn echter niet hol maar massief messing van 3 mm doorsne-
de. Voor de steuntjes is niet genoeg materiaal meegeleverd.  
Deze zijn gemaakt van 3 mm verenstaal en aan het messing gesoldeerd 
met een hobbybrander.  
 
Een vreemde ontdekking vind ik het sterren systeem van de fabrikant, op 
de doos staat één ster, terwijl op het wereld wijde web twee sterren staan 
vermeld! 
 
HAN JANSEN 
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DE 24e NATIONALE MODELBOUW MANIFESTATIE 
 
Met de komst van de herfst is de herfstvakantie nabij en daarmee dus ook 
de Nationale Modelbouw Manifestatie te Soesterberg. Dit jaar van 16 t/m 
23 november. Dat betekent zaterdag 15 november opbouwen en weer 
een week lang mensen te woord staan. 
Vooraf moesten een aantal voorbereidingen worden getroffen. Zo heb ik al 
mijn boten nagekeken, een laatste stofbeurt gegeven en in de kisten ge-
daan. Voorts de vuurtoren uit het clubhuis gehaald en de aanhanger uit de 
loods opgehaald. Hiermee ben ik een groot deel van de woensdag aardig 
druk geweest. 
Donderdag eerst de aanhanger gewassen en uitgezogen want die moet er 
spik en span uitzien, als die weer in het museum mag staan. 
Dan begint het laden in een uitgekiende volgorde. Eerst de Stefan Jan H 
met daar bovenop de standaard van de Enterprise met de vuurtoren erin. 
Vervolgens de romp van de Enterprise met daarop de afdekplaat van de 
containers, dan de balbootjes en de Dockyard. Ook het karretje moet 
mee, want ik wil (geloof het of niet) ook gaan varen en om de grote sche-
pen te gaan dragen zie ik niet zitten. Ook de steiger moet nog in de aan-
hanger en dan nog alle zenders, de infobladen, kleden, Bakeniers, foto-
boeken, accu’s en niet te vergeten de bovenbouw van de Smit Enterprise. 
De aanhanger zit nu tot de nok toe vol, deuren dicht en klaar is... Kees, 
uuuuh Jan. 
Alle spullen staan nu klaar voor vertrek. Tussendoor ga ik op vrijdag 13 
oktober met Riet nog naar de poppenbeurs in de Ahoy in Rotterdam. Pop-
pen maken is namelijk een hobby van Riet en daar hoort een beursbezoek 
bij, dus gaan we samen een dagje naar Rotterdam. 
 
En zo is het zo maar zaterdagmorgen. Om 9 uur zou Jaco bij Ans Jansen 
zijn om de historische zeilboten van Piet op te halen. Ik ga kijken of ik een 
handje kan helpen om de boten van de bovenverdieping af te halen, maar 
Jaco zit inmiddels aan de koffie en de boten staan al in de huifkar. Geza-
menlijk rijden we ieder met een aanhanger richting Soesterberg. Met Han 
Jansen in ons kielzog komen we tegen tienen bij het museum aan.  
 
We gaan eerst de stand bekijken. Het ziet er zeer verzorgd uit. De tafel-
bladen voor de deelnemers zijn in de kleuren rood, blauw of geel ge-
maakt. Op het moment dat we alles staan te bewonderen komt de per-
soon van het museum, die dit heeft georganiseerd, naar ons toe. Deze 
aardige dame, Antoinette Plomp heet ze,  vertelt ons dat alle stands zo-
veel mogelijk universeel moeten zijn, namelijk strak en vrolijk. Voorts deelt 
ze ons mede dat er elke dag een kwartier voor de opening een briefing 
wordt gehouden in de Crewroom om ons daar te informeren en eventuele 
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zaken door te spreken. 
We vragen haar meteen even of ze bezwaar heeft als de aanhanger ach-
ter de stand komt te staan. Na inspectie van de aanhanger was dat geen 
probleem. 
Om ongeveer half elf gaan we beginnen met het inrichten van de stand.  
Roel en Johnny zijn inmiddels ook gearriveerd. Han had privé afspraken 
en moest met Inge weg. Omdat we meestal van te voren al een plan heb-
ben hoe de stand er uit moet zien is het op de locatie een kwestie van bo-
ten uitpakken en op de tafels neerzetten. Na een uurtje waren we zodoen-
de al klaar. 
Jaco ging toen ‘vliegensvlug’ naar huis om Sanny op te halen, want ook zij 
hadden die dag nog een afspraak. 
 
Roel, Johnny en onder-
getekende zijn het mu-
seum nog even door-
gelopen om te zien wat 
er al stond. 
Bijzonder was de Tita-
nic, een model van de 
situatie zoals die nu is, 
namelijk op de bodem 
van de zee. Het model 
is geheel uit karton en 
papier gemaakt. Zelfs 
details als een kroon-
luchter aan het plafond 
van de grote hal ont-
breken niet. Super 
mooi gemaakt.         Onze stand met extra tekst op het display 
Om ongeveer 12.15 uur zijn ook wij naar huis gegaan. 
                                                      
 
Zondag, de eerste manifestatie-dag, kwamen ook Dries en Marius hun 
boten nog brengen, zodat de stand goed gevuld was. Ikzelf ben deze dag 
niet geweest, maar wel waren er 6000 bezoekers. 
 
Maandag is het museum gesloten en op dinsdagmorgen heeft Han eerst 
even gauw onze naam op de kubus aangevuld met ons internetadres. Om 
9.45 uur waren we present bij de briefing. Er was koffie en tevens een gro-
te schaal met cake voor ons klaar gezet. Antoinette Plomp, gaf ons uitleg 
wat er van ons werd verwacht. Graag zagen ze ons varen met de model-
len in het vaarbak buiten, maar we hadden maar een paar mensen voor 
de stand, dus hoe moet dat? 
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 Oplossing was de suppoosten in te zetten voor bewaking van de stand. Zo 
gezegd, zo gedaan. Ik heb vandaag met de Smit Enterprise gevaren. Dat 
was de eerste keer dit jaar en het ging nog bijna mis ook. In bochten helt 
de boot altijd een beetje, maar nu kreeg ze een behoorlijke wind mee en 
ging nog wat schuiner. Hierdoor gingen de accu’s schuiven en ging tot 
grote schrik bijna om. Gelukkig kon Han erger voorkomen. De accu’s wer-
den weer recht en alsnog vastgezet en zo heb ik nog een poosje in de bak 
kunnen varen. Later bleek er toch ongeveer 5 liter water in de boot te zijn 
binnengekomen. 
Ik heb het verder die hele week maar voor gezien gehouden om met de 
Enterprise bij die harde wind te gaan varen. 
 
Het was die dagen behoorlijk druk. Dinsdag waren er 2000 mensen ge-
weest, woensdag werden er 2500 bezoekers geteld en zo werd het elke 
dag steeds drukker. 
 
Roel heeft vrijdags nog 
vrij kunnen krijgen om 
onze stand te verster-
ken en ook Johnny 
hoefde niet naar zijn 
werk. Hij had bij zijn 
baas de diepploeg kapot 
getrokken en die moest 
eerst gerepareerd wor-
den, waardoor Johnny 
de rest van de week vrij 
was. Toeval Johnny ???  
Op een gegeven mo-
ment komt Roel de 
stand binnen en zegt: 
Nou mòet ik gaan va-
ren!”       Het varen in de buitenbak 
 “Waarom moeten?”, vragen wij.                    
“Ja, als je ‘betaald’ wordt om te gaan varen, dan moet je wel!”  Ook Han 
beaamde dat. OK, wat moet, dat moet en het weer was redelijk goed, dus 
met z’n allen naar vaarbak. 
 
Zaterdags is het museum gesloten. Helaas voor Kees Smit en nog een 
aantal andere mensen die voor een gesloten hek stonden. 
 
Zondag om 11.45 uur de laatste briefing, zoals steeds met koffie en cake. 
Er waren geen bijzonderheden, wel werden we door Antoinette uitgeno-
digd om direct na de sluiting van het museum voordat met het afbreken 
werd begonnen, voor een drankje en hapje naar de Crewroom te komen. 
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Het was ’s middags in en om het museum ongekend druk. Het was een 
gekkenhuis met 9300 bezoekers. Helaas kon niet iedereen met zijn of 
haar vingers van de modellen af blijven. De familie Kal (deelnemer met de 
messing geklonken scheepsmodellen) kwam ons waarschuwen voor dief-
stal. Jammer dat zoiets gebeurt. Gelukkig is bij ons niets gepikt, alleen 
was er wat schade aan de zeilboten van Piet. 
Om halfvijf zijn we naar de crewroom gegaan. Toen daar iedereen binnen 
was konden diegenen die moesten staan niet omvallen, zo vol was het. 
Tijdens het nuttigen van een drankje en nootje richtte Antoinette namens 
het museum aan woord van dank aan alle deelnemers en sprak van een 
groot succes. Tijdens de zes dagen waren er 24000 bezoekers geteld en 
daarmee is de Nationale Modelbouw Manifestatie weer een grote pu-
bliekstrekker geweest. Ze hoopte dan ook iedereen volgens jaar weer te-
rug te mogen zien. 
 
Na afloop van dit 
samenzijn was het 
tijd om onze spullen 
in te pakken. De or-
ganisatrice kwam 
nog even bij de 
stand langs om per-
soonlijk afscheid te 
nemen. Het organi-
seren van zo’n eve-
nement was voor 
haar heel veel, maar 
ook heel leuk werk 
geweest. Ze vond 
het eigenlijk echt 
jammer dat het nu 
afgelopen was.            Samenzijn na afloop 
Met Han zou ze contact houden om eventueel de werkschependag in 
2006 in en bij het museum te organiseren. 
 
Ik persoonlijk heb genoten van een mooie bijzondere week, ondanks dat 
deze zeer vermoeiend was. En ik denk dat dit ook geldt voor iedereen die 
erbij was. 
Mijn advies aan de achterblijvers is: Ga ook eens een dag mee naar een 
beurs of een opendag van een bevriende vaargroep. 
Dan weet je wat je eerder hebt gemist. 
  
JAN HOFMAN 
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GELEZEN IN ANDERE BLADEN 
 
Modelbouw Aktueel, september 2005, nummer 108 

Dit blad telt 100 pagina’s. Het merendeel van de inhoud wordt 
gewijd aan modelvliegtuigen, waaruit men kan concluderen dat 
of vliegtuigjongens actiever zijn met het schrijven van tijdschrift-
artikelen dan de rest, of dat zij in de meerderheid zijn, of dat de 
oorsprong van dit blad uit vliegtuigjongens bestond en dat dit 
netwerk nog steeds de overhand heeft. 
Dank zij mensen als Roel van Essen, vinden we ook regelmatig 

iets over scheepsmodelbouw geschreven. 
Op pagina 55 lezen we de eerste scheepsmodel berichten. In Zoetermeer 
is een modelzeilgroep in oprichting, Bijzonder is dat deze gaat ontstaan 
vanuit een echte 1:1 jachthaven. 
Roel beschrijft de bouw van de BMW Oracle. We kennen dit schip van de 
diverse proefvaarten op onze vaarvijver. Kenmerkend in het verhaal is dat 
Roel het in elkaar zetten van het model niet bouwen maar assembleren 
noemt. 
Over accu’s lezen we dat de merken Peak Racing en Orion losse NiMH-
accu’s op de markt brengen van 3700 mA/h. 
Om een accupack samen te stellen is het zaak zoveel mogelijk gelijkwaar-
dige cellen bijelkaar te zoeken. Daartoe helpt bij Orion een opgeplakte 
label waarop de gegevens van de accu vermeld staan. 
JACO 
 
Modellwerft, oktober 2005. 

Altijd weer mooi als dit blad in de brievenbus valt; het betekent 
een paar uur lees- en kijkplezier en bovendien is het goed voor 
je kennis van ‘die Deutsche Sprache’. (er zijn tijden geweest dat 
ik op een andere manier naar de Duitse taal keek…)  
Op blz 4 meteen een publiekstrekker: een recensie van een 
Chris Craft Barrel Back. Zal de familie’s Bink en Jansen wel 
aanspreken, zo’n nostalgisch aandoende speedboat. De fabri-

kant is Dumas, hetgeen veel werk belooft. Dit model is dus ook vrij ar-
beidsintensief, maar met een 650-electromotor heeft ze een prachtig vaar-
beeld. De recensent is er duidelijk erg enthousiast over.  
Op blz 10 een G-type torpedoboot.  Het schip liep in 1914 van stapel in 
Kiel, bedoeld voor de Argentijnse marine. Maar na het uitbreken van 
W.O.I werd ze in beslag genomen door de Kaiserliche Marine en diende 
daar gedurende de gehele oorlog. Een lang, smal schip, vrij zwaar bewa-
pend met 4 x 105mm kanons, 6 torpedobuizen en 24 mijnen. Een bijzon-
der mooi model, met een apart vaarbeeld. Bij dit type schepen denk ik 
altijd als eerste: ‘kimkielen!’ aangezien ze heel rank zijn.  
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Vervolgens een test van de nieuwe MC-19 computerzender van 
Graupner; het risico van een sms-duim is bij deze zender aanwezig, aan-
gezien er wel heel erg veel is in te stellen! Een groot LCD-display geeft de 
info.  
Ook interessant is een artikelenreeks over ‘klassieke’ schakelingen. Sim-
pele knipperlichtschakelingen, een watermelder, een (schaal) radar-
scherm (opletten Jan!!) en nog een aantal schakelingen passeren de re-
vue, compleet met stukslijst en printlayout.  
Ondertussen zijn we op blz 34 aangekomen bij de klassieke zeilschepen. 
Ditmaal een beschrijving van een model koggeschip. Prachtig, zoals de 
bouwer de lijnen van zo’n middeleeuws schip heeft nagebouwd!  
In schaal 1:1 een artikel over de Poolse bergingssleper ‘Cyklon’. Een aan 
de voorzijde massief ogend schip, met echter een heel klassiek achter-
schip. Rare combinatie.  
Even verderop een artikel over een onderzeeër: de ‘Ictineo II’. Een hou-
ten onderzeeboot uit 1864. Ook het model is van hout, en (na de nodige 
kinderziekten) duikvaardig. Norbert Brüggen, een bekende naam in de 
sub-wereld, heeft ook bij dit model assistentie verleend.  
Voor het snelle werk: een reportage over de 1:1 P1 Grand Prix in Trave-
münde. Veel schuim, scherpe props, en de nitro-dampen slaan je op die 
pagina’s tegemoet. Helaas ontbraken de pitspoezen… De formule 1 op 
het land is toch beter geregeld.  
Voor de zeilers nog een artikel over veranderingen aan de  “Atlantis”, inte-
ressant als je eens een betere schootlier wil bouwen.  
Een volgend verhaal gaat over de bouw van de “Hanseatic” van Robbe, 
een model wat ik in Neurenberg heb zien staan. Op zich een mooi model, 
maar… geen werkschip! Dat is het laatste besproken model wel: De LST 
(Landing Ship, Tank) Eidechse L751. Een heel interessant model van een 
Duits tanklandingsvaartuig, overgenomen van de Amerikanen. In schaal 
1:50 gebouwd en voorzien van heel veel details. Prachtmodel! 
 
So, ich habe wieder zwei Stunden verpaßt mit die Studie der Deutsche 
Sprache. Schon wieder mit viel vergnügen und daß hätte mein Lehrer, der 
Herrn Paalman, in 1974 nie gedacht! 
Jammer dat het Nederlandse taalgebied te klein is om zulke tijdschriften 
alleen voor scheepsmodelbouw uit te geven… Nou ja, wij doen in ieder 
geval ons best in “De Bakenier”! 
ROEL 
       
 
 



BAKENPRAATJES  
 
Leeftijdsopbouw van VGF-leden 
Nevenstaand zien we een overzicht van de leeftijdsopbouw van leden ge-
durende de afgelopen 11 jaar. 
Conclusie: 
Ledenaantal:  
Uitgezonderd de jaren 2000 en 2001 is het ledenaantal erg stabiel geble-
ven met een lichte groei vanaf de datum van oprichting (10%) 
Jeugdleden: 
Het aantal jeugdleden is blijven schommelen tussen de 2 en 4.  
In percentage wel een groei van 50%, doch dit is slechts 1 lid meer. 
De Twenties: 
Het aantal leden tussen de 19 en 30 jaar groeide even in de eind 90-er 
jaren en is nu iets boven het oude peil. 
31-40 jaar: 
Deze groep is opvallend teruggelopen van 9-10 leden in het begin van de 
oprichting tot 3-4 leden nu. Mogelijk is dit een leeftijdsgroep waarbij weinig 
ruimte in vrije tijd zit om hobby’s te kunnen uit voeren. 
De Midlifers: 
In deze groep 41-50 jaar zijn we op dit moment op hetzelfde aantal als 
waar we mee begonnen zijn 
51 jaar en ouder: 
In de oudere groepen zien we de hoogste stijging. Waarschijnlijk niet een 
teken van vergrijzing doch  mensen met meer vrije tijd om zich met hun 
hobby bezig te houden. 
Al met al hoeven we ons in de vereniging over deze cijfers niet ongerust te 
maken. 
 
 
Kaalslag langs de vijver 

 
 
Kort geleden merkten we 
dat de oevers van de vijver 
nogal kortgewiekt waren. 
In het tam-tam circuit gin-
gen geluiden dat Jan Hof-
man hout nodig heeft voor 
het maken van de nieuwe 
golfbrekers/steigers. 
Zal toch niet waar zijn? 
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Leeftijd 
1995 

1996 
1997 

1998 
1999 

2000 
2001 

2002 
2003 

2004 
2005 

t/m
 18 jr 

2 
2 

3 
2 

3 
2 

2 
2 

4 
4 

3 

19 t/m
 30 jr 

3 
3 

5 
6 

6 
4 

4 
5 

4 
4 

4 

31 t/m
 40 jr 

9 
10 

8 
6 

5 
5 

1 
1 

3 
3 

4 

41 t/m
 50 jr 

9 
8 

8 
6 

7 
5 

8 
8 

10 
9 

9 

51 t/m
 60 jr 

4 
4 

4 
5 

6 
7 

5 
8 

8 
10 

7 

65 jr en ou-
der 

0 
0 

1 
1 

1 
1 

2 
2 

2 
2 

3 
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27 
27 

29 
26 

28 
24 

24 
26 

32 
32 

30 

27 

                         O
VER

ZIC
H

T LEEFTIJD
SO

PB
O

U
W

 VA
A

R
G

R
O

EP FLEVO
LA

N
D

 



28 

EVENEMENTENKALENDER 
 
2005: 
 
28 dec 2005  + Vaarshow Urker Modelbouw Club 95 te Urk 
     Gebouw ‘Het Jeugd’- Aan de Richel 4 – Urk . 10-18 uur 
 
2006: 
18/19 feb * Modelbouwbeurs 2006 te Goes 

05-09 apr . InterModellBau te Dortmund 

11-12 mrt Wheels in Miniatuur – IJsselhallen te Zwolle 

25 mrt * Open dag MBC Epe te Emst (Forellenkwekerij) 

.. april * 11e Bowlingavond VaarGroep Flevoland 

23 apr Vlootschouw HMBC op Madestein in Den Haag, 11 uur 

23 apr Open dag MBV De Nijverheid te Hengelo 

6-7 mei Modelbouw en Miniatuur in Evenementenhal te Rijswijk 

13 mei  * Voorjaarsvaardag MMI (Marinedag) 

21 mei  Open dag VMBC ’t Anker te Nieuwegein 

21 mei Duikbotendag bij Isis te Lelystad 

25 mei Werkschependag Modelbouwforum.nl bij Museumscheeps  
 werf te Vreeswijk (onder voorbehoud) 
 

24-28 mei Eurosail Pagedal te Stadskanaal 

03 jun * Open dag Vaargroep Flevoland 

10-11 jun Vaarweekend Vaargroep Ekenstein te Appingedam 

24-25 jun * 10e Hydron Waterfestival te Lelystad 

12 aug * 15e Meerpaaldagen te Dronten 

19-20 aug? * Vaarweekend Vaargroep Harderwijk te Ermelo 

? aug  * Barbecue Vaargroep Flevoland 

21-29 okt * 25e Nationale Modelbouw Manifestatie te Soesterberg 

? Olster Modelbouw Club 

? Modelbouw Club Huizen  

? Modelbouw Vereniging Samen Sterk te Vaassen 

 

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


