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“Over De Bakenier” 
--------------------------------- 

Beste vaar- en bouwvrienden.... 

 

Hierbij het eerste nummer van “de Bakenier” van 2023.  

 

Afgelopen jaar zijn er twee Bakeniers uitgebracht, en nu ligt er weer een 

mooi exemplar – met dank aan de bijdragen van Lex! Er gebeurt veel op onze 

vereniging, en eenieder die daarover een stukje wil schrijven is natuurlijk 

zeer welkom! 

 

 Tot ziens aan de waterkant of in het clubhuis. 

 En voor een leuk stukje voor De Bakenier … 

  Freek Schepers, samenstelling, 

Mail: Freek_Schepers@yahoo.com , of 0612808902. 

 

 

Inhoudsopgave De Bakenier 73. 

------------------------- 
• Samenstelling/ Inhoudsopgave  blz.  2 

• Van de bestuurstafel   blz.  3 

Stefan Tieken 

• Nieuwe VGF Kinderbootjes  blz.  5 

Lex Verkuijl 

• 152VO competitive in Duitsland  blz. 11 

Lex verkuijl 

• Verenigingsnieuws    blz. 17 

• Dank adverteerders   blz. 21 

  

 

mailto:Freek_Schepers@yahoo.com
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Van de bestuurstafel. 
 

2023, alweer een jaar erbij. 

 

Terugkijkend naar 2022 doen wij met veel plezier. Wij hebben een aantal 

mooie interne en externe evenementen kunnen houden en aan kunnen 

deelnemen. De clubavonden waren weer goed bezocht, gezelligheid 

rondom. Ook hebben wij weer een aantal mooie verbeteringen kunnen doen 

aan onze locatie, met als grootste klus het vervangen van het dak van onze 

berging. Als wij gasten op onze locatie krijgen wij vaak te horen wat voor 

toplocatie wij hebben en hoe alles er netjes uitziet. Dat is ook een groot deel 

te danken aan ons klusteam en aan de leden die zich hiervoor willen 

inzetten. 

 

Vooruitkijkend naar 2023 doen wij met veel vertrouwen. Ons ledenaantal 

bestaat nu uit 37 leden en 1 jeugdlid. Onze agenda loopt ook lekker vol en 

wij hopen dit jaar ook weer Subsail te kunnen houden op onze locatie, het 

evenement voor alles wat onder water vaart.  

En dan bestaat onze vereniging dit jaar ook nog eens 40 jaar. Dat zullen wij 

zeker niet zomaar voorbij laten gaan, niet alleen voor onze leden maar ook 

uiteraard tijdens onze open dag op de eerste zaterdag in juni. Zet deze 

datum alvast maar in jullie agenda. 

Ook staan er weer wat klussen op de planning. De vloer van ons 

clubgebouw is wat erg flexibel geworden en moet opnieuw worden 

ondersteund, nadeel van een locatie in de polder. Ook willen wij een betere 

oplossing voor de plastic dekkleden tussen onze gebouwen en die van de 

ijsclub. 

 

Dit is de laatste “Van de bestuurstafel” die jullie van mij zullen kunnen lezen. 

Vanaf begin januari heb ik het stokje met veel vertrouwen overgedragen aan 

Wim Wijnolts. Ik neem de taak van secretaris weer op mij, een taak die ik in 

het verleden ook met veel plezier heb gedaan. Ik wens Wim veel plezier toe 

met zijn nieuwe functie. 

 

Wij wensen jullie allemaal een goed 2023 toe en mogen wij elkaar weer veel 

aan de waterkant kunnen spreken. 

 



 4 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur. 

 

Stefan Tieken.  

 

    
 

 

                   

               

 

  

 

Hét bouwbedrijf van Flevoland 

WILSOR KUNSTHARSEN 

Noorderbaan 46 

8256 PR Biddinghuizen 

Tel. 0321 - 331167 
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Nieuwe VGF kinderbootjes 

Deel 1 

Dit jaar was ik mee naar de Sleepbootdagen in Nijkerk. (Door de lokale 

bevolking meestal uitgesproken als ‘Niekark’). Het was een mooie dag met 

goed weer, en na wat opzetstrubbelingen met de vaarbak  hebben we er 

ook veel gevaren. Zo ook de Brandweerbootjes, die erg in trek waren bij de 

passerende jeugd. Er ontstond zelfs een wachtrij! 

Maar zo ongeveer rond het midden van de dag werden steeds meer 

tekortkomingen aan die speelgoed bootjes zichtbaar. Ze waren al een tijdje 

terug weer gangbaar gemaakt, het stilliggen tijdens de Corona had ze geen 

goed gedaan, maar nog steeds wilde er één niet goed lopen. Bij de ander 

moest de schroefas steeds teruggedrukt worden, en ik begin maar niet over 

hoe vaak ze leeggegoten moesten worden… 

Nieuw ontwerp 
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Tijdens wat overleg achter de marktkramen werd er besloten dat het tijd 

was voor iets nieuws. Ik had mijn met ultrasoon sensoren zelfstandig varend 

bootje ook meegenomen, en die heeft ook de nodige rondjes in de bak 

gedraaid. Min of meer tot mijn verbazing vond men dat wel een leuk ding, 

en in een iets groter formaat zou het misschien wel een goed kinderbootje 

kunnen zijn. Er ontstond een spontane brainstorm sessie waarbij al vlot 

rijpte het plan rijpte om hem grofweg twee maal zo groot te maken, 

uitgerust met één schroef, natuurlijk moesten de gaten voor de ultrasoon 

sensoren verdwijnen, en hij moest foolproof en goed waterdicht zijn. Ook 

graag een stootrand er om heen! (geen idee waar dat voor nodig zou 

moeten zijn, maar goed … )  

  

  

Toen bleek dat dit plan best uitvoerbaar zou moeten zijn bood Peter van 

Caspel aan er één te sponseren, kort daarna gevolgd door Stefan Tieken 

voor de tweede. Hartelijk dank heren! Ondergetekende zou het ontwerp 

voor zijn rekening nemen, en Ruben wou het printwerk wel uitvoeren. En 

jawel, er was een degelijk plan! Het samenbouwen hebben we niet concreet 
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besproken, maar dat kan een mooie activiteit tijdens de wat koudere 

woensdagavonden zijn. Op die manier hebben we ook weer een 

clubproject! 

CAD 

Met de ontstane stabiele financiële basis ben ik de dag erna eens op Ali 

gaan kijken en heb twee langzaam lopende type 400 motortjes besteld, 

twee schroefassen en een setje Li-ion accu’s. De beide NiMh accu’s bleken 

eigenlijk niet meer door te kunnen, en Li-ion is makkelijker met laden en 

een tijdje stilliggen. 

  

 

 Daarna heb ik in 123D (wat ik nog steeds met veel plezier gebruik) het 

sensor-slepertje eens 2x zo groot gemaakt. Dat bleek echter niet helemaal 

fraai, uiteindelijk bleek 2x zo lang, en ongeveer 1,5x  de breedte en hoogte 

een redelijk geloofwaardige sleper op te leveren. Daarmee was het een 

bootje van 48cm lang, 19 breed en ook rond 19 hoog geworden, goed 

maatje voor het doel. Het rust op de kiel, kimkielen en een skeg naar achter. 

Daarmee kan hij plat op tafel staan en is een standaard niet nodig. 

Toen moesten de sensorpoorten er nog uit. Dat bleek lastiger dan gedacht, 

uiteindelijk heb ik de hele voorste verschansing nieuw moeten ontwerpen. 



 8 

De opbouw heb ik iets verder naar voor gezet en in vorm iets aangepast 

waarmee de proporties wat meer in balans kwamen als een moderne, 

beetje dik en gedrongen havensleper. Verder zijn de aansluiting van de in 

twee delen te printen romp meer automatisch passend gemaakt, en is een 

grendel systeem op de opbouw ontworpen waarmee die vast zit tegen 

grijpgrage vingertjes. Tevens is een soort van afdekplaat in de opbouw 

getekend die als deksel fungeert, daarmee moet er makkelijk een golf over 

het dek en opbouw kunnen slaan zonder dat er water binnenkomt. Met nog 

het toevoegen van een sleeplier achterop de opbouw en een anker / 

verhaal lier op de boeg was het ontwerp dan klaar. 

 

 Vervolgens heb ik er een setje STL printbestanden van gemaakt en die naar 

Ruben verstuurd. Hij bestelde daarop filament in blauw en geel. Daarmee 

wordt één bootje in de kleurstelling blauw-geel geprint, en de andere in 

geel-blauw. 

Tot zover het eerste deel van de ontstaansgeschiedenis van de nieuwe 

kinderbootjes FLEVO 1 en FLEVO 2. In het volgende deel schrijf ik iets over 

het samenbouwen. Maar wellicht maak je dat al in levende lijve mee tijdens 

één van de komende clubavonden! 

 

Lex Verkuijl 
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152VO Competitie 2022 

 

Irenensee, Duitsland 

Elk jaar wordt er in Duitsland een competitie gehouden met de houten 

speedbootjes met buitenboordmotoren van de 152VO klasse. Al een aantal 

jaren doe ik daar met mijn boten ook aan mee, en de laatste keren zijn ook 

mijn jongens Jeroen en Remco mee geweest. Zo zijn het echte familie 

evenementen geworden. Nu ook in Duitsland de Corona maatregelen 

eindelijk zo goed als verdwenen waren is er begin augustus weer een 

kompetitie mogelijk geweest, waar ik samen met Remco heen ben geweest. 

De opzet 

Deze wedstrijden hebben een zelfde opbouw als in de jaren 50 – 60 bij de 

Amerikaanse klasse met de echte Outboard Racers werd gehanteerd. Daar 

is 152VO immers op gebaseerd, en ook in dit soort dingen wordt er zo 

origineel getrouw mogelijk gewerkt. Dat houd bijvoorbeeld in dat de boten 

eerst donderdags door een keuring moeten, om te kijken of ze aan de 

regelgeving voldoen. Die is niet zo ingewikkeld, hoofdzakelijk moet een 

model net als het origineel opgebouwd zijn, gemaakt uit hout, en uiteraard 

aangedreven door een buitenboordmotor. Die laatste heeft een maximaal 

toegestaan vermogen, maar verder kun je redelijk vrij je gang gaan.  
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Wij hadden vijf boten bij ons, waarvan twee nieuw gebouwde DeSilva’s. Dit 

type boot was ook binnen 152VO redelijk nieuw en de verwachtingen qua 

snelheid en vaargedrag waren hoog gespannen. Dit aangewakkerd door de 

proefvaarten in Nederland waarbij bleek dat deze rompen snelheden 

konden halen van boven de 60 km/h, binnen het gestelde maximum 

vermogen. Het snelheidsrecord bij 152VO lag op 57 km/h, dus dat kon nog 

best wel leuk gaan worden! 

 

De nieuwe boten, gebouwd als de zusterschepen ‘Black Label’ en Red Label’ 

van het bekende Whisky merk Johnny Walker, kwamen goed door de 

keuring, dus kon aangetreden worden bij de Qualifying. Dit houd in dat een 

boot drie ronden rond het ovale race parcours moet varen om te laten zien 

dat de boot betrouwbaar vaart, en ook de piloot weet wat hij doet, zodat 

zowel boot als vaarder geen gevaar voor andere boten zijn. 

 

De Closed Course Races 

Op vrijdag zijn dan de eerste races aan de orde. Met vier of vijf boten 

tegelijk moeten er met vliegende start 15 rondes gevaren worden, degene 

die dat het snelste doet wint. Op zich simpel van opzet, zij het niet dat het 
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vaargedrag van de meeste van deze 152VO boten af en toe onvoorspelbaar 

is. Dit komt omdat deze rompen met vlakke bodem eigenlijk te hard over 

het water worden gejaagd, en dan is elk golfje dat verkeerd binnen komt 

een potentiële springschans. Gelukkig varen de boten van Remco en mijzelf 

redelijk strak en stabiel, dus het is zaak om voornamelijk uit te kijken naar 

‘Schlenkers’ van de overige deelnemers en daar op in te spelen. 

De beide DeSilva’s blijken aan de verwachtingen te voldoen. Ruimschoots! 

Zij hebben een rompvorm met een relatief smal en lang glijvlak waardoor ze 

snel en stabiel rechtuit varen. In de bochten ‘bijten’ zich de zijkanten in het 

water en zuigen zich als het ware een beetje vast. Daardoor kunnen ook in 

de bochten erg hoge snelheden aangehouden worden. Je zult de 

uitdrukking “iemand het snot voor de ogen varen” wel kennen. En dat 

gebeurde dus keer op keer. Het was bijna gênant om te zien hoe snel deze 

nieuwe boten bij de concurrentie wegliepen! “Misst, immer diese 

Holländer..!” Remco en ik zijn dus goed door de closed course wedstrijden 

gekomen. Remco heeft daarbij de meeste winst behaald, en ook Pa was 

verre van ontevreden over het resultaat. 

 

Marathon Races 

Het volgende deel was op zaterdag. Persoonlijk vind ik dat het leukste 

onderdeel, de Marathon Races. Hier worden teams gevormd op basis van 

de resultaten uit de Closed Course races, met telkens een langzame, 

gemiddelde en snelle boot. Elk team moet vervolgens met die drie boten 

maar liefst 96 rondes in totaal afleggen. Welke boten hoe lang varen en in 

welke volgorde is geheel aan de teams te bepalen. Eén strategie is dan 

bijvoorbeeld om de snelste boot de meeste rondes te laten varen. Daarmee 

haal je in theorie de snelste totaaltijd. Alleen zijn snelle boten vaak wat 

onstabieler, en is het risico op een flip groter. En de aloude spreuk geld; “If 

you want to finish first, you first need to finish.” Lig je op je dak is het over 

en uit. Een andere strategie is om de gemiddelde, of zelfst de langzaamste 
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boot langer te laten varen. Die lopen rustiger en stabieler, en daarmee is 

het zekerder dat je ook daadwerkelijk je rondes haalt. In de praktijk wordt 

een mengeling van deze tactieken gebruikt. 

 

Zolang iedereen blijft varen gaat dat goed, maar als er boten uitvallen kan 

het ineens heel spannend worden, en moet vaak de tactiek omgegooid 

worden. Dat maakt het heel dynamisch en spannend! Het komt wel eens 

voor dat uiteindelijk slechts één boot een marathon uit moet varen, en dan 

is het hopen dat de accu’s vol genoeg zijn! Helaas ging zowel bij Remco als 

mijzelf één van de twee marathon races waaraan we mee konden doen 

verkeerd. Toch iets te hard op het scherp van de snede gevaren, en dan is 

het met een onverwacht golfje ineens gebeurt. Jammer, maar dat hoort er 

ook bij. 
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Nevenactiviteiten 

Niet alleen de wedstrijden doen er toe, ook hoe je boot gebouwd is. Tijdens 

vaarpauzes komen de deelnemers langs alle boten gelopen en beoordelen 

deze op mooist gebouwd, mooiste buitenboordmotor, beste algemene 

indruk, en nog een paar dingen. Hier komen ook punten uit die opgeteld 

worden bij de vaarpunten. De totaalscore bepaald dan de uiteindelijke 

winnaar van de competitie. Remco was erg blij dat hij de ‘Best of Show’ 

(mooiste totale uitstraling) binnenhaalde voor zijn Johhny Walker ‘Black 

Label’ dit jaar!  

En er wordt niet alleen gevaren natuurlijk. In de late middag wordt de BBQ 

aangestoken en wordt er door alle deelnemers gezamenlijk gegeten. En 

gedronken. Het is traditie geworden dat iedere deelnemer wel iets 

meeneemt dat door de anderen geproefd kan worden, en je moet soms op 

de rem trappen om niet teveel glaasjes aangeboden te krijgen. De volgende 

dag moet er immer weer gevaren worden! Deze BBQ avonden en gezellig 

samenzijn zijn ook een groot deel van de charme van deze 152VO 

competities. 
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Siegerehrung 

Zondagochtend is dan ‘Die Siegerehrung’, oftewel de prijsuitreiking. Elke 

deelnemer krijgt een certificaat waarop de punten voor het varen en die 

voor het bouwen vermeld zijn. Het kan af en toe best verrassend zijn hoe 

dat dan loopt. Iemand die goed vaart maar weinig bouwpunten krijgt kan 

lager eindigen dan iemand die heel mooi bouwt maar bij de wedstrijden 

steevast zijn zender ondersteboven vasthoud. Elk jaar ziet de ranglijst er 

dan ook anders uit. Maar één stabiele factor schijnt er wel steeds te zijn, 

minimaal één Verkuijl komt op het podium! Dit jaar zelfs twee. Remco 

belandde door heel goede race resultaten te behalen en ook een portie 

bouwpunten binnen te sprokkelen op de tweede plaats. Ikzelf mocht onder 

hem aansluiten op de derde plaats. De eerste plaats werd belegd door Kay 

Nienaber die tijdens de Corona twee nieuwe boten had gebouwd, en heel 

mooi ook nog. Daarnaast had hij ook hoge punten behaald met het varen. 

De doorslag gaven voor hem echter de bouwpunten. 

Op de terugweg naar huis hebben Remco en ik nog wat nagepraat. Remco 

wil volgend jaar hoger proberen te eindigen en gaat misschien een bootje 

erbij bouwen hiervoor. Ikzelf ga dat niet doen, de hobbykamer wordt 

inmiddels (alweer) te klein! En het begint pijnlijk te worden hoeveel 

‘lopende projecten’ er nog steeds liggen. We waren het er hoe dan ook over 

eens dat het een heel leuke tijd weer geweest is, en we volgend jaar zeker 

weer gaan! 

 

Lex Verkuijl. 
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 Scheepsmodelbouwvereniging “Vaargroep Flevoland” 

opgericht 17 maart 1983 

zelfstandig 21 december 1994  

------------------------------------------------------------- 

Bestuur … 

 

Voorzitter: Wim Wijnolts. 

Secretaris: Stefan Tieken. 

Penningmeester: Lex Verkuijl. 

Algemeen bestuurslid: Bert Kip. 

 

Externe bestuursondersteuning … 

Ruben Bosman: ondersteunend webmaster 

Freek Schepers: samenstelling clubblad “De Bakenier” 

Koos Aarse: coördinatie aanschaf clubkleding, 

                   beheer tekeningenarchief.  

Emailadres: secretaris@vaargroepflevoland.nl  

 

Clubgebouw ...  

“HET BAKEN”, Sportlaan 12, 8256 CE Biddinghuizen.  

Bijeenkomsten ... Clubavonden op woensdag van 19.00 – 21.30 uur                  

(medio februari t/m eind november).  

Clubblad “De Bakenier”...  

Samensteller: Freek Schepers. 

mail: Freek_Schepers@yahoo.com   

 

mailto:secretaris@vaargroepflevoland.nl
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Internetadres ...  

www.vaargroepflevoland.nl  

 

Ledenadministratie ...  

Info lidmaatschap: 

Tijdens de clubavonden bij de bestuursleden, 

of via het secretariaat secretaris@vaargroepflevoland.nl  

 

Beëindiging lidmaatschap:  

Het lidmaatschap eindigt op 31 december.  

Eén maand voor deze datum schriftelijk  

opzeggen bij het secretariaat.  

 

Contributie per jaar ...  

Senior lid - € 40,00 

Junior lid - € 20,00 

 

Contributiebetaling:  

Na 1 januari en voor 1 april !!! 

(a.u.b. niet betalen voor 1 januari;  

lastig voor de penningmeester). 

 

Betaling via RABO-bank.  

IBAN nr.: NL15RABO0338135286.  

http://www.vaargroepflevoland.nl/
mailto:secretaris@vaargroepflevoland.nl
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Met dank aan onze adverteerders …… 

 
• Hedi Bouw 

• ModelbouwShop Nederland 

• Wilsor Kunstharsen 

• Quinteva Postema Staalbouw BV 

• Tmmer Grond-,Weg-en Waterbouw 

• GEMA Apparatenbouw 

• v.d. Heijkant Aannemersbedrijf 

• Tietema Stijlvolle Bakkerij 

• Dematech Part & Projects 

• Raboesch Models BV 

• Maquett 

• W.van Lit Service en Techniek 

• OpDrift Watersport 

 
Dames en heren adverteerders. 

Mocht u iets willen wijzigen in uw advertentie of een geheel 

nieuwe plaatsen, neem dan contact op met de redactie. 

Freek Schepers, tel. 0612808902 of 

Freek_Schepers@yahoo.com 

Wilt u dit clubblad in kleur bekijken? 

Ga dan naar onze website www.vaargroepflevoland.nl. 

Onder het kopje “De Bakenier” vindt u het laatste nummer van  

De Bakenier en alle voorgaande nummers. 

 

 

 

http://www.vaargroepflevoland.nl/
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