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“Over De Bakenier” 
--------------------------------- 
En zoals altijd kijk ik vol verwachting naar mijn postvak-in of naar mijn 
brievenbus. 
 
 Tot ziens aan de waterkant of in het clubhuis. 
 En voor een leuk stukje voor De Bakenier … 
  Ton Mulder, samenstelling, 

Mail: AMulder2@kpnmail.nl , of 0321-311654. 
 
Inhoudsopgave De Bakenier 69. 

• Samenstelling/ Inhoudsopgave  blz.  2 
• Van de bestuurstafel   blz.  3 
• Obligaties     blz.  5 
• Bouwverslag 1:50 Torpedo’s  blz. 7  
• Verenigingsnieuws    blz. 21 
• Dank adverteerders   blz. 25 

  
* 2020 was een bijzonder jaar ! 
* 2020 was een jaar zonder evenementen ! 
* Laten we hopen dat 2021 ons meer mogelijkheden biedt en meer ruimte 
geeft om aan onze hobby aandacht te besteden ! 
Iedereen alle goeds toegewenst in het nieuwe jaar! 
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Van de bestuurstafel. 
------------------------------------- 
 
Helaas blijft het Corona virus ons achterna zitten, maar gelukkig 
geen leden die daarvan het slachtoffer zijn geworden. Het heeft 
voor ons allemaal een impact, of dat nu groot is of klein. Het 
onbezorgde leven als voorheen is er niet meer en of dat ooit weer 
helemaal terugkomt is de vraag. 
 
Wij hebben bijna geen evenementen gehad dit jaar, maar de 
vaardag met barbecue hebben wij wel door kunnen laten gaan en 
dat was een succes. Het ziet er niet naar uit dat er dit jaar nog 
evenementen gehouden zullen gaan worden, de rijmiddag en het 
snertvaren hebben wij ook moeten annuleren. Uitnodigingen voor 
externe evenementen zijn ook ingetrokken. 
 
Het winterklaar maken verliep ook anders dan normaal, wij konden 
dat niet met de leden doen.  Het klusteam heeft een groot deel 
opgepakt en een “jeugd” team zou de zware klussen doen. Maar ja 
toen werden de maatregelen weer aangescherpt en kon het 
“jeugd” team niet aan de bak op de geplande dag. Of alles toch nog 
gelukt is, was ten tijde van dit schrijven nog niet bekend. Gelukkig 
hebben wij wel afspraken kunnen maken met de ijsclub om de 
grote steigerelementen in het water te mogen laten, dat scheelt al 
een hoop. 
 
Is dan alles negatief op dit moment…uiteraard niet.  
Wij als bestuur zien de toekomst zonnig in! 
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Koos heeft alles netjes kunnen overdragen aan Lex. We kunnen 
stellen dat wij er financieel goed voor staan, ondanks geen 
inkomsten vanuit evenementen. Dat is ook voor een groot deel te 
danken aan de erfenis van Egbert, waarbij zijn modellen in goede 
handen zijn gevallen.  
Het ledenaantal blijft mooi constant, de leden die dit jaar lid zijn 
geworden zijn ook regelmatig op de club te vinden. 
 
Wij hopen dat volgend jaar een jaar zal zijn als voorgaande jaren 
en wij weer volop aan evenementen kunnen deelnemen en ook op 
ons eigen terrein kunnen houden. Misschien zien wij dan wel heel 
veel nieuwe modellen op ons vaarwater en in onze vaarbak, we 
hebben tenslotte veel tijd thuis moeten doorbrengen. Ik denk dat 
velen van ons er naar uit kijken om weer samen aan de waterkant 
te staan om lekker te varen en bij te kletsen.  
 
Blijf allemaal gezond en houd rekening met elkaar! 
 
Groeten, 
 
Stefan Tieken.  
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Obligaties 
--------------- 

In 2015 besloot het bestuur om obligaties uit te geven  
om middelen te verwerven voor het onderhoud van ons 
terrein en de daarop staande gebouwen.  

Achteraf blijkt dit een goede manier om middelen te 
verwerven. Er zijn in totaal 51 obligaties uitgegeven.  

Op onze open dag werden er een aantal uitgeloot die door de 
gelukkigen konden worden verzilverd of aan de vereniging 
konden worden geschonken.  

Over de afgelopen jaren hebben we kunnen bewerkstelligen 
dat er 50 van de 51 uitgegeven obligaties aan de vereniging 
zijn geschonken.  
 
Wat wil zeggen dat er nog één obligatie à € 20,00 open 
staat.  

We mogen dus vaststellen dat het uitgeven van obligaties 
een succes is geweest.  
Misschien voor herhaling vatbaar.  

Wie weet. 

Koos Aarse 
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Hét bouwbedrijf van Flevoland 

WILSOR KUNSTHARSEN 
Noorderbaan 46 
8256 PR Biddinghuizen 
Tel. 0321 - 331167 
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Bouwverslag 1:50 Torpedo’s 
----------------------------- 

Freek Schepers 18/3/2020. 

 

1. Mijn tweede duikboot – met het origineel. 

Torpedo’s voor Hr Ms K-XVIII 

Zoals vele van jullie weten heb ik mijn eerste onderzeeboot model 
10 jaar geleden gebouwd. Het is een 1:50 model van Hr Ms K-
XVIII, een van een klasse van 5 onderzeeboten ingezet om 
Nederlands-Indië tegen de Japanners te verdedigen.  
Het bouwen van dit model heeft 3 jaar geduurd. 
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Hr Ms K-XVIII had 8 torpedo buizen, 4 in de boeg, 4 in het hek, 
en twee die onder het dek zaten en naar links of recht gedraaid 
konden worden om af te schieten. Dit artikel gaat over het 
functioneel maken van deze 1:50 buizen en torpedo’s. 

 

2. 1:50 model van hr ms K-XVIII – met open torpedodeuren van de 
onderdekse buizen. 

                      

3. De onderdekse buizen – uitgedraaid. 
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Mijn model van K-XVIII is gemaakt van houten planken, en 
afgedicht via een 1.5 meter lange celrubber afdichting – 
gecomprimeerd door 17 M8 bouten. 

Toen ik begon was alles in de 
duikboten wereld nieuw, 
maar met veel geduld en veel 
hulp met de technologie is K-
XVIII een successvol model 
die in 6 landen bij meer dan 
50 gelegenheden gevaren 
heeft.  Al in 2013 begon ik 
de boot uit te rusten met 
werkende torpedo’s. 
Torpedo’s voor modelschepen 
zijn niet nieuw, velen hebben 
elektrische en gas-
aangedreven torpedo’s 
gebouwd. 

De grootste moeilijkheid was de schaal; op 1:50 heeft de torpedo 
een diameter van 1 cm, een lengte van ongeveer 14 cm, en het 
gewicht mag niet meer dan 8 gram worden om zinken van de 
torpedo te voorkomen. 

Kwa functionaliteit heb je minimaal nodig; een krachtbron, een 
motor, een propeller en een aan/uit schakeling. Het idee wat is 
toen had was een rubber-motor te gebruiken. Ik kocht elastiek 

4. the wooden  build - took 3 years 
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voor modelvliegtuigen, een opwind apparaatje en kon het elastiek 
ongeveer 300 windingen geven (zonder dat het brak). 10 mm 
diameter torpedo’s kwamen van de Propshop en een pinnetje 
voorkwam dat de propeller ging draaien voor de torpedo 
afgeschoten was. 

Door de hoge krachten op het elastiek was e.e.a. niet erg 
betrouwbaar, en de reikwijdte was niet meer dan 2 meter 
(300xspoed), maar de initiële snelheid was indrukwekkend. Ik heb 
er enkele mooie filmpjes aan overgehouden. 
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5 Afvuren elastiek aangedreven torpedo – 2013 

 

Sinds ongeveer 2015 heb ik geprobeerd elektrische torpedo’s te 
maken. De elektrische motor weegt maar 1-2 gram, het torpedo 
lichaam werd 3D-gedrukt en woog ongeveer 3-4 gram, het 
probleem was dat ik geen batterij kon vinden die licht genoeg was 
maar toch genoeg capaciteit had voor 1:50 (<8 gram) torpedo’s. 1-3 
Volt is genoeg voor goede snelheid, maar knoopcellen en dergelijke 
gaven nauwelijks stroom en draaimoment. Lipo’s waren een optie, 
maar dat vond ik niet veilig genoeg. Dus bleef het project 
slapende. 
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6. Stroom geleverd door eerste condensator. 

 

Rond 2018 zag ik op het web ‘Supercaps’, condensatoren met een 
zeer hoge capaciteit. Hierbij wordt de motor dus niet door 
‘chemische elektriciteit’, maar door ‘statische elektriciteit’ 
aangedreven. Ik was overigens zeker niet de eerste die deze 
condensatoren in torpedo’s toepaste. Ik kocht een paar 8 mm 
diameter (1 gram) condensatoren met spanning van 3 Volt en 
capaciteit van 1 Farad (niet picofarad!). De condensator wordt in 
20 seconden opgeladen door 2 AA-batterijtjes.  

Bij ontladen over de motor neemt de spanning en het toerental 
snel af. De torpedo stopt vanzelf als de condensator leeg is (na 5 
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meter of zo – nog niet kunnen testen wegens Corona), en moet dan 
blijven drijven. 

In de torpedobuizen is de stroom onderbroken door een reed 
switch en een magneet op de buizen, en de buis is uitgerust met 
een veertje om de torpedo uit de buis te duwen en de reed switch 
te sluiten.  
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De theorie is dus eenvoudig, maar de praktijk was moeilijk, vooral 
wegens het lage krachtmoment van de motor waardoor de 
uitlijning van de as heel goed moest zijn. De as is een 2 mm 
messing buisje, gelijmd aan de motor-as, en de motor is gelijmd op 
de torpedo – alles terwijl de as draaide zodat de uitlijning goed 
werd. De ‘supercap’ zit in de neus van de torpedo en klikt in een 
stekkertje na laden. 

 

 

7. Deze uitlijning heb ik zeer vaak gedaan.... 
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8. De uiteindelijke componenten voor schilderen – zelf de prop is geprint, 
die van Propshop waren te zwaar 
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Het afvuursysteem is eigenlijk hetzelfde gebleven, twee servos in 
de boot openen eerst de torpedo deuren, en draaien dan de 
buizen. Als de buizen tegen een stop stoten wordt de torpedo 
ontgrendeld en word uitgeworpen. Dan start de motor doordat de 
reed-switch sluit. Door de buizen te printen bereikte ik nu een 
hogere nauwkeurigheid van afvuren. 

 

 

9. Buizen op de K-XVIII-romp gemonteerd – afvurend richting het 
aparte bovenwater-deel. 
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10. Hoe het afvuur mechanisme werkt. 

Door de Corona crisis heb ik de torpedo’s alleen nog in mijn 
testbak kunnen proberen, maar ze vuren netjes af, lijken 
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waterdicht (genoeg), en gaan na afvuren naar het oppervlakte. 
Voor snelheid en afstand heb ik een vaardag nodig! Liefst in een 
zwembad – want hoewel de torpedo’s misschien 20-30 euro aan 
materiaal bevatten raak ik ze niet graag kwijt! 

 

71. Eerste test in bad. 

                     

82. De oorspronkelijke buizen bij Wilton Fijenoord 

Tekst en foto’s: Freek Schepers. 
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Uit de oude doos … 
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 Scheepsmodelbouwvereniging “Vaargroep Flevoland” 
opgericht 17 maart 1983 

zelfstandig 21 december 1994  
------------------------------------------------------------- 

Bestuur … 
Voorzitter: Stefan Tieken 
Secretaris: Stefan Wassing  
Penningmeester: Lex Verkuijl  

2e penningmeester: Bert Kip  
Tevens: coördinator klusteam 

Bestuurslid: Wim Wijnolts  
Tevens: keukenbeheer clubhuis,  

organisatie Nieuwjaarsreceptie, 
snertvaren en BBQ. 

Externe bestuursondersteuning … 
Ruben Bosman: ondersteunend webmaster 
Ton Mulder: samenstelling clubblad “De Bakenier” 
Koos Aarse: laten drukken en verspreiden “”De Bakenier”, 
                   coördinatie aanschaf clubkleding, 
                   beheer tekeningenarchief.  

Emailadres: vaargroep@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).  
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Clubblad “De Bakenier”...  
Samensteller: Ton Mulder. 
mail: AMulder2@kpnmail.nl   

 
Internetadres ...  

www.vaargroepflevoland.nl  
 

Ledenadministratie ...  
Info lidmaatschap: 
Tijdens de clubavonden bij de bestuursleden, 
of via het secretariaat vaargroep@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.  



 24 

     

 
 
 

 

KAMPEN 
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Een bijzonder jaar … 2020 … het Corona jaar. 

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

 

Ons terrein ….. 

- Geen bijzondere activiteiten. 
- Alleen toegankelijk voor leden. 
- Registratieplicht voor aanwezige leden. 

 

 

Walsteiger afgesloten i.v.m. “anderhalve meter” afstand. 
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Afstandsbordjes geplaatst aan de reling. 
Slechts een persoon tegelijk op steiger en trap. 

 

 

Ook bij het koffie drinken … stoelen op afstand. 

De woensdagavonden waarop gevaren kon worden was er een goede 
belangstelling. 

Een compliment voor de aanwezige leden die zich 
uitstekend aan de geldende regels hielden! 
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De Kamper Kogge … 
------------------------- 

 

 
 
 

De replica van de Kamper Kogge varend op de 
IJssel. 
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Met dank aan onze adverteerders …… 
 

• Postema Staalbouw 
• HEDI BOUW 
• Modelbouw Shop Nederland 
• Wilsor Kunstharsen 
• Faber Autoservice 
• Timmer Grond-, Weg- en Waterbouw 
• Gema Apparatenbouw 
• Aannemersbedrijf v.d. Heijkant 
• Tietema, stijlvolle bakkers. 
• Dematech, parts & projects 
• Raboesch 
• Maquett 
• Kaashandel De Stolp 
• Service en Techniek (Wim van Lit) 

 
Dames en heren adverteerders. 
Mocht u iets willen wijzigen in uw advertentie of een geheel 
nieuwe plaatsen, neem dan contact op met de redactie. 
Ton Mulder, tel. 0321-311654 of AMulder2@kpnmail.nl  
 
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. 
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