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UIT DE STUURHUT 
 
Een algemeen beeld over modelbouwers is, dat het individualisten zijn. 
Dat wil zeggen: ‘ik ben ik en samen zijn we niet wij’. 
Dat beeld kreeg ik kort geleden voor ogen toen bleek dat we ons als vereniging 
hadden opgegeven voor de modelbouwbeurs in Goes en toen het puntje bij het 
paaltje kwam er uiteindelijk maar twee bestuursleden voor stonden om daar acte 
de présence te geven. 
 
Er werd een noodoproep via email gedaan met het verzoek om nog eens te over-
wegen om op zaterdag of zondag alsnog een bezoek aan de Zeelandhallen te 
Goes te brengen of om eventueel modellen beschikbaar te stellen waardoor de 
bestelde vier marktkramen op de beurs gevuld konden worden. 
 
Je kan namelijk niet een week vooraf pas beslissen of je aan een dergelijke model-
bouwbeurs wilt meedoen of niet. 
De organisatie heeft namelijk een lange voorbereiding nodig en zo moeten wij ui-
terlijk in november al beslissen of we in februari daarop volgend, van de partij wil-
len zijn. 
Veel leden kunnen of willen zich dan nog niet vastleggen voor die bewuste datum, 
zodat het bestuur wel eens een gokje moet wagen of we meedoen en dan met een 
natte vinger opgeven met hoeveel leden we komen en hoeveel meter tafel of kra-
men we nodig hebben. 
 
Op de clubavond vlak vòòr dit evenement kon aan de aanwezige leden nog eens 
uitgelegd worden wat er allemaal aan vooraf was gegaan tot het moment dat je als 
vereniging op de beurs wordt verwacht. 
Gelukkig kregen we toezeggingen van leden die hun kostbare bezit ter beschikking 
wilden stellen.  
Omdat we vooralsnog met z’n tweeen zouden gaan besloten we dat te doen met 
één auto + aanhanger. 
Met dit middel van vervoer was het mogelijk om met een uitgekiende logistiek toch 
nog 24 modellen (van groot tot klein) te vervoeren. 
Groot was de vreugde toen we donderdag te horen kregen dat, ondanks zijn ziek-
te, toch nog een derde lid zich aan de vaste bezetting toevoegde en dat er zondag 
eveneens een aantal leden zouden komen. 
 
Zo konden we voor onze vereniging toch nog een zeer acceptabele presentatie 
geven en heeft de beurs voor de deelnemende leden een fijn weekend bezorgd. 
Het bestuur begrijpt dat de afstand naar zo’n evenement voor velen een belemme-
ring kan zijn, toch blijkt dat als het erop aankomt er toch genoeg leden zijn voor het 
‘wij’-gevoel. 
 
Maar toch zou het prettiger zijn als we vòòraf duidelijke afspraken zouden kunnen 
maken. 
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BOWLEN. 
 
Zaterdagavond 8 april 2006 is het weer zover. 
De jaarlijkse bowlingavond in de Trim Inn in Dronten. 
Het is dan alweer de 11e keer dat we dit doen, en ik hoop dat het net als de vorige 
tien keren weer een sportieve en gezellige avond wordt en het nog steeds niet 
gaat vervelen. 
 
We worden om 19.30 uur verwelkomd met koffie en een gebakje. 
Van 20.30 – 22.30 uur gaan we bowlen, en er tussendoor worden er hapjes  
geserveerd. 
 
Zoals gebruikelijk zijn de consumpties voor rekening van je eigen portemonnaie 
en/of voor die van je partner. 
 

                         
 
De kosten bedragen € 15,00 per persoon. 
Betalen is opgeven. 
 
Wil je meedoen geef je dan zo snel mogelijk op, want ik heb 4 banen gereserveerd 
en dat is voor 24 personen. 
Zijn er meer deelnemers, dan moet ik er nog een baan bij zien te krijgen. 
De laatste gelegenheid om dat te doen is zaterdag 26 maart a.s. 
 
Na het bowlen is er nog gelegenheid om wat na te praten. 
 
Ik wens een ieder alvast een fijne avond 
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URK 2005 
 
In de week tussen Kerst en de jaar-
wisseling traditiegetrouw: Urk!  
Synoniem met grote trawlers, red-
dingboten, en het visje tijdens ‘de 
kost’. Toch met een wat trieste on-
dertoon dit jaar: de Urker Model-
bouwclub ’95 had besloten zichzelf 
op te heffen. Jammer, maar zo gaat 
het soms. Gelukkig gaat ‘de harde 
kern’ door als vriendenclub, zonder 
statuten of reglementen, dus hopen 
we Willem, Piet en de anderen nog         Ingang van Buurtwerkgebouw ‘t Jeugd’ 
vaak in Biddinghuizen en elders te ontmoeten.  
 
Maar goed, op 28-12-05 troffen we elkaar in het Buurtwerk-gebouw ’t 
Jeugd op Urk.  
Helaas was deze week voor menigeen een vrijwel volledige werkweek, 
zodat de belangstelling van elders miniem was; veel mensen waren ge-
woon aan het werk. Ondanks dàt was er genoeg moois te zien en ont-
moetten we oude en nieuwe bekenden.  
 
Vaargroep Flevoland was sterk 
aanwezig. Jaco, Jan, Marius, Jaap, 
Kor B, Kor van E, Dries, Jan-Jacob, 
Mageet en ondergetekende liepen 
er rond. Koos wilde nog komen, 
maar belde ’s morgens af… 
“Drukdrukdruk-gekkenhuis!” (Tja 
Koos, het leven van de zakenman 
gaat niet over rozen… Had je maar 
ambtenaar moeten worden!)  
Later hoorden we echter dat hij 
achter in de middag toch nog de                           Onze stand in Urk 
moeite had genomen om nog even snel naar Urk te rijden. Doch door een 
voortijdige sluiting was toen alleen het Urker bestuur daar nog maar aan-
wezig. Sneu… sneu …sneu. 
 
Ondanks dat het vrij rustig was in ’t Jeugd heb ik het best naar m’n zin 
gehad. Leuke gesprekken met oude bekenden, genoten van de scheeps- 
en automodellen, lekkere hamburger en Urker soep (“Bij elke hap een 
bal”, volgens de kenners).  
Helaas voor de liefhebbers geen vis dit jaar. Of de verdere beperking van 



4 

de vangstquota conform de Europese regelgeving daar iets mee te maken 
had, weet ik niet. Feit is wel dat voorgaande jaren bepaalde leden van 
Vaargroep Flevoland (en nee, ik 
noem geen namen, Jan!) verant-
woordelijk waren voor het nuttigen 
van een aanzienlijk deel van dat 
vangstquotum. Maar goed, dat 
terzijde.  
 
Ook op het gebied van ‘handel’ 
heb ik aardig gescoord: Voor een 
heel beschaafde prijs een Hec-
toperm kunnen kopen, twee mini-
motortjes met vertraging en een 
watermelder. En dat maakt een                        Roel snuffelt in de handel 
 ‘dagje Urk’ altijd de moeite waard. Ik besluit met de wens dat de Urker 
modelbouwers hun hobby voort kunnen zetten, desnoods zonder officiële 
vereniging. De kennis en kunde zijn er: laat die niet verloren gaan!  
Zoals Wim Sonneveld in één van zijn conferences zei: “Er is in dit land al 
genoeg naar de ЌГОЋЄ (censuur) gegaan…”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

   Diverse modellen op de tafels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ROEL VAN ESSEN 
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HET IS GEEL, EN HET… 
 
Een nieuw racemonster maakte de vijver onlangs onveilig: de Giant Ra-
cer, gedistribueerd via Graupner. Ik zeg expres ‘gedistribueerd’, want ik 
kan me niet voorstellen dat Graupner ze zelf maakt. Bovendien: in een 
vorige MbA  (ModelbouwAktueel) stond de ‘Darter King’, te verkrijgen via 
Rapid Hobby Import: Exact dezelfde romp, zelfde techniek, alleen een 
ander kapje erop… Beide modellen komen waarschijnlijk uit een of ander 
oosters land.  
Enfin. De Giant Racer is inderdaad een forse boot: 1,15 bij 0,38 meter.  
Drie type 550-motoren er in, aangedreven door 2 parallel schakelde 
accu’s, 9,6 V of 12V. Dat beloofde dus wat!  
De benodigde accu’s besteld, en in afwachting daarvan het model maar 
eens goed bekeken. Overigens: de accu’s plaatsen is inderdaad het enige 
wat dient te gebeuren, zowel in de zender (8 x 1,2V) als in de ontvanger (6 
x 1,5V). Kom ik nog op terug.  
De motoren drijven via een 1:2 vertraging de speedschroeven aan. De 
elektronica is uit de jaren ’80: geen SMD-techniek, maar duidelijk te her-
kennen componenten.  
Volgens de electronica-expert (zoon Kor dus) op een wat minder fijne ma-
nier gesoldeerd, en de gehele print is overgoten met een of andere bruine 
pasta. Zal wel tegen spatwater zijn…  
Eén print? Ja, want de fabrikant heeft de ontvanger geïntegreerd met de 
motoraansturing gebouwd. Door 3 massieve relais worden de motoren 
aangestuurd: middenmotor ‘aan’ of  ‘uit’, en beide buitenste motoren idem. 
Een achteruit is niet aanwezig, dus de noodstop zal een kwestie worden 
van “gas los en roer om”!  
De roerservo zit onder de printplaat, en het geheel zit in een afgesloten 
bakje. De accu’s komen vrij hoog en ver achterin in het model, zodat ze in 
het water een beetje op haar achterwerk ligt.  
De romp is van stevig ABS, maar bij ontvangst bleek de verpakking niet 
helemaal TGP-proof: tijdens de reis van Kerkrade naar Biddinghuizen had 
de neus een opdonder gekregen en die was 2 cm korter geworden. Lang 
leve de 2-componentenlijm!  
De vertraging werden gedemonteerd en bekeken. Gereedschap dat je 
daarvoor nodig hebt, is een kruiskopschroevendraaier en een 2mm inbus-
sleutel. Lekker makkelijk.  
Er zat vet in de vertragingen maar voor alle veiligheid is dat aangevuld 
met vaseline. Een shot van deze zelfde substantie ging in elke schroefas.  
Toen een paar dagen later de accu’s aangekomen waren, konden we 
gaan varen! De eerste twee proefvaarten liepen uit op een teleurstelling.  
Ten eerste deed de ontvanger het niet op 7,2V. Er moesten echt 1,5V bat-
terijen in, en geen NC-cellen. Op 7,2V kwam nét het relais van de midden-
motor op, maar de relais van de buitenste motoren vertikten het. Ten 
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tweede was er iets loos met de vertragingen. Elke keer hoorde ik de mid-
denmotor loos draaien en pas na een seconde ging de schroef meedoen. 
Klonk niet goed.  
Jaap Bink en ik hebben in een (koud!) clubhuis staan sleutelen en toen 
bleek dat een opvulbusje in de vertragingen niet op het asje zat, maar los 
in de vertragingsbak slingerde!  

Oeps… Wat deed die sticker met de tekst: “Q-control: PASSED” in die 
boot? Enfin, thuisgekomen kon ik, na het opwarmen (de zaterdag voor 
kerst was het al koud!!) gaan sleutelen. Voor de zekerheid alle vertragin-
gen gecontroleerd: en jawel, in alle vertragingen lag dat vulbusje gewoon 
los! Op tweede kerstdag weer naar de vijver, fototoestel mee en vol goede 
moed de Giant Racer aan het water toevertrouwd.  
Op één motor een beschaafd vaartje en dito geluid, maar op drie motoren 
ging het er behoorlijk heftig aan toe!  
Zo’n grote tobbe met zo’n vaart over de plas zien jagen is wel mooi. Die 
felgele kleur doet het ook goed op foto’s, trouwens.  
Jammer dat de (papieren) Bakenier in zwart/wit wordt afgedrukt… Na zo’n 
12 minuten is het uit met de pret, dan is het ‘sap’ uit de accu’s op.  
Met een reutelende middenmotor komt de Giant Racer naar de kant, de 
laatste milliampere’s uit de accu’s trekkend. Die zijn overigens nauwelijks 
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warm. De motoren ook niet, maar die worden effectief gekoeld door een 
aluminium leiding om elke motor heen.  
Dus de optie van 12V is best te doen. Maar ja, dat gaat me iets teveel in 
de papieren lopen; er groeien weliswaar appelbomen in m’n tuin, maar 
een geldboom heb ik nog steeds niet kunnen ontwaren. (Of Hanja plukt ‘m 
elke keer kaal als ik weg ben…) 

Samengevat:  
Een indrukwekkend model door de grootte, maar tegelijkertijd een model 
wat de nieuwe eigenaar goed moet nakijken voor hij gaat varen. Hét grote 
nadeel van een almost-ready-model: je weet niet hoe de fabrikant alles in 
elkaar heeft gezet.  
Weliswaar levert Grauper er een nette gebruiksaanwijzing bij, maar een 
eigen controle is nooit weg. En dát zal de (jonge) eigenaar niet altijd doen. 
Resultaat: teleurstelling en weer een model wat staat weg te stoffen in een 
(grote) kast.  
Een oproep aan de fabrikanten: een almost-ready-model moet ook ‘almost 
ready’ zijn!  
Inderdaad de batterijen er in en knallen maar! Hufterproof zogezegd…  
 
ROEL VAN ESSEN 
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NEURENBERG - SPIELWARENMESSE 2006 
 
Ik zit dit verhaal met wat gemengde gevoelens in te kloppen. Aan de ene 
kant: ik heb heel wat moois gezien en daarvan genoten; aan de andere 
kant: het is snetverderrie (pardon) bijna allemaal RTR (Ready To Run) wat 
de klok slaat! Is er niemand meer die zelf een fatsoenlijk model in elkaar 
kan zetten? Of hebben we te weinig tijd, laten we onze modellen door Chi-
nezen in elkaar schroeven en gaan we alleen maar laden en onze spaar-
zame vrije tijd gebruiken om aan het water/het vliegveld/de racebaan te 
zitten? Ik weet het niet, maar vind het wel jammer. Maar goed, voor mijn 
gemekker lezen jullie dit niet; WAT IS ER NIEUW? Nou, dat is best heel 
wat, en soms loopt de kwijl je langs de mondhoeken. Soms ook niet.  
 
DEAN’s MARINE: 
Het was even slikken bij de stand 
van Ron. Op exact hetzelfde plekkie 
waar ik vorig jaar nog met Henk 
Kleinhout heb staan praten… Herin-
neringen kwamen weer even boven. 
We zijn drie keer bij Ron op de stand 
geweest; twee keer was hij er niet. 
Natuurlijk weer achter de pitspoezen 
aan! Maar de derde keer was het 
raak, en vertelde hij over zijn nieuwe 
producten. Een Fairmile MTB, 1,37 
m groot, aangedreven door 4 Speed 400 motoren en ritselend van de de-
tails! Een hospitaalschip op Libertyromp. Ook groot (1,38m) en zeer gede-
tailleerd. Een jacht uit de jaren ’60 bracht me even terug in de tijd: een 
duidelijke ‘Thunderbirds”-look. 
H.M.S. Amethyst, een fregat van de ‘Modified Black Swan Class’. Mooi, 
slank schip met een typisch Engelse opbouw. Niet RC, maar wel heel 
fraai: een model van een L.S.M. (Landing Ship Medium) 1:72, dus prima 
op schaal voor tanks en bemanning. 
 
COROLI KITS: 
Van oorsprong een bedrijf voor klei-
ne giethars relatiegeschenken, 
brengt deze firma in de loop van dit 
jaar een RC-model uit van een pa-
trouillevaartuig van de KLPD. Ont-
werp: Damen Shipyards uit Gorin-
chem, een bekende vorm op de Ne-
derlandse wateren. Met wat kleine 
modificaties is dit model ook te ge-
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bruiken als basis voor de patrouilleschepen van Douane en KMar. 91 cm 
lang en zeer veelbelovend. Het ‘oermodel’ stond op de stand, nog zonder 
details, maar het zag er goed uit. 
 
JAMARA: 3 Electro-speedboten, 
te weten de Speed Storm, Speed 
Boat 2 en de Coast Runner. Voort-
stuwing: Speed 400Pro. Alledrie 
vrijwel RTR. Verder zagen we dat 
de Titanic en de Bismarck kleinere 
zusjes hadden gekregen. 900 resp. 
880 mm lang. Wederom voorge-
monteerd. Wellicht iets voor de 
kleiner behuisden onder ons. 
 
Jamara had een nieuwe versie van 
hun vestzak-speedbootjes: een gele                  Titanic groot en klein          
semi-catamaran op een oplegger met een autootje ervoor. De oplegger is 
het laadstation. 
De Nederlandse vertegenwoordiger vertelde wel dat ze in de loop van dit 
jaar waarschijnlijk met een nieuwe/vernieuwde zeilboot uitkomen, geba-
seerd op de VOR-70 schepen uit de Volvo Ocean Race. Ik hoop dat het 
een van de ABN-AMRO boten is… 
 
Bij onze vrienden van CMR stond een fraai 
model van een redelijk fors zeiljacht in de 
stand, de BOREA. Nieuwsgierig geworden 
informeerde ik naar bijzonderheden. Een men-
gelmoes van “Por favor signor, Spaghetti bo-
lognese. Lago di Como, Vasco da Gama” 
kwam me tegemoet. Dit verstond ik nog wel: 
“Alstublieft meneer, uw Spaghetti bolognese. 
D’r is een tijd van komen en d’r is een tijd van 
gaan.” Maar wat betrokkene er verder uit-
kraamde werd gelukkig vertaald door een leuk 
uitziende dame (hoe vervelend) die zowel Itali-
aans, Duits als Engels sprak. De zeilen van de 
BOREA worden bediend door een servo met 
lange arm, die heel ver in het voorschip is geplaatst. Eén foutje viel op: het 
dubbele achterstag belemmerde het grootzeil om uit te slaan. Dat zou in 
de productieversie veranderd worden. Voor de rest een prachtig model 
van 80 cm lang met een paar goed doordachte details. De schootvoering 
is bijvoorbeeld zó uitgevoerd dat de schoten nooit om de lieren kunnen 
slaan.  
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Bij GRAUPNER veel nieuws. Voor de duikers onder ons: de Lobster en de 
U-16. Beiden duikbootjes in de handpalmklasse, waarbij de U-16 een ech-
te duiktank heeft! Het model is overigens afgeleid van het type 206, maar 
is zo te zien wat te heet gewassen en dus gekrompen. De Lobster duikt 
met behulp van een verticaal geplaatst schroefje, wat het model onder 
water drukt. Draaien geschiedt door een minuscuul boegschroefje! Beide 
modellen worden voortgestuwd door een kleine interne accu en geladen 
door het op een laadstation te plaatsen, waarin zich een 7,2V accupakket 
bevindt, Leuke modelletjes voor in bad of aquarium: 20 cm lang. 
 
In het snellere werk wordt voor-
zien door de ECO-MANTA. Een 
klein, vinnig uitziend bootje. Mét 
vleugels, dus ook geschikt 
voor… Nou ja, laat maar. Kan 
met diverse motoren aangedre-
ven worden, tot en met een 
brushless EVO2 op 7,2V. Dan 
wordt het een snelheidsduivel. 
Het vaarbeeld is prachtig en in 
vooraanzicht is het net een man-
tarog, met die omhoog lopende deltavleugels. De MEGA DRAGSTAR is 
lang, slank, geel en zo te zien ook bloedsnel. Voorzien van vloedkamer, 
speedschoef, diepstekend a-symmetisch geplaatst roer en aangedreven 
door 12 tot 14 cellen is dit een bliksemschicht op het water. Goed voor 
schippers met vaste hand en uitstekende oog-hand-coördinatie. 
De GIANT RACER is nu ook in rode uitvoering verkrijgbaar. Dit voor als je  
kleurenblind bent voor geel. Veel boot die in recordtijd er veel ampere’s 
doorheen kan stoken, voor de wat minder draagkrachtige snelheidsfreak. 
Voor de rustiger schipper is de CUX 38 NORDSTERN een leuk, klassiek 
scheepje. Een noordzeekottertje, zoals ze in de Duitse en Deense havens 
veel te zien zijn. 
Tja, en dan de RTR-modellen. Dat zijn er nogal wat, en niet de minsten 
ook! Waarom Graupner voor deze trend gekozen heeft weet ik niet, maar 
ik vind het triest. Zijn er geen BOUWERS meer? Het enige wat de model-
schipper nog moet doen is de RC-componenten kopen en plaatsen, de 
accu’s laden en dan kan er gevaren worden. Een mooi model van de AR-
KONA, een schip van de Seenotrettungsdienst van de voormalige DDR. 
Een solide ogend schip van 84 cm lang. Besturing: 2-kanaals. 
De SMIT ROTTERDAM in ‘oude’ kleuren: geel en blauw. Een fors model 
van 95 cm lang en 8,5 kg zwaar. Mooi om te zien, maar erg ‘clean’. Mis-
schien verandert dat als je ermee gaat varen. Wel weer een stuk ‘Hollands 
Glorie’ in modelvorm! Kor’s oogjes begonnen te glimmen bij het zien van 
dit model! 
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De S-204 is het volgende RTR-model. Een Schnellboot uit de ‘100’-klasse, 
met ‘kalotte’ (gepantserde brug), twee torpedobuizen in de boeg en een 
behoorlijke geschutsbewapening. Prachtige schepen, helaas onder een 
verkeerde vlag. Maar waarom RTR? Juist zo’n model schreeuwt er om 
zelf gebouwd en gedetailleerd te worden. Het model is 98 cm lang, wordt 
voorgestuwd door 3 electromotoren en messing schroeven. Samen met 
de S130 van Robbe (exact hetzelfde type schip!) en de Fairmile MTB van 
Dean’s Marine en kan men op de vaarvijver nu de slag om het Kanaal op 
schaal opvoeren. Ik denk dat Graupner, Robbe en Ron Dean de slag om 
de koper uit gaan vechten.  
De PRINZ EUGEN is een andere eye-catcher van Graupner. Deze kruiser 
uit WO II heeft als een van de 
weinige kapitale Duitse sche-
pen de oorlog overleefd en is 
uiteindelijk gezonken voor het 
atol Bikini, als doelschip voor 
een atoomproef. Bij laag water 
is het wrak nog te zien. Er 
naar duiken lijkt me ernstig 
ongezond. 147 cm lang en ook 
RTR. Ook de beroemde MI-
CRO MAGIC is nu als RTR 
model te verkrijgen, (gelukkig 
blijft de bouwdoos ook nog in 
productie) maar dat is nog niet alles.  
 
Graupner heeft goed naar de Duitse MM-
schippers gekeken en brengt nu ook een 
‘RACING MICRO MAGIC’ uit! Toen dit nieuws 
bekend werd, ontstonden meteen heftige dis-
cussies op het Nederlandse MM-forum! Een 
verbeterde (kon dat dan?) versie van het 
Graupner verkoopkanon, met een slanker kiel-
gewicht, koolstof mastjes, besturing door 3 
servo’s, rechte boeg en schuin hek (meer wa-
terlijn = sneller) en een hoekiger kajuitje. Al met 
al ziet het er weer leuk uit, hoewel ik me af-
vraag of de nieuwe generatie zoveel sneller zal 
gaan dan de ‘klassieke’ MM. Het is tenslotte 
nog steeds de knurft aan de knuppels die de 
trim afstelt en de zender bedient. We gaan het 
zien. 
Op mijn vraag waar een paar van de nieuwig-
heden van vorig jaar bleven, moest onze ge-
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sprekpartner deels het antwoord schuldig blijven. De Sydney Star 
(containerschip) was juist voor de beurs uitgeleverd, en is op weg naar de 
detailhandel, maar de Beata, de Manhattan 74 en de Ranzow zijn nog in 
ontwikkeling. Liever een goed model wat later uitgebracht, dan een novi-
teit met problemen! En daar zit natuurlijk ook een kern van waarheid in.  
 
ROBBE had ook niet zoveel nieuws te melden: de Double Dragon (je weet 
wel, dat schip met die twee grootzeilen) is nog niet leverbaar en voor de 
rest hadden ze twee kleine, vinnige electro speedbootjes. 
 
De andere fabrikanten: 
Weinig nieuws. Veel Reva, Riviera, Reva Mania en allerlei andere varia-
ties op het thema van de klassieke sportboot, zo te zien vaak in hetzelfde 
fabriekje in het verre oosten in elkaar gezet. Vermeldenswaardig is nog 
Mantua. Deze Italiaanse fabrikant brengt RMS Titanic in 1:200 uit. In vijf 
delen, om de aankoop wat makkelijker te maken (hum… om de financiële 
pijn te verdelen zal je bedoelen!) Deel 1 de romp, deel 2 de motoren (2 x 
Mabuchi 540’s… ehhh… Titanic had toch drie motoren?)  
en wat kleinere delen, deel 3 de voor- en achtersteven en het dek, deel 4 
de bovenste bruggen en deel 5 de details voor de dekken. RC, accu’s, 
regelaar(s), vet, transportkist moet je er nog ‘even’ bij kopen. En voor bal-
lastlood moet je een wapenzaak binnenlopen. O ja, en voordat je het ver-
geet: “We raden de modelbouwers, wanneer die hun werk af zullen heb-
ben, aan om een speciale vitrine aan te schaffen voor dit model” Een ci-
taatje uit de catalogus… Ik vrees dat, wanneer ik tegen Hanja vertel dat ik 
van plan ben dit model te kopen, kan beginnen met de vitrine. Daar kan ik 
dan zelf in gaan liggen, nadat ze me in elkaar heeft geslagen… 
 
Valt er nog wat te lachen? Jawel, in de zelfde catalogus van Mantua. Een 
klein citaat bij een model van een lenspomp. “De pomp stand op het bo-
venste dek, en pompte gezelgeldwater mit het zuim. Bij vierde zee kwa-
men sommige golven 20 hoog, dat het water doos de beplanking van het 
dek sijpelde. De pomp werd bedient door twe zeemannen die door harde 
arbeid er telkens in lukten om de veilig heid van het schip te waarlagen, 
ook in zee moeilijke situaties.” Lust u nog peultjes? Als hun bouwbeschrij-
vingen van hetzelfde kaliber zijn, dan “pompt de modelbouwer hun model-
len in het gezegeldwater mit het zuim.” Begrepen?  
 
ROEL VAN ESSEN 
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HOE BELEEF IK EEN WEEKEND GOES. 
 
Woensdagavond 15 februari waren er nog geen toezeggingen van leden 
die het weekend naar de Modelbouwbeurs in Goes zouden komen. Ook 
had ik geen aanbod van boten gehad die we eventueel mee konden ne-
men. Dus op de clubavond de aanwezigen maar persoonlijk gevraagd en 
dan is het zò geregeld. 
 
Mijn voorbereidingen begonnen donderdagmorgen met het ophalen en 
wassen van de aanhanger. Daarna de aanhanger helemaal leeggehaald, 
alle dekens en kleden eruit. 
Eerst de Stefan Jan H op zijn plek aan stuurboord gebracht, vervolgens 
het binnenvaartschip aan bakboord. 
Omstreeks de middag komt Inge Jansen de balboot Pieter J van Han 
brengen. 
Omdat we aan het eind van de middag onze kleinzoon naar Swifterbant 
moesten brengen kon ik en passant bij Truus Petersen langs om een aan-
tal boten van Ruud op te halen. Ik kreeg de sleepboot SR 9 met vier 
sleepbakken van de Amsterdamse Stadsreiniging mee en ook het bal-
bootje Coen M. 
’s Avonds ben ik nog naar Bert Kip gegaan voor zijn Happy Hunther en 
balbootje Evelien en naar Marius Birkhoff waar ik zijn vissersboot Schevin-
gen 2 en zeilboot Monique heb opgehaald. 
Toen ik thuis kwam had Kor van Essen inmiddels zijn Smit Rotterdam en 
balbootje gebracht evenals de Schnellboot S120 en de MicroMagic van 
zijn vader. 
Nu kon ik de aanhanger verder gaan inladen. Op de kist van de kustvaar-
der Stefan Jan H kon ik de standaard van de Enterprise met daarin de 
vuurtoren kwijt en onder de kist paste een bak van de Stadsreiniging. 
Voor de sleepboot SR 9 van de Stadsreiniging en de kleine Smit Rotter-
dam was het ruim van het binnenvaartschip een geschikte plek. 
Naast het binnenvaartschip pasten de Dockyard V en twee balbootjes en 
eronder nog een SR bak. 
Nu kon in het midden van de aanhanger de kist met de Smit Enterprise 
worden geschoven. 
Vervolgens kon aan bakboord de schuifplank worden geplaatst met daar-
op mijn balbootjes Sidney, Gerjan en Stefan en de Evelien van Bert. 
Ook konden daar nog verder het karretje voor de kisten bij, alsmede de 
boten van Marius.  
Boven op de kisten van de balbootjes een vierde laag gemaakt voor de 
twee laatste bakken van de SR. 
Helaas was er geen ruimte meer om verantwoord de Happy Hunter en de 
MicroMagic mee te nemen. 
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Vrijdagmiddag klokslag 14.00 uur arriveren Jaco en Marius. Jaco zijn bal-
bootje Ajax, een kleine Zeeuwse Poon en onderdelen voor een mal van 
het balbootje gingen nog net in de aanhanger welke daarmee dan ook van 
vloer tot dak tjok- en tjokvol zat. 
De mal zelf en de marinesleepboot Gouwe vonden een plaats in de baga-
geruimte van de auto. 
Met de weekendtassen, krat met koffiezetspullen en overige bagage zat 
de auto ook helemaal vol. In totaal hebben we toch nog 24 modellen mee 
kunnen nemen.  
Zo vertrokken Marius, Jaco en ik samen met de kleine TomTom even na 
tweeën koers richting Zeeland. 
 
Het is behoorlijk druk op de weg en we komen een aantal keren geheel stil 
te staan. We moeten eerst nog naar Zevenbergen waar we bij Arie Pen-
ning spullen voor de vereniging moeten ophalen. Middels het kinderstem-
metje uit de TomTom bereiken we het adres. Arie is niet thuis maar hij 
heeft de spullen onder een tuinbank gelegd, die Jaco en ik naar de auto 
brachten. 
Marius zat achterin de auto en wilde er ook uit, maar de deuren zaten op 
het kinderslot (want je weet maar nooit ….) en hij moest wachten tot wij 
weer terug bij de auto waren. Hij heeft toch nog even zijn benen kunnen 
strekken voordat we weer richting Goes vertrokken. 
 
Tegen vier uur zijn we nog even bij een benzinepomp gestopt voor een 
bakje koffie en komen om half vijf bij de Zeelandhallen aan. 
We hadden al een plattegrond van de hal en wisten zodoende de plaats 
van onze kramen. De auto 
en aanhanger konden de 
hal ingereden worden tot 
naast de stand. 
Zo konden we rustig begin-
nen om de stand op te bou-
wen. Na ca. twee uur was 
dat piekfijn voor elkaar. 
Het was intussen tijd om 
aan de inwendige mens te 
denken en dus zochten we 
in het centrum van Goes 
een snackbar op. 
Een aardige doch ietwat 
opdringerige Zeeuw kwam 
bij ons aan het tafeltje zitten en was daar niet weg te slaan. Hij wilde van 
alles van ons weten, dus hebben wij onze fantasieën maar op hem losge-
laten. 
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Via de aanwijzingen van het TomTom-kindje over boerenweggetjes naar 
de boerderij in Kattendijke gereden waar we weer hartelijk welkom werden 
geheten. 
Er was helaas geen plaats in het huisje, dus moesten we in de boerderij 
slapen. Marius kreeg een kamer met groot bed op de begane grond en 
Jaco en ik sliepen op een kinderkamer boven. 
Om een uur of elf zijn Jaco en ik naar boven gegaan en hebben daar nog 
een slaapmutsje genomen.  
Marius moest eerst zijn medicijnen innemen en dat mocht pas twee uur na 
de laatste maaltijd waarna hij nog een poosje moest opblijven voordat hij 
zich ten ruste mocht leggen.  
Hij heeft nog een paar uur met de boer en boerin zitten kletsen, en kletsen 
kan hij…… Wat een spreker is die man!! 
 
De volgende morgen 08.15 uur ontbijten en daarna naar de hal. De Tom-
Tom stond nog ingeprogrameerd naar de boerderij toe en het kinderstem-
metje wilde ons steeds weer terug laten rijden. 
Ze zei telkens weer: ‘Nu moet je proberen om te keren’ en even later: 
‘Keer nou ò-ò-om!”  We hebben de goed bedoelde raad niet opgevolgd en 
waren na ongeveer twintig minuten weer bij de hal. 
Jaco en ik hebben nog wat stoelen bij elkaar gezocht, zodat we af en toe 
konden zitten. Echter zijn we met drie man achter de stand daar niet veel 
aan toe gekomen. 
Omdat wij met de schepen in de tweede hal staan wordt het tegen de mid-
dag pas echt druk bij ons. We hebben dus tijd om rustig een lekker eigen 
gezet bakje koffie te drinken. 
Er komt veel publiek en het 
wordt gezellig druk. Het 
valt op dat in Zeeland voor-
al het binnenvaartschip de 
aandacht van het publiek 
krijgt. Er zijn veel mensen 
met kennis van de binnen-
scheepvaart en kennen 
dan ook zowel het originele 
binnenvaartschip, als ook 
de werf, de eerste eige-
naar Heuvelman en de 
huidige eigenaar Keijzer. 
Ook ome Cor en zijn vrouw 
kwamen weer langs. Hij is 
één van de broers Heuvelman die het schip in 1975 hebben laten bouwen. 
Ze waren erg enthousiast over het model. 
Ook de andere modellen, zoals de balbootjes kregen de nodige aandacht 
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wat af te leiden was aan het vele fotograferen ervan. 
Om zes uur ging de hal dicht en togen wij naar de Chinees.  
Ik had telefonisch al gereserveerd en dus was er voor drie personen ge-
dekt. We hebben daar veel plezier gehad, heel veel gelachen en gegeten, 
maar toch ook serieus zitten kletsen. 
Tegen half tien kwamen we weer bij de boerderij aan, waar we in de 
woonkamer koffie, thee of een biertje dronken. 
Op de slaapkamer namen we nog een slaapmutsje en gingen om half 
twaalf moe en tevreden naar bed. 
 
Zondagmorgen om 8.15 uur ontbijt met ei, zoete koek en Heinz. 
Vervolgens nemen we hartelijk afscheid, laden de tassen in de auto, kop-
pelen de aanhanger er weer aan en rijden richting Zeelandhallen. 
Het eerste werk is koffie zetten en om 10 uur zijn Ivo en Dominique ook 
gearriveerd. Later op de dag komen Mark Stevens en zijn jongens ook 
binnen, zodat we hulp hebben bij het opruimen van de stand. 
Ivo gaat in de loop van de middag naar huis en neemt alvast de twee lege 
bakken van de Stadsreiniging mee. Dat scheelt alweer. 
De vuurtoren en de steiger worden ’s avonds door Mark meegenomen, 
zodat de steiger niet meer bovenop de aanhanger gebonden hoeft te wor-
den. 
Om zes uur ging de grote haldeur open en konden we de aanhanger naar 
binnen rijden, zodat we niet ver hoefden te lopen met de modellen. 
Om half zeven reden we aanhanger alweer de hal uit met er bovenop alles 
wat nog in de auto’s geladen moest worden. 
Voor zevenen waren we alweer onderweg naar huis. 
Vlak na vertrek realiseerde Marius zich dat hij zijn medicijnen nog in moest 
nemen. Dus stoppen bij het eerste de beste benzinestation voor een glas 
water. Jaco en Marius namen meteen ook maar een kop koffie en even 
later zaten we aan een grote Zeeuwse gehaktbal, die bijzonder lekker 
was. 
Onderweg wilde Marius bij elk benzinestation stoppen om te proeven of 
daar de gehaktballen ook zo lekker waren, maar ik ben toch maar doorge-
reden naar huis. 
Na een voorspoedige reis reden we om half tien Biddinghuizen binnen. 
Jaco heeft Marius naar Swifterbant gebracht, dus rond tien uur was ieder-
een weer veilig thuis. 
 
Ik heb een heel mooi weekend gehad en iedereen die daar aan meege-
werkt heeft: BEDANKT !! 
 
JAN HOFMAN 
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FOTOIMPRESSIE MODELBOUW GOES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Een veld met Circus KRONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                               
                                                                                                   
     

      Een komplete houten spoorbaan,            
            inclusief treinen en rails                                                                           

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Een kijkje in een diorama                                                                                
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                     Onze balbootjes                                    Een ruim 20 meter lange spoorbaan                                                                   
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  Jong geleerd is oud gedaan                                                                                                         
                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Een mooi staaltje nostalgie                                                                                      
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                     Burchten van Legoblokjes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Vissersboot Jonathan uit Duinkerken 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Zeilschip uit collectie van v. Aken 
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BALBOOTJE PROJECT- II 
 
In het najaar 2005 was ik met de romp van het balbootje al zo ver gevor-
derd dat het tijdstip voor het maken van de mal vrij dicht bij leek te liggen. 
Maar met de gedachte dat de kwaliteit van de ca. 15 rompjes worden be-
paald door de perfectie van de mal, leek aan de schuur- en plamuur-fasen 
geen einde te komen.  
Aan de plug (waaruit de mal wordt gemaakt) mocht dus niets mankeren en 
daarna moest er nog een spiegelgladde laklaag overheen. 
Op advies van Han Jansen nam 
ik kontakt op met ons lid Evert 
Plakke. 
Evert werkt op een industriële 
verfspuiterij, kent dus de klappen 
van de zweep en was bereid de 
plug verder af te ronden. 
Twee weken later kon ik het re-
sultaat in Harderwijk ophalen. 
En ja hoor, een spiegelgladde 
romp voorzien van een twee 
componenten laklaag straalde me 
tegemoet. 
 
De volgende stap was het maken van de stootrand, zodat deze ook in de 
mal kon worden meegenomen. Scheelt een hoop werk en geknoei straks 
bij de afbouw van het balbootje.  
Zo’n stootrand mag in geen geval kieren vertonen want dat zou losproble-
men bij de mal kunnen opleveren. 
Echter moest deze stootrand op de glad gespoten zijkant aangebracht 
worden en elk geknoei met lijm diende te worden voorkomen. 
Met een injectiespuit gevuld met kit werden de kiertjes geheel dichtge-
maakt.   
 
Omdat de mal uit twee delen 
moet bestaan (anders zou deze 
nooit gelost kunnen worden) was 
een stevige flensrand nodig. 
Tevens moest de bovenkant van 
plug worden afgesloten met een 
overstekende afdekplaat. 
Ik besloot advies te winnen bij 
Frans Wagner. Hij heeft in het 
verleden diverse mallen gemaakt 
van scheepsrompjes. 



23 

Op ziekenbezoek bij hem nam ik het aanwezige resultaat mee en zo had-
den we gesprekstof genoeg om een groot deel van de middag mee te vul-
len. 
De tot zover gemaakte resultaten werden getoond en kregen de goedkeu-
ring van de meester. 
Met een bagage vol adviezen keerde ik weer huiswaarts om deze daarna in 
de praktijk uit te voeren. 
 
Inmiddels was het al eind februari en de afgesproken deadline om met de 
bouw te gaan starten dus al gepasseerd. 
Er was tot dat moment al heel wat denk- en uitvoerend- werk gepasseerd 
en het zou zonde zijn als er nog iets mis zou gaan met het polyesteren en 
daardoor de plug zou crashen. Daarom nam ik kontakt op met Maarten van 
Weelden. 
 
Maarten had vorig jaar al aangegeven dat hij bereid was te helpen bij het 
maken van de mal. 
In verband met zijn drukke werkzaamheden maakten we een afspraak op 
een zondagmiddag. Het was mooi zonnig weer en we besloten de werk-
zaamheden, wegens de indringende geur van het polyester, buiten uit te 
voeren. 
De eerste lagen gingen goed. Toen begonnen er problemen te komen met 
het ontstaan van luchtblazen, die zich niet verwijderen lieten. 
Omdat het polyester zich verder begon uit te harden, had doorgaan geen 
zin meer. 
Maarten stelde voor een paar dagen te wachten en dan de plekken met 
luchtbellen weg te schuren. Daarna wilde hij proberen alsnog een paar la-
gen aan te brengen om op de gewenste dikte te komen. 
 
Inmiddels was Han Jansen op internet al prijsopgaven aan het verzamelen 
geweest voor de aandrijving en zenders/ontvangers. 
We hebben een leverancier gevonden die een korting van ca. 30% wil ge-
ven. Gezien de bekendheid van dit bedrijf zal onze keuze daar wel op val-
len. 
Maar voordat de volgende stappen hiermede worden genomen, zullen eerst 
de resultaten van de eerste rompen worden bekeken. 
 
Als de mal klaar is kunnen per week zo’n 5 rompen worden gemaakt. Dat 
wil zeggen dat we dan in drie weken ca 15 rompjes kunnen trekken. 
 
Dus voor de popelende bouwers, nog even geduld! 
 
JACO DE JONG 
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GELEZEN IN ANDERE BLADEN 
 
Modelbouw Aktueel, jan/febr 2006 nr. 110 

In november 2005 kwam het voorlaatste nummer uit en zoals 
we gewend waren zou het volgende nummer dus in januari op 
de plank bij de boekhandel of in de bieb moeten liggen. Medio 
februari kwam er enige ongerustheid in me op. Het zal toch 
niet waar zijn dat dit laatste modelbouwblad nu ook al in moei-
lijkheden verkeert. Tijdens de laatste clubavond van februari 
kwam Roel met het nieuwste exemplaar binnen en de verkla-
ring waarom de uitgifte zo verlaat was. 

Een computercrash was de oorzaak. De volgende dag snel een nieuw 
exemplaar in de tijdschriftenwinkel gekocht en ja hoor, op de eerste pagi-
na geeft de hoofdredacteur uitgebreid uitleg van de fikse computerstoring. 
Al zijn bestanden inclusief de backups kwijt. Heb ik vaker gehoord, maar 
als ik eens een keer wat kwijt ben door een fout in mijn pc, hoor ik om mij 
heen zeggen: “Zeker weer geen backups gemaakt..”.  
Ik denk dan altijd dat een commercieel bedrijf dat professioneler heeft ge-
regeld. Niet dus!   
Volgens de hoofdredacteur waren de abonnees begripvol dat er 1½ 
maand later toch een nieuwe editie in de brievenbus gleed. 
Maar modelbouwers zijn een geduldig volkje, zijn gewend dat er vaak iets 
mis gaat.  
Dat de uitgever de positieve reacties het grootste compliment vond dat je 
van de lezers kunt krijgen vind ik echter een toppunt van arrogantie. 
 
Maar …………… door het nummer bladerend verdwijnt plotsklaps mijn 
voorgenomen objectiviteit als sneeuw voor de zon. Tussen veel scheeps-
modelartikelen zie ik drie volle pagina’s met informatie en foto’s over onze 
VAARGROEP FLEVOLAND. 
Roel beschrijft bijna 25 jaar wel en wee binnen onze vereniging en weet 
dat zeer treffend neer te zetten. Dus snel naar de winkel want dit nummer 
hoort bij onze modelbouwgegevens. 
Verder in dit blad bij de rubriek ‘Nieuw Bij’ een beschrijving van nieuwe te 
programmeren Simprop regelaars voor borstelloze motoren. Alhoewel de-
ze regelaars niet voor de scheepsmodelbouw geschikt zijn, is al wel te 
volgen wat in de nabije toekomst de mogelijkheden van de regelaars zijn 
en hoe snel de ontwikkelingen gaan.  
Ook lezen we de eigenschappen van een nieuw ontlaadapparaat voor 
NiCd en NiMh accu’s. Door de hoge ontlaadstromen worden de accu’s 
gerevitaliseerd waardoor ze weer hun normale capaciteit terug krijgen. 
Bij de beschrijving van de Diversity ontvangers vernemen we dat de ont-
vangers van de toekomst met een scanner uitgerust zijn zodat zij automa-
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tisch de zendfrekwentie en modulatiemodus kunnen bepalen. Dus het ge-
piel met kristallen hoort in de nabije toekomst tot het verleden. 
Na vele pagina’s vliegtuigen komen we bij een artikel over brandstof-
motoren, ook voor de scheepsmodelbouw. Een mooi staaltje van techniek 
maar gelukkig mogen deze stinkende herriemakers in onze vijver niet wor-
den toegepast. 
Lex Verkuyl van Isis-Lelystad is een specialist op gebied van onderzeebo-
ten. Hij beschrijft de onderdelen uit de Krikke bouwdoos met het type VII 
U-boot. Ik ben benieuwd hoe de bouw en de  vaareigenschappen straks in 
de volgende nummers uit de verf komen. 
In Technotalk start ‘onze’ Roel van Essen met een serie over modelzeilen. 
In dit eerste artikel komt onder andere de schootlier aan bod met alle voor- 
en na-delen. Veel zinvolle informatie voor modelbouwers van zeilboten 
waar je wat aan hebt. 
Het overlijden van een gerenommeerd lid bij Scheepsmodelbouw vereni-
ging Ridderkerk was de aanleiding hier een artikel in Modelbouw Aktueel 
aan te wijden. Als je dit stukje leest denk je, wat jammer dat zulke mensen 
in onze hobby wegvallen. 
Even verder komt Roel opnieuw aan beurt met zijn verslag over de Giant 
Racer. Je weet wel, het gele gevaar dat onze vaarvijver eind vorig jaar 
soms zo onveilig maakte. Het artikel wordt opgesierd met een grote foto 
van zoon Kor met het model in zijn hand onder het naambord van ons 
clubhuis. 
In de vaaragenda missen we de vermelding van onze open dag. Dus nog 
even zorgen dat dit in het volgende nummer wordt rechtgezet. 
Ook interessant is de beschrijving van duikregelaars in onderzeeboten. 
Een interessant en dik nummer van bijna 100 pagina’s waarover we het 
niet meer zullen hebben dat ie wat aan de late kant verscheen. 
 
JACO 
 
MODELLWERFT, FEB 2006-02-12 
Na terugkomst van drie dagen Neurenberg zit ik weer lekker in het ritme 

van “Mit, nach, bei, seit, von, zu, aus, außer, gegenüber” (3e 
naamval) dus een Modellwerft doorspitten is een peulenschil 
voor me. Peulenschil of peuleschil? ’t Is één schil, dus één 
peul. Peuleschil dus. Heb je meerdere schillen van één peul, 
krijg je peuleschillen. Werk je bij HAK (van die doperwten, 
volgen we het nog?) zou je peulenschillen krijgen, want ze 
blikken daar doperwten in, dus ze stikken daar in de peulen-
schillen. Lust u nog peultjes? Bij HAK waarschijnlijk niet. De 

spellingscontrole is het nu niet met me eens: die onderstreept de peu-
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leschillen genadeloos met die irritante rode kringeltjes. Sjonge… dan is 
Duits toch een makkelijke taal! Hoewel dat niet te zien was aan mijn rap-
portcijfers, want die hadden een zeker binair verloop. 1-0-0-1-1-1… enzo-
voort. Maar dat was meer te wijten aan overmatige belangstelling voor een 
zekere jongedame die schuin voor mij in de klas zat. Helaas had zij abso-
luut geen belangstelling voor mij, ze liet daar tenminste niets van blijken. 
Als ik nu foto’s van mezelf uit die tijd bekijk kan ik haar overigens geen 
ongelijk geven. Een klein opdondertje met afstaande oren en fel-oranje 
haar… Nou ja, ’t is allemaal goed gekomen: 5 jaar later leerde ik Hanja 
kennen… Waar was ik? O ja, de Modellwerft! Bijna vergeten. Sorry! 
 
Bladzijde 4 opent met brandstofgeweld: Miss LLumar, een felgeel RTR 
(Ready To Run) model met als krachtbron een 2,5cc watergekoeld brand-
stofmotortje. Lovende recensie!  
Interessanter voor ons is een bouwbeschrijving van een zelfbouw haven-
duwboot, de “Rheinhausen”. Niet zo’n massale bak zoals je ze op de Waal 
ziet varen, maar kleiner om de duwbakken in de haven te manoeuvreren.  
Een watercontactschakelaar is het volgende onderwerp. Ideaal voor men-
sen die een RC-bijbootje te water willen laten: een buisje in de onderzijde 
van het schip met daarin een vlottertje. Op de vlotter een messing stripje. 
De bovenzijde van het buisje is dicht, en daar steken twee veertjes uit. 
Wordt het model in het water gezet, drijft het vlottertje omhoog, de veertjes 
maken beide contact met de messing strip, en… de stroomkring van je 
ontvanger is gesloten! Geen aparte schakelaar meer nodig! Takel je je 
bijboot uit het water, dan zakt het vlottertje weer, contact is verbroken. 
Geen onnodig stroomverbruik in een klein model met dus kleine accu’s. 
Kijk, daar hou ik van: simpel en toch eenvoudig.  
Blz 20: een beschrijving van de 1:1 nieuwste onderzeeër van de Bundes-
marine: Type 212A. Een revolutionaire boot op brandstofcellen. Geen 
accu’s, geen kernreactor, maar een absoluut stille aandrijving. Die ook 
nog eens zuurstof en gedestilleerd water aanmaakt. De actieradius van de 
boot wordt dus beperkt door de hoeveel voedsel aan boord. Het schijnt dat 
de U.S. Navy redelijk bang is voor deze schepen, omdat ze vrijwel niet te 
detecteren zijn. Bij een atoomduikboot moeten altijd nog de pompen van 
het koelsysteem draaien, en dat levert, hoe weinig ook, altijd een geluids-
profiel op. Bij deze U-boote niet. Het is ook een mooi schip om te zien: 
ronde vormen, alles fraai afgewerkt om maar zo weinig mogelijk verstoring 
in het water te hebben.  
Op blz 28 een bouwverslag van het Osebergschip, een vikingschip van 
Billings. Het origineel is in de vorige eeuw opgegraven, geconserveerd en 
staat in een museum.  
Blz 32: een nieuw, revolutionair zendersysteem van Graupner: DSM-
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spektrum. Geen kristallen meer, maar een op 2,4 gigahertz werkende 
zend/ontvanger. Intelligent, dus de zender zendt een code mee, die de 
ontvanger detecteert als: “Hé, da’s de mijne! Alleen daar luister ik naar!” 
Ongeveer zoals wij naar onze vrouw luisteren. Voorlopig alleen nog maar 
in een 3-kanaals stuurzender, maar het spreekt voor zich dat deze tech-
niek zich snel zal uitbreiden. Dus over tien jaar geen frequentiebord meer 
nodig? Wellicht, maar dan zal iedereen toch wel aardig in de buidel moe-
ten tasten.  
Een reportage over een schoolproject: daar doen ze in Duitsland blijkbaar 
veel aan! Laat tijdens handenarbeid de scholieren een bootje bouwen! En 
ermee varen natuurlijk! Toch maar eens een briefje aan minister Pais van 
Onderwais schrijven of ze daar budget voor wil vrijmaken. Zou wel eens 
jeugdleden op kunnen leveren.  
Een bouwverslag (deel 2) van de zeesleper “W.Th. Stratmann” Leuk om te 
zien de bouwer zijn model heeft aangekleed met Preiser-poppetjes. Ook 
behorend tot de klassieke modelbouw is een model van een Romeinse 
Trireme, zo’n uit de kluiten gewassen roeiboot met 3 lagen riemen. 90 rie-
men aan elke kant.  
“Mannen ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws! Het goede nieuws: 
jullie krijgen zo meteen allemaal een dubbele oorlam! Het slechte nieuws: 
de schipper wil waterskiën!”  
Statische modelbouw, maar móói…Een enterbrug op het voorschip, een 
gevechtstoren met “pijlgeschut” (zware bogen die dikke pijlen konden af-
schieten). Sorry, even het kwijl van mijn toetsenbord verwijderen.  
Op blz 66 een verhaal hoe een RC-zeiler de BMW ORACLE van Kyosho 
van een eigen jasje voorziet. Het model heet nu “AVALON” en ziet er com-
pleet anders uit. Mooi! (Hoe de zeileigenschappen zijn, vermeldt het ver-
haal overigens niet.)  
Blz 70 laat ons een bouwimpressie zien van een stoomvisser in karton. 
Niet RC, maar wel heel fraai. Met name de geklonken huidplaten en de 
verwering van het model zien er realistisch uit. Je ruikt de vis bijna.  
En de laatste reportage vinden we op blz 70: een bouw- en vaarimpressie 
van de “RAPIDO 600” van Robbe. Een klein, geel monstertje, aangedre-
ven door een watergekoelde Super 600 motor op 7,2V. Een waardige op-
volger van de “ECO”.  
 
Nou, dat was de Modellwerft van deze maand weer. Weer genoeg “Durch, 
für, ohne, um, gegen, entlang”. Tot de volgende keer.  
 
ROEL VAN ESSEN  
 
 
BAKENPRAATJES 
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Nederlands Instituut voor Militaire Historie. 
Tot voor kort had elk legermachtonderdeel zijn eigen Historische Dienst. 
Bij dit instituut kun je allerlei informatie opvragen over oude militair-
historische zaken. Geïnteresseerden kunnen zelf ter plaatse de unieke 
collecties raadplegen. Zo was voorheen bij het Marine Historisch Instituut 
allerlei gegevens verkrijgbaar over marineschepen.  
Van diverse schepen zijn zelfs modelbouwtekeningen en foto’s verkrijg-
baar. 
 
In 2005 zijn de historische diensten van marine, landmacht, luchtmacht en 
marechaussee samengevoegd tot één centrum. 
Het nieuwe Nederlands Instituut voor Militaire Historie, gevestigd in Den 
Haag, is er voor iedereen met belangstelling voor het Nederlandse militai-
re verleden. 
Het bezoekadres van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie is: 
Alexanderkazerne, gebouw 204 
Van Alkemadelaan 357 
2597 BA Den Haag 
Telefoon: 070-316 58 51 Email: NIMH@mindef.nl 
Openingstijden di t/m vr 08.15 – 16.45 uur  
 
(Maak vooraf even een afspraak en neem een identiteitsbewijs mee om je 
te legitimeren voor betreding van het kazerneterrein) 
 
—————————————————————————————————   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Als alles meezit hebben we dit jaar een nieuwe golfbreker              
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 Hoera, het nieuwe  
  
 seizoen is weer 

 
 begonnen !!  
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EVENEMENTENKALENDER 
2006: 
18-19 feb * Modelbouwbeurs 2006 te Goes 
11-12 mrt * Wheels in Miniatuur – IJsselhallen te Zwolle – 10 tot 17 uur 
18 mrt  Jubileumtenetoonstelling SMV Ridderkerk – Singel 26 
25 mrt * Open dag MBC Epe / Forellenkwekerij-Smallertsweg 8-  
                 Emst 
8 apr  * 11e Bowlingavond VaarGroep Flevoland 
05-09 apr InterModellBau te Dortmund 
15 apr Ledenvergadering NVM te De Meern 
17 apr Opening Vaarseizoen – Vaargroep De Kempen te Eersel 
22 apr ‘Meppel aan Zee’ door Rotary Meppel 
23 apr Vlootschouw HMBC op Madestein in Den Haag, 11 uur 
6-7 mei Modelbouw en Miniatuur in Evenementenhal te Rijswijk 
13 mei  * Voorjaarsvaardag MMI (Marinedag) 
21 mei Duikbotendag bij Isis te Lelystad 
25 mei Werkschependag Modelbouwforum.nl bij Museumscheeps
 werf  te Vreeswijk  
24-28 mei Eurosail Pagedal te Stadskanaal 
25-28 mei 33e Stoom en Modelbouwdagen te Nienoord 
03 jun * Open dag Vaargroep Flevoland 
10-11 jun Vaarweekend Vaargroep Ekenstein te Appingedam 
17-18 jun Vaarweekend Nieuwe Koers op Quelderduyn in Den Helder 
24-25 jun * 10e Hydron Waterfestival te Lelystad 
22-23 jul Vaargroep Harderwijk vaarweekend in Horsterpark te Duiven 
12 aug * 15e Meerpaaldagen te Dronten 
? aug  * Barbecue Vaargroep Flevoland 
21-29 okt * 25e Nationale Modelbouw Manifestatie te Soesterberg 
23-26 nov Hooby 2006  FEC-Leeuwarden 
? Modelbouw Club Huizen  
? Modelbouw Vereniging Samen Sterk te Vaassen 
 

 

 

 

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


