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EVENEMENTENKALENDER  
  
2008 

19 jan Airbrush Workshop voor VGF-leden te Almere 

23-24   feb * Modelbouwbeurs 2008 te Goes 

15-16 mrt   Wheels in Miniatuur – IJsselhallen te Zwolle  

29 mrt * Open dag MBC Epe / Forellenkwekerij te Emst 
?? apr Bowlingavond VGF 
05 apr Ledenvergadering NVM te De Meern 

16-20 apr InterModellBau te Dortmund 

01 mei Viering 10 jaar Vaargroep Harderwijk bij het Wolderwijd 

01 mei Werkschependag Modelbouwforum.nl bij MBV Neptunes – R’dam 

01-04 mei Nationale Sleepbootdagen in Zwartsluis 

02-04 mei Vaarweekend OMC te Olst 

03-04 mei Modelbouw en Miniatuur 2008  in Evenementenhal te Rijswijk 

17 mei  Marinedag + Voorjaarsvaardag MMI te ??? 

17 mei Opendag ModelBouwver. Almelo MBA 

18 mei  Subsail Duikbootdag te Biddinghuizen 

17-18  mei Dordt in stoom te Dordrecht  (zie www.dordtinstoom.nl) 

23-25 mei Int. Modelbotenshow Vaargroep Groningen Grunostrand 
07  juni Open dag Vaargroep Flevoland in Biddinghuizen 
07-08  juni Vaarweekend Vaargroep Ekenstein te Appingedam 

28-29  juni Batavia havendagen en sloepenfestival te Lelystad 

28-29  juni Vaarweekend ZMC ’t Anker te Zwolle 

11-13 juli Nationale Vlootdagen in Den Helder  

09  aug 17e Meerpaaldagen te Dronten 
?? aug  Barbecue Vaargroep Flevoland 
30  aug  * VG Harderwijk. Visserijdag te Harderwijk 

03-04 okt  29e  Furiade te Maassluis (incl. de echte Furie) 

18-26 okt * 27e Nationale Modelbouw Manifestatie te Soesterberg 

8-11  nov Hobby 2007  FEC-Leeuwarden 
 
* Vaargroep FLEVOLAND neemt aan dit evenement deel of is daarbij aanwezig 
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UIT DE STUURHUT 
 
Ondanks dat we er al een aantal weken achter de rug hebben, wil ik jullie 
alsnog een goed en gezond 2008 toewensen. 
Dit jaar wordt een bijzonder jaar, een jaar waarin we hopen 25 jaar te wor-
den, 17 maart 1983 is de geboorte datum, en dat willen we vieren tijdens 
de Opendag op 7 juni. 
De uitnodigingen hiervoor zijn al verstuurd en nu maar hopen op veel posi-
tieve reacties. 
De uitnodigingen zijn ontworpen door Ton, en Marc heeft ze laten drukken 
en betaald. Als penningmeester word ik daar best wel vrolijk van. 
Er zijn zelfs raamposters gemaakt om bij winkels of bij je thuis op te han-
gen. Voorts zijn er ook nog herinneringen gemaakt en ook gesponsord 
door Marc. 
  
De laatste maanden laat het bestuur zich van de goede kant zien.  
Er wordt veel op de mail gezet en het forum wordt, zoals ik merk, ook al 
gebruikt. 
Zelf ben ik niet zo goed met de computer, maar zo af en toe lukt het mij 
om het forum op het scherm te krijgen, maar kijk uit met wat je er op zet, 
je gaat ongemerkt en ongewild soms te ver. 
  
Verder even aandacht voor Truus Petersen, die kreeg eind vorig jaar een 
behoorlijk harde klap te verwerken, toen ze hoorde dat ze een kwaadaar-
dig gezwel had.  
Gelukkig is de operatie al voorbij, maar het verwerken zal best moeilijk 
zijn, hopelijk krijgt ze een goede uitslag van de artsen, en kan ze aan haar 
herstel gaan werken, samen met hen die haar dierbaar zijn. 
Via dit stukje wil ik haar, en ook een ieder die misschien ook ziek of een-
zaam is, of andere problemen heeft, veel goeds toe wensen. 
  
Dit jaar is er weinig onderhoud te doen alleen de walkant. Help!, wat moet 
ik nu????  Dit wordt dus een jaar van doelloos of doelbewust rondjes va-
ren. 
  
Heeft iemand nog ideeën om ons jubileum samen met de hele club te vie-
ren? Natuurlijk ook met aanhang; kom met ideeën, gooi het op tafel en we 
zien wel wat het wordt.  
 
Ik hoop dat dit een A5je vol is, ik krijg kramp in mijn rechter wijsvinger van 
het typen. 
  
JAN HOFMAN 
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VERJAARDAGSKALENDER 
 
Mrt   8 Mageet Bakker/Fledderus 
 25 Tjerk Wester 
Apr 12 Gerben Bosman 
 30 Bert Klip 
Mei   5 Jaco de Jong 
 10 Michel van IJzendoorn 
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Op bezoek bij Airbrush Service Almere 
 
Het was het eerste item op ons nieuwe forum, de workshop bij 
Airbrush Service Almere. En meteen leuk wat aanmeldingen. Met 
een flink aantal leden zaten we dan ook op een regenachtige za-
terdagochtend in Januari bij Erik Kos van ASA aan de koffie, in 
afwachting van wat komen zou. 
 
Uitleg 
Boven het pand is er 
een ruimte ingericht 
waar de workshops ge-
houden worden. Nadat 
er wat extra stoelen 
aangerukt waren zodat 
iedereen kon zitten (!!) 
kon er begonnen wor-
den. Allereerst de nodi-
ge uitleg uiteraard, en 
vervolgens naar harte-
lust oefenen. Of “met 
verf kliederen”, dat 
werd die dag ook wel           
geroepen, en bevestigd door het grote aantal mensen dat heen 
en weer liep naar de wastafel …. Maar gelukkig was het allemaal 
Acryl verf, dus met een beetje water was het snel opgelost, zo-
wel letterlijk als figuurlijk! En als je denkt dat de ruimte dan bin-
nen no-time vol staat 
met verfnevel bij zo’n 
twaalf fanatiek spuitende 
modelbouwers, dan heb 
je het mis. Dat viel reuze 
mee, en ik geloof nu ook 
dat je met de juiste apa-
ratuur en verf gewoon in 
de huiskamer kunt air-
brushen! 
 
Zo werden we door Erik 
Kos van Airbrush Service 
Almere ingewijd in de 

  Ruimte waar de workshops worden gehouden 

              Zo werden we ingewijd door Erik Kos 
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verschillende soorten airbrushes, zoals de single-action, double-
action, en aflakspuiten. Wij mochten met double-action spuiten 
aan de slag, en dan is het even wennen om eerst lucht te geven, 
dan de verf erbij, en afsluiten met eerst alleen weer lucht voor je 
het knopje los laat. Single-action, waarbij er meteen verf met de 
lucht meekomt als je de knop indrukt, is eenvoudiger maar min-
der nauwkeurig te doseren. Bovendien geeft zo’n type spuit 
meer overspray en gestuif van vernevelde verf. In de model-
bouw worden dan ook meestal Double-action airbrushes ge-
bruikt. Vaak met verwisselbare naalden en nozzles, zodat één 
spuit voor het fijne, en ook het grotere werk ingezet kan worden. 
 
Naar gelang de dag 
vorderde werd iedereen 
steeds handiger in het 
hanteren van de pisto-
len, zeker diegenen die 
al vaker zo’n ding in 
handen gehad hadden. 
Er kwamen spontaan 
leuke creaties op papier 
te staan! Daarna moch-
ten we oefenen op 
“halve Harley motorfiets 
tanks”, en pickup truck 
autokappen. Wel eens 
een stel scheepsbou-
wers tankjes en auto-
kappen zien spuiten ? ….. Dan blijkt het nog een hele kunst om 
die egaal gespoten te krijgen, maar voor het grotere werk kun je 
dan ook beter een aflakspuit gebruiken. Iedereen had zo zijn ei-
gen motiefjes. Fraaie dames, boten (uiteraard), abstracte kunst 
met afgescheurd papier, dieren, en ikzelf duikboten. Nou zijn 
mijn tekenkunsten ver beneden de maat, m’n zoontje zou het 
beter kunnen denk ik …. 
 
Winkel 
Op de begane grond is dus de winkel zelf. En dat is er één in zijn 
soort. Ik heb nog nooit zoveel verschillende soorten verf bij el-
kaar gezien, een hele wand met sjablonen, en vele rekken met 
toebehoren! Mij duizelde het eerst even, je weet niet waar je 
moet beginnen. Gelukkig krijg je er gedegen advies, want ze we-

           Spontaan kwamen leuke reacties op papier 
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BAKENPRAATJES 
 
BESTUURSWIJZIGING. 
In verband met priveomstandigheden heeft Ivo Petersen zijn functie als 
voorzitter neergelegd. Op de ledenvergadering van 28 november 2007 
deelde het bestuur mee besloten te hebben tot de voorlopige verdeling 
van de bestuurstaken: 
Voorzitter: Jan-Jacob Bakker 
Secretaris: Han Jansen 
Penningmeester: Jan Hofman 
Bestuurslid: Ton Bleyie 
Bestuurslid: vacant 
Het bestuur is buiten de clubbijeenkomsten ook bereikbaar via: be-
stuur@vaargroepflevoland.nl 
 
 
BEDANKTE LEDEN per 31-12-2007: 
Robert Kip 
Kor van Essen 
 
 
WEBSITE VAARGROEP FLEVOLAND. 
Jaap Bink heeft onze website in een nieuwe jas gestoken. Hij was dat ei-
genlijk nog niet van plan, maar gelukkig heeft het uitvallen van de techniek 
hem een handje geholpen. 
De ‘jas’ is op de meeste computerschermen nog wat aan de lange kant, 
maar onze kleermaker/webmaster doet zijn best er weer mooi maatwerk 
van te maken. 
De tradionele VGF-toeter is ook weer van de partij. Wees dus gewaar-
schuwd je volumeknop onder kontrole te houden als je de site gaat bekij-
ken. 
www.vaargroepflevoland.nl 
 
 
FORUM VAARGROEP FLEVOLAND 
Voor eigen leden heeft Vaargroep Flevoland een forum op het internet. 
Op http://forum.vaargroepflevoland.nl kunnen VGF-leden inloggen en ken-
nis nemen van de laatste nieuwtjes, en ook met elkaar communiceren. 
Hiervoor heb je wel een inlognaam en wachtwoord nodig. 
Heb je deze nog niet dan kun je dat aanvragen bij de maker van het fo-
rum: 
Jan-Jacob@vaargroepflevoland.nl 
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Met wat oefenen merk je dat dit een ideale manier is om je verf op de juiste 
dikte te brengen. 

■  Als men met secondenlijm heel kleine onderdelen wilt vastlijmen is een 
druppel uit de flacon meestal te veel lijm. Het doceren van de lijm gaat mak-
kelijker door het met een speld of een coctailprikkertje over te brengen. 
 
■  Nog een tip voor het uitharden van sekondenlijmen: 
Hoe meer lijm verbruikt wordt, hoe langer het duurt voordat het is uitgehard. 
Door op de gelijmde plek te blazen kan de uithardingstijd versneld worden. 
 
■  Als je vingers aan elkaar vastgelijmd zitten met sekondenlijm dat is de 
grootste kans dat je deze pijnvrij loskrijgt door gebruik te maken van aceton 
of van nagellakverwijderaar op acetonbasis. 
Zit je vinger vastgelijmd aan je model en je probeert deze met aceton los te 
krijgen, dan loop je wel het risico dat het onderdeel door de aceton oplost en 
beschadigt. 
 
■  Gebruik je porievuller met secondenlijm dan kan je de gebruikte kwast of 
penseel, in plaats van met thinner, ook schoon maken met vloeibare zeep. 
Dat is beter voor het milieu en goedkoper voor de portemonnaie. De kwast of 
penseel goed insmeren en dan met water uitspoelen. 
Ook geschikt om verfkwasten mee schoon te maken. 
Ik heb hiervoor altijd een gele flacon Driehoek vloeibare zeep in mijn werk-
plaatsvoorraad staan. 

JACO DE JONG 

 

 

5 

ten daar waar ze over 
praten. Voor elke klus 
en materiaal is er wel 
een speciale verf die je 
het beste kunt gebrui-
ken. Eén wand is alleen 
voor de airbrushes zelf, 
ze staan in vitrines uit-
gestald. Maar daar blij-
ven ze niet lang, ze 
worden er meteen uit-
gehaald en zelfs volle-
dig gedemonteerd zodat 
je kunt zien hoe ze in 
elkaar zitten. Ook luistert men naar je wensen, en word een te 
duur en ingewikkeld apparaat voor jou gebruiksdoel je zelfs af-
geraden. Airbrush Service Almere streeft primair naar tevreden 
klanten. Eerlijk advies is daarin een belangrijk instrument. 
 
Uiteraard kun je er ook voor onderdelen terecht, en als je pistool 
eens erg vies is geworden mag het zonder problemen in het ul-
tra-soon apparaat. Daar komt het dan weer als nieuw uit, en je 
kunt weer schoon verder. Dat is namelijk de reden dat vele air-
brushes in de kast verdwijnen vertelt Erik, onderhoud is van le-
vensbelang. Met name het reinigen van de naald en nozzle is 
cruciaal voor het spuitresultaat. En echt moeilijk is het niet, ze-
ker bij het gebruik van Acryl verven, maar het moet wel conse-
quent gedaan worden. 
 
Op een aantal van ons had de winkel hetzelfde effect als een kle-
dingzaak op de echtgenote…… portemonnee leeg! Maar er staat 
ook zoveel moois, waarbij de prijzen voor het meeste spul ook 
mooi zijn. Maar je krijgt wel kwaliteit, en de hobby mag wat kos-
ten, niet? Het was voor mij in ieder geval een leerzame dag. Ik 
heb een eenvoudige single action spuit van Conrad waar ik het 
kleine werk mee doe. Zo’n Double-Action spuit waar we boven 
mee mochten stoeien werkt toch wel een stuk lekkerder. Maar 
eens kijken of er één in huis komt, de verjaardag zit er ook weer 
aan te komen ….. wie weet! 
 
Lex Verkuijl. 
 

       De ruim gesorteerde winkel op begane grond 
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TIPS EN TRUUKS 

■  De verf in de kleine verfpotjes van bijv. Humbroll of Revell is vaak te dik of 
onderin het potje zit zelfs een grote klont dikke verf. Wil je dat weer tot een 
geschikte substantie krijgen dan moet er langdurig geroerd worden. 
Tegenwoordig zijn daar voor de modelbouw al elektrische verfroerders ver-
krijgbaar. Maar het kan ook goedkoper. 
Je hebt daarvoor nodig: een Dremel of Proxxon boormachine,  een oude 
ballpoint, een coctailprikker en een lege closetrol. 
 
Uit het klikmechanisme 
van een oude ballpoint 
demonteren we het cilin-
dervormige buisje met 
de 4 schoepjes aan de 
uiteinde. In het buisje 
boren we een gaatje van 
2 mm en lijmen het buis-
je met de schoepjes op 
de coctailprikker. We 
hebben zo een roergar-
de gemaakt die in de 
boormachine geklemd 
kan worden. 
Zet de toerenregelaar van het boormachientje wel op de laagste stand als je 
tenminste geen verfresten op het plafond wilt zien. 
 
Is de klont in het verfpotje erg dik dan is het verstandig deze eerst handma-
tig met een extra coctailprikkertje in een aantal kleinere stukken te verdelen 
Zouden we dat niet doen, dan lopen we de kans dat de geklonte verf zich 
aan de roergarde gaat vastzetten en ongekontroleerd gaat ronddraaien. Een 
grote knoeiboel is dan het gevolg. 
Als daarna met onze elektrische verfroerder de verf tot de juiste viscositeit 
wordt gebracht is er nog altijd een risico dat er verf over de rand heen schiet 
met als resultaat dat er al meer verf buiten het potje is terechtgekomen dan 
wat je wilde gebruiken voor je model. 
Met een stuk van de lege closetrolhouder maken we een spatscherm om het 
verfpotje heen. 

Links voor het verfpotje liggen nog een drietal gardebuisjes uit 
ander ballpoints. Rechts naast verfpotje een complete garde. 


