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UIT DE STUURHUT 
 
Ook deze Bakenier komt iets later uit dan dat we gewent waren. Ik hoop dat we de 

vaart erin kunnen krijgen om het uiteindelijk wel op de vertrouwde tijden te kun-

nen publiceren. 

Waarom is het dan zo laat, zo hoor ik wel eens. Nu, ten eerste moet je voldoende 

kopij hebben, anders staat er zo weinig in. Alle leden mogen (uiteraard) stukjes 

aanleveren hiervoor, een enkeling maakt echter maar van de gelegenheid gebruik. 

Daarnaast zijn we met z‟n allen druk met allerlei activiteiten en het is nu eenmaal 

zo dat ook het overige leven tijd van ons vraagt. 

Allerlei activiteiten, tja wat gebeurd er toch veel op en met ons “saaie” vaargroep-

je! Dit jaar rollen wij van de ene dag in de andere, en ik kan jullie zeggen dat  het 

iedere keer een feest is om er aan mee te mogen meewerken! 

Verderop in deze Bakenier staan alweer een paar verslagen. Wat er (nog) niet in 

staat dat zijn de gesprekken waar ik of een ander bestuurslid voor uitgenodigd 

worden om de volgende uitnodiging aan te mogen horen. Ik krijg de indruk dat 

wij als vaargroep het nog niet zo slecht doen…. 

 

Hoe dan ook, jullie moeten zeker de agenda aan het einde van deze Bakenier   

lezen want dit najaar staan er nieuwe dingen in het verschiet die jullie zeker 

niet moeten missen. 

Zo is er in de maanden september en oktober op de eerste woensdag van de 

maand en in oktober ook op de 3de woensdag een lezing georganiseerd. Laat 

de sprekers weten dat jullie dit waarderen en komt allen! 

 

Wat rest mij nu nog meer dan jullie een erg fijne vakantie toe te wensen.  

 

 

 

 

Tot ziens aan de waterkant, 

Gerben Bosman 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Techno talk; 
 

Nieuwerwetse zaken 

 

We varen al jaren met bootjes rond aangedreven door elektromotoren. Groot, 

klein, laagtoerig, hoogtoerig, noem maar op. De laatste jaren heeft de ontwikke-

ling van deze aandrijfbronnen echter niet stilgestaan. De nieuwste ontwikkeling in 

het efficiënter en sterker maken zijn de brushless oftewel borstelloze motoren. 

Vaak in combinatie met Lipo accu‟s. Iedereen heeft daar wel eens van gehoord 

ondertussen, maar in schaalmodelschepen zie je ze nog niet zo vaak. Daarom dit 

stukje met de verschillen, voor en nadelen. 

 

Motorconstructie 

De oude vertrouwde borstelmotoren (brushed) zoals we die allemaal kennen heb-

ben een huis met vaste magneten waarin een anker met wikkelingen draait. Dit 

anker wordt van stroom voorzien door koolborstels die de stroom doorgeven aan 

een collector. Die is zo met de wikkelingen in het anker verbonden dat al draaiend 

telkens een ander wikkeling van stroom voorzien wordt. Daardoor worden de po-

len van het anker afwisselend magnetisch zodat die aangetrokken en afgestoten 

wordt door de vaste magneten in het motorhuis. Hierdoor gaat het anker rond-

draaien en levert de motor vermogen. 

 

Een borstelloze motor (brushless) heeft zoals de naam al zegt geen koolborstels. 

Op de één of andere manier moet er bij deze brushless motoren ook een wisselend 

veld gegenereerd worden om de motor rond te kunnen laten draaien. Dat wordt 

hier elektronisch opgelost door gebruik te maken van speciale brushless regelaars. 

De motor heeft hiervoor drie aansluitdraden in plaats van twee bij de borstelmo-

tor. De regelaar „voelt‟  aan de inductiespanningen in de motor wanneer de polen 

omgeschakeld moeten worden. 

 

Er zijn twee types brushless motoren; de buitenloper en de binnenloper. Bij de 

buitenloper (outrunner) zitten de spoelen in een vast deel in de kern van de motor. 

Daar omheen draait een “bel” met de magneten. Aan die bel zit ook de motoras 

waar we de schroef op aansluiten. De tweede heeft net als bij de borstelmotor een 

stilstaand huis met daarin een draaiend deel. Hierbij zitten echter de spoelen in het 

huis, en het draaiende anker bestaat uit sterke magneten.  
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Verschillen 

Een borstelmotor heeft een rendement van ergens tussen de 60 en 70 %. Dat bete-

kent dat van de elektrische energie die je er in stopt 60 tot 70% omgezet word in 

mechanische energie, en de rest gaat verloren in de vorm van warmte. Vooral bij 

hoogbelaste motoren kunnen zo flink heet worden. Veroorzaakt wordt dit door ener-

zijds de mechanische weerstand van de borstels op de collector, en anderzijds de 

elektrische weerstand tussen deze twee. Dit laatste is ook te zien in de vorm van de 

bekende blauwe vonkjes. 

 

Een brushless motor heeft een rendement van 80 tot zelfs 90%. Dit duidelijk hogere 

rendement is te verklaren door het wegvallen van die twee weerstandpunten van de 

koolborstels. Daarnaast worden er in deze types motoren meestal betere magneten 

gebruikt met een grotere energie dichtheid. Het daardoor optredende sterkere mag-

netische veld verhoogt ook het rendement. Het gevolg is dat een bepaalde brushless 

motor anderhalf tot twee keer zoveel vermogen kan leveren als een borstelmotor 

van dezelfde grote. 

 

Tussen de twee types brushless motoren, inrunner en outrunner, zitten ook verschil-

len. Omdat bij een outrunner de magneten aan de buitenzijde van de motor om de 

kern draaien geven deze motoren een groter draaimoment als een binnenloper. Je 

kunt er dus een grotere schroef aan hangen zonder dat de motor afgewurgd wordt. 

Een binnenloper heeft daarentegen een lager koppel, maar een veel hoger toerental. 

Tot 40000 – 50000 rpm zijn daarbij geen uitzonderingen! Deze worden dan ook 

meestal in speedboten gebruikt waar hoge toeren van belang zijn. Bij beide types 

wordt het toerental aangegeven met een KV waarde. Dat getal geeft aan hoeveel 

toeren de motor draait per volt voedingsspanning. Een 1400 KV motor draait dan 

bij 6 volt 1400 x 6 = 8400 toeren onbelast.  

 

 



6 

Voor en nadelen 

Het eerste voordeel van een brushless motor is het hoger afgegeven vermogen. Een 

borstelmotor kun je vervangen door een brushless die anderhalf tot twee keer kleiner 

is. Daarmee komt dan meteen voordeel twee naar voren, een brushless is lichter en 

kleiner. Je kunt dus meer vermogen in kleinere modellen stoppen zonder dat het te 

zwaar wordt. Als derde, en dan met name bij de inrunners, zijn veel hogere toerental-

len mogelijk. Hier profiteren de speedboten dan het meest van. En nummer vier, door 

het hogere rendement wordt er minder stroom verbruikt en kun je langer varen op 

een accu. 

 

Ook zijn er natuurlijk nadelen. Zo ligt de prijs hoger als bij borstelmotoren. Ook de 

benodigde brushless regelaar is duurder, vooral als je een type wilt dat ook achteruit 

kan. Al moet ik zeggen dat de laatste jaren de prijzen aardig in de richting van de 

traditionele motoren en regelaars beginnen te lopen, vooral als je dit spul in het bui-

tenland (lees Hong Kong en omstreken) bestelt. 

 

Bruikbaarheid in schaalmodellen 

Dat de voordelen voor speedboten erg aantrekkelijk zijn spreekt voor zich. Het is 

daar nu zelf zo dat men met brushless motoren in combinatie met lipo accu‟s hogere 

snelheden haalt dan met brandstof motoren. 100 tot 120 km/h zijn dan geen uitzonde-

ringen meer! Maar in onze schaalmodellen zie je ze nog niet zo veel. Deels komt dit 

doordat het gewicht / vermogen voordeel bij schaalboten niet zo speelt, je hebt toch 

gewicht nodig om de romp op waterlijn te krijgen. Ook de hogere prijzen en het 

(nog) onbekend zijn speelt hierin duidelijk mee. Maar je kunt wel flink winst boeken 

door het hogere rendement waardoor je vaartijden zomaar anderhalf tot twee keer 

langer kunnen zijn. 

 

Wel een serieus nadeel voor het gebruik in schaalmodellen, althans in mijn ogen, is 

het feit dat een brushless motor een bepaald minimaal toerental heeft waarbij hij nog 

mooi rond loopt. Eigenlijk ligt dat niet aan de motor maar aan de regelaar die pas 

vanaf een bepaald toerental kan herkennen hoe snel de motor loopt. Erg langzaam 

varen lukt dan slecht, en dan is in het manoeuvreren in een haven lastig. Maar zodra 

je een speedmodel of een snelvarend schaalmodel hebt kun je profijt hebben van de 

voordelen van de brushless motoren. Dan hoofdzakelijk met buitenlopers omdat die 

een lager toerental hebben, vergelijkbaar met de oude borstelmotoren, en door het 

hogere koppel zonder vertraging de schroef aan kunnen drijven. 
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Lipo accu’s 

Ook bij de accu‟s staan de ontwikkelingen niet stil. Althans, als je de lood accu en 

nikkel metaal hybride accu‟s (NiHm) buiten beschouwing laat. Die zijn ondertussen 

zover doorontwikkelt dat daar geen winst meer te behalen is. Bij lipo accu‟s ligt dat 

duidelijk anders. Al enige jaren is dit type accu nu in gebruik, voornamelijk bij vlieg-

tuigen en speedboten. Deze accu‟s springen er uit door hun lage gewicht ten opzichte 

van de geleverde cappaciteit, en ze kunnen zeer hoge stromen leveren. Daarnaast is 

er geen geheugen effect aanwezig en zeer weinig zelfontlading zoals bij NiHm accu‟-

s, en worden ze niet lui bij sporadisch gebruik zoals de loodaccu‟s. 

 

Een lipo accu wordt uit losse cellen samengesteld waarbij één cel een nominale span-

ning heeft van 3.7 volt. Het cellenaantal wordt aangegeven met 1S voor een ééncelli-

ge, 2S voor twee, enz. Dan is er ook nog een P-aanduiding, die geeft aan hoeveel 

cellen er parallel staan. Dit wordt gedaan om de capaciteit te vergroten. Zo bestaal 

bijvoorbeeld een 2S2P accu uit twee sets van twee cellen in serie (2S), die vervolgens 

parallel aan elkaar gekoppeld zijn (2P). Neem je dan 2000 mAh cellen dan krijg je 2x 

3.7 = 7.4 volt bij 2x 2000 = 4000 mAh. 
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Beetje oppassen 

 

Lipo accu‟s hebben een paar eigenaardigheden waardoor ze in het begin ronduit ge-

vaarlijk waren. Zo kunnen ze bij overlading en ook extreme diep-ontlading spontaan 

in brand vliegen. Zoek maar eens met “lipo fire” op youtube, daar zijn genoeg voor-

beelden van te zien. Er is dus een speciale lader nodig met een lipo-programma waar-

mee de lader stopt als de bovengrens, 4.2 volt per cel, bereikt is.. Om de accu tegen 

diep-ontlading te beschermen wordt er gebruik gemaakt van motorregelaars die een 

lipo-afslag hebben. Als de accuspanning onder de 3 volt per cel zakt schakelt deze de 

motor uit. Ook kun je een lipo-safe gebruiken. Dat is een klein apparaatje dat je op de 

accu aansluit en dat bij bereiken van die 3 volt een geluids en lichtsignaal geeft. Dan 

weet je dat het tijd is om te stoppen. Daarnaast is een lipo door zijn constructie wat 

gevoeliger voor klappen, en zeker scherpe randen en voorwerpen. Als je dat soort 

risico‟s loopt in je model zijn er ook hardcase lipo‟s die een harde kunststof of zelfs 

carbon behuizing hebben. 

 

Tegenwoordig is het gevaarlijke er gelukkig wel af. De huidige lipo accu‟s ploffen 

niet zomaar, daar moet je toch echt gekke dingen mee uithalen. Expres overladen, 

kortsluiten, of doorprikken met een schroevendraaier of zo … Bij normaal gebruik 

met een lipo-lader en dito regelaars of liposafe‟s kun je ze zonder gevaar gebruiken. 

Al blijft het met name bij het laden zaak om goed op te letten dat je de lader goed 

instelt, anders kan het toch nog mis gaan. Maar dan heb je wel accu‟s waar je veel 

meer vermogen uit kunt halen, die lang mee gaan en (bij goed gebruik) onderhouds-

vriendelijk zijn. Als je ze een tijdje niet gebruikt leg je ze weg met een onderhoudsla-

ding van 3.8 volt per cel (een goede lader heeft daar een programma voor) en ze kun-

nen na de winter weer opgeladen worden alsof het twee weken geleden was. 

 

Wel een goed alternatief 

Net als bij de motoren zijn deze nieuwerwetse accu in de modelbouwwinkel ook 

weer duurder dan een vergelijkbare NiHm, en zeker een loodaccu. Maar ook hier 

lopen de prijzen zienderogen terug, en uit de eerder genoemde Aziatische wereldstad 

kun je ze over laten komen voor de helft van een vergelijkbare NiHm accu! Op die 

manier zijn de Lipo accu‟s in onze modellen zeker een goed alternatief. In de snelle 

modellen is het gewichtvoordeel ook leuk meegenomen! Ik ben zelf eind verleden 

jaar voor al mijn oppervlakte modellen overgestapt op lipo‟s. En dat bevalt uitste-

kend, ik merk alleen maar de voordelen. Momenteel staan er ook lipo‟s in bestelling 

voor de onderzeeërs, dan ben ik helemaal om. Enig nadeel hierbij is wellicht voor 

mijn mede vaarders, als er weer eens een laagvliegende Jetski voorbij komt … Daar-

voor op voorhand al mijn excuses! 

 

Lex Verkuijl. 
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Subsail 2010 

 
Ja, ze waren er weer. Die doorgedraaide modelbouwers met hun “zwarte sigaren”…. 

Nou ja, niet alleen die. Het was (weer eens) een prachtige dag in Biddinghuizen 

waarbij men van heinde en ver kwam om het mooiste van het mooiste bij ons clubge-

bouw neer te zetten. 

Echt alles wat duiken kan stond in miniatuur daar te pronken en wat nog mooier was: 

het kon nog duiken ook! 

Het water was dit jaar kraakhelder waardoor alles tot op de bodem zichtbaar was. 

Nou, niet alles dus! Bijna aan het einde van de dag werd onze rust en euforie ruw 

verstoord toen er een zwarte sigaar niet meer reageerde op de stuursignalen en bij 

zich zelf dacht dat het ook wel leuk was als zij een keertje gehaald werd….. 

 

Na 1,5 uur zoeken werd ze gevonden, natuurlijk op een plek waar men al zeker 3 

keer gezocht had. De eigenaar had tranen in de ogen toen hij zijn geliefde weer in de 

armen kon sluiten.  

Zo zie je maar weer: een duikboot is net een mens.. 

 

Hoe dan ook, de bezoekers vanuit België, Duitsland en geheel Nederland waren  zeer 

enthousiast over onze locatie. Wat we hebben dat waarderen we wellicht te weinig, 

heel wat mede hobbybouwers zijn er inderdaad jaloers op. 

Hierbij ter afsluiting nog een paar foto‟s om een ieder een glimp van deze prachtige 

dag te geven. 

 

Gerben 
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Bataviadagen 2010 

 
Daar stonden we dan, in de brandende zon. Het waren twee prachtige dagen waar-

bij menigeen warm liep voor onze hobby. 

Wat mij persoonlijk het eerst op viel dat waren de vele kinderen die hadden ver-

wacht dat ze, net als vorig jaar bij een andere vaargroep, met de boten mochten 

varen… 

Het koste nogal moeite om ze telkens duidelijk te maken dat onze boten iets te 

duur waren voor deze geplande acties. Dit is iets wat een aantal leden zich in de 

oren hebben geknoopt, wellicht dat er een volgende keer wel boten voor de kids 

beschikbaar zijn. Een erg leuk project overigens! 

We stonden naast de landmacht en de drukte viel, zeker de eerste dag, wat tegen. 

Dit gaf ons de kans om eens alles wat er was van dichtbij te bekijken, best wel een 

leuke plek daar in Lelystad. Persoonlijk had ik verwacht dat het meer direct be-

trokken was bij de Bataviawerf of -stad, maar het was gesitueerd rond de haven. 

 

Hoe dan ook, menig persoon stond versteld wat er op onze kraam te zien was en 

het was deze activiteit dat ik de laatste van de 250 visitekaartjes van onze vaar-

groep kwijt raakte. Wellicht is dit iets wat volgend jaar weer zou moeten. Of na-

tuurlijk ander PR materiaal, wie er een idee over heeft mag zich melden! 

 

De shows van de torpedoboot (met hulp van vele kinderen), de dolfijn en de 

stoomboot waren erg geliefd. Moeten we zeker meer werk van maken. 

Hieronder en naast een paar foto‟s, die spreken meestal voor zich. 

 

Gerben 
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 Zenders met telemetrie 

 
Velen onder ons weten al dat er naast de bekende zenders die op de 40Mhz wer-

ken er ook een nieuwe frequentie is die perfect voor ons te gebruiken is. 

Deze 2,4 Ghz zenders hebben veel meer kanalen en stellen zich automatisch in op 

een leeg kanaal, hierdoor is een “botsing” met een andere gebruiker op hetzelfde 

kanaal zo goed als uitgesloten. 

 

Als je dit zo leest zou het erg logisch zijn om bij een volgende aanschaf over te 

stappen op deze nieuwe lijn zenders. Ruben en ik hebben dit gedaan, maar wel na 

veel zoekwerk om er achter te komen wat er nu eigenlijk allemaal nog meer mo-

gelijk is naast het besturen van een bootje met zo‟n zender. 

Datgene wat wij vonden was namelijk dat er een terugkoppeling mogelijk is tus-

sen de ontvanger en de zender. Hierdoor geeft de ontvanger standaard door dat de 

frequentie te veel gaat storen en dat een andere frequentie noodzakelijk is. 

 

Dit principe van terugkoppelen is in sommige gevallen extra uitgebuit. En dat is 

best slim, als er toch als z‟n terugkoppeling is waarom zou je het dan niet gebrui-

ken  voor meer? 

Zo zijn wij nu in het bezit van een zender waarop allerlei gegevens van de boot 

zichtbaar zijn op een schermpje. 

Op de zender is af te lezen hoe hard deze vaart (in Km/uur), hoe warm de motor is  

(in graden C) en hoeveel Volt er nog op de accu aansluitingen staat. 

 

 

Op de foto‟s hiernaast is er wat van te zien. Zo staat op de onderste foto de opne-

mer (infrarood beampje met reflector op de as). Dit is overigens wel gevoelig 

voor zonlicht, dus met de kap open is de meting niet zo goed als in het donker. 

 

Het display is redelijk vrij en simpel te programmeren, dus je kunt er zelf veel aan 

doen.  

 

Denk er maar eens over na wat dit voor extra mogelijkheden geeft!  

Deze terugkoppeling naar de zender met allemaal extra meetgegevens heet dus 

Telemetrie. Het geeft weer een extra dimensie aan onze hobby.  

De zender die in de ontvanger zit is overigens niet zo krachtig als de eigenlijke 

zender. Hierdoor valt de telemetrie uit als de boot verder dan ongeveer 70 meter 

is. 

 

Gerben 
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EVENEMENTENKALENDER 2010 
  

Alle komende activiteiten: 
 
Woensdagavond 1 september:      

Bezoek van Frank van der Haring  (Modelbouw Shop Flevo-

land) 

5 September Model vaardag te Amersfoort 

 

2 Oktober Opruimdag Vaar groeP Flevoland 

 

Woensdag  6 oktober: 

Presentatie digitaal tekenen van schepen (en wat kan je er dan 

mee?) door Frans v/d Linden 

 

17-24 Oktober Soesterberg 

 

Woensdag 20 oktober: 

Het maken van een kunststof rompje door Jaco de Jong 

 

27 November Snert varen VaargroeP Flevoland  
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 Scheepsmodelbouwvereniging VAARGROEP Flevoland 
opgericht 17 maart 1983 

zelfstandig 21 december 1994 

                    
 
Bestuur: Naam:  Adres:  Woonplaats:   Telefoon: 
Voorzitter::     Gerben  
 Bosman   Noordweg 55 8262 BP Kampen  038-3326623 
Secretaris:    Vacant     
Penningmst:  Jan Hofman  Het Erf 122 8256 DH Biddinghuizen  0321-332636 
2de secretaris: Vacant 
Bestuurslid:   Klaas Spoelstra  Vliegersveld 6 8265 GN Biddinghuizen    0321-333622 
Emailadres: bestuur@vaargroepflevoland.nl  
 
Adres secretariaat: 
E-mailadres: info@vaargroepflevoland.nl 
 
Clubgebouw: 
"HET BAKEN"   Sportlaan 12  8256 BE Biddinghuizen 
Bijeenkomsten:   Clubavond op woensdag van 19.30 - 22.00 medio februari t/m eind nov. 
    Vaarmiddag op zaterdag tijdens de zomermaanden. 
 
Clubblad "De Bakenier" 
Redactieleden: Jaco, Klaas 
Eindredactie:  Gerben 
 
Internetadres:   http://www.vaargroepflevoland.nl  
 
 
Ledenadministratie: 
Aanmelden: Tijdens clubavonden bij de bestuursleden of via de contactpagina op de site  
Kontr.adm.: Jan Hofman    Het Erf 122            8256 DH Biddinghuizen     0321-332636  
 
Beëindiging lidmaatschap: 
Het lidmaatschap eindigt op 31 december. Er dient één maand voor deze datum schriftelijk  
te worden opgezegd bij het secretariaat. 
 
Contributie per jaar: 
Seniorlid  €  30,00 
Juniorlid  €  15,00 
Inschrijfgeld  €    7,00 
 
Contributie betaling: 
De contributie dient bij vooruitbetaling per jaar voldaan te worden. 
In het geval men de betaling vergeet wordt na 31 maart  € 10,00 boete in rekening gebracht. 
Betaling via:  RABObank nr. 3381.352.86 
 t.n.v. penningmeester VAARGROEP Flevoland – Biddinghuizen 
 

Ingeschreven Kamer van Koophandel: Lelystad nr. V 40656562 
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