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UIT DE STUURHUT 
 
Wat een jaar hebben wij achter de rug! Er is veel georganiseerd, 
we zijn naar veel evenementen geweest en bovenal: we hebben als 
vereniging veel werk verzet. Iedereen die het ziet is lovend over 
ons terrein, en niet zonder reden want het is een enorme verbete-
ring. Het koste veel tijd en energie maar het resultaat is er naar. 
 
En dan het komende jaar. Als je denkt dat we het dus dit jaar rustig 
aan gaan doen heb je het mis…. Er staan op dit moment al vele 
evenementen in de planning en allemaal even leuk! 
Goes hebben we net achter de rug, dit jaar was de eerste keer voor 
mij aldaar. Ook al was het voor mij maar een dag, ik vindt het een 
erg leuke beurs en zeker de moeite waard. 
Dit jaar komt er ook nieuwe clubkleding. De planning is eind maart, 
hopelijk voor Epe, dan zijn we duidelijk herkenbaar… 
 
De volgende Bakenier wordt een special over het aanpassen van 
ons terrein, er zijn hiervoor vele foto’s en verhalen opgeschreven 
dus dat belooft wat. 
 
Graag zou ik zien dat leden kopij aanleveren voor onze Bakeniers, 
de voorraad ingeleverde artikelen is nu op! 
 
 
 
 

Tot ziens aan de waterkant, 
Gerben Bosman 
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Goes 
 

 
‘s Ochtend om 07.30 vertrokken Ruben en ik vol goede moed naar 
Biddinghuizen om aldaar over te stappen in de auto van Klaas, ook 
Frans stapte er daar bij in. Om 10.20 kwamen we aan en sloten 
aan in een kleine file voor de ingang. Jan had de kaarten geregeld 
en stond ons bij de ingang op te wachten. 
We gingen samen naar binnen en ondergetekende was met 2 an-
deren wat trager met het doorlopen (en wachtende mensen omzei-
len), hierdoor waren we de rest kwijt die met Jan mee liep…. 
Als je dan denkt dat je de stand van de VGF zo gevonden hebt kom 

je bedrogen uit, wat 
is er daar veel te 
zien! Pas in de 2de 
hal zagen wij een 
aantal boten die wel 
bekend voorkwamen 
en jawel daar stond 
de koffie al weer 
klaar! 
Naast onze vrienden 
van de MMI die ook 
op onze stand ston-
den kwam ik nog een 

oude bekende tegen: 
Roel was er ook. (Hij stond wel bij de verkeerde stand natuurlijk). 
Enkele foto’s zal ik plaatsen om een indruk te krijgen, maar mijn 
advies: ga de volgende keer eens kijken! 
 
 
Met veel plezier heb ik daar de dag doorgebracht. Alles gezien heb  
ik zeker niet, dus een volgende keer zou ik graag aldaar willen 
overnachten. Nu kwamen we om 23.00 thuis en dan is de dag erop 
er weer vroeg uitgaan niet echt eenvoudig… 
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Het lachen 

hiernaast was 

om de ‘mooie’ 

kleur. Er is ooit 

ook eens een 

roze sub van de 

USA geweest. 

Zouden de bou-

wers er net zo 

trots op zijn 

geweest? 
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Hoe dan ook, ter afsluiting hebben wij in Goes gewokt. Alleen dat al is 
genoeg om te zeggen: Goes, tot de volgende keer.  
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AIS 
 

Dit artikel is niet door mij bedacht, maar naverteld van een artikel in 
Marine Modelling International.  
Automaties Identificatie systeem (AIS )heeft niets met papieren con-
trole te doen, maar is op schepen groter (zwaarder) als 300 ton ver-
plicht. 
 
De introductie van AIS op full size schepen heeft het aantal aanvarin-
gen en bijna aanvaringen enorm vermindert. 
Simpel uitgelegd bestaat het systeem uit een GPS ontvanger, een 
computer en een radio zender/ontvanger. Elke paar minuten zend het 
systeem een code bericht ui met gegevens over plaats, snelheid, rich-
ting en een uniek code nummer. Omdat deze gegevens snel verstuurd 
kunnen worden is maar een korte zend tijd nodig en kunnen veel 
schepen dezelfde frequentie gebruiken. Alle schepen boven de 300 
ton zijn verplicht om een A unit aan boord te hebben, voor kleinere 
schepen is een eenvoudiger en goedkopere B unit toegestaan. Als 
een schip binnen ontvangst bereik van een zender is en dus het be-
richt ontvangt berekend zijn AIS systeem de koers en snelheid en 
controleert of er geen gevaarlijke situaties ontstaan, en geeft zonodig 
alarm. Teven wordt het gebied rondom het schip op een plotter of 
beeldscherm weergegeven. Dit geeft veel meer informatie als de Ra-
dar, en heeft al veel ellende voorkomen. Ook havens en kustwacht 
gebruiken dit systeem om gevaren en veranderde situaties aan sche-
pen door te geven. 
 
 
Wat hebben wij als modelbouwers hier mee te maken? Als je een mo-
del boot hebt waarvan het origineel nog ergens rondvaart kan je de 
plaats, volgende haven snelheid enz vinden. Je kan ook recente foto, 
s opvragen . Niet alle kust plaatsen hebben het AIS systeem, maar 
alle drukke havens hebben het, en wat erg prettig is alle informatie is 
vrij op het Internet, 
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www.marinetraffic.com 

 

 

Verschillende schepen zijn door kleurcode te herkennen, BV: passagierssche-

pen zijn donkerblauw, tankers rood, de grootte van de pijl geeft de snelheid 

van het schip weer en een vierkantje geeft aan dat het schip stil ligt. Soms 

duurt het enige tijd voordat de kaart getekend is, vooral als je hebt ingezoomd 

dus heb geduld. Een mooie mogelijkheid is om een bepaald schip te selecte-

ren en dan de gevaren route te laten zien. Verder is het gewoon leuk om eens 

te kijken wat er allemaal rondvaart. Als de olie prijs stijgt liggen voor de kust 

verschillende olietankers te wachten tot de prijs hoog genoeg is, soms geeft 

dit meer rente als de bank. Marine schepen houden hun route liever geheim 

en komen dus ook niet op dit systeem voor. Niet te lang geleden voeren voor 

de Nederlandse kust 2600 schepen tegelijk, geen wonder dat het soms mis 

gaat of moet ik zeggen een wonder dat het niet vaker mis gaat. 

 

 

http://www.marinetraffic.com/
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Schommelfestijn te Zeewolde 
 
Dit moet gezegd worden, het weer was die dag slecht, zeer nat zeg 
maar.. Niemand kon daar wat aan doen en het mocht natuurlijk mocht 
dat de pret niet drukken…. 
Maar iedereen zonder regenkleding was om 09.00 al doorweekt en 
dan wordt een hele dag ineens wel erg lang. En als dan de zon komt 
op het moment dat je begint met opruimen dan heb je inderdaad het 
gevoel dat het niet mee zit. 
 
Dat gezegd hebbende moet ik het evenement als hartstikke leuk be-
schrijven. Ondanks de regen was er nog redelijk wat publiek aanwe-
zig. 
Wat mij bijgebleven is dat is wel het applaus wat er klonk toen twee 
van onze slepers een loopbrug weg trokken die de haven afsloot. Zo 
klein als ze waren zat er toch wel kracht in de scheepjes…. 
 
Verder mag het wat mij betreft best nog een keer daar in Zeewolde, 
maar dan met mooi weer! 
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Modelbouwbeurs te Zeewolde 
Jawel, ook in Zeewolde kunnen ze er wat van. Bob werd gevraagd 
of hij een modelbouwbeurs wilde organiseren boven de bouwmarkt 
en in no-time was het geregeld: Klasse Bob! 
Er was van alles te zien en het was best een leuk dagje.  
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 Werkschependag 2011 
 
Werkschependag in Biddinghuizen, wie wil daar niet bij zijn? 
Het was met andere woorden druk, erg druk. Het was een top-dag, 
woorden zeggen daarbij nooit zoveel als de foto’s hieronder…..  

 
 

Het was deze dag dat we voor 
het eerst de friteuse hebben ge-
bruikt. Het was een succes. 
Zullen we vast wel vaker tegen-
komen... 
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Open dag 2011 
 
Twee dagen na de werkschependag  hadden wij onze open dag 
gepland. Na lang wikken en wegen hadden we besloten om deze 
dag ‘gewoon’ door te laten gaan. 
Eerlijk gezegd was deze dag niet zo druk dan dat het normaal zou 
zijn maar eigenlijk viel het best mee met de opkomst. Het weer was 
die week en dus ook zaterdags gewoon geweldig, de dag was me-
de hierdoor zeer geslaagd te noemen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Kermit werd gebruikt voor transport over water, met name kinde-
ren vonden het geweldig om door een sleper getrokken te worden! 
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Wellicht herkennen jullie deze Smit Nederland…. Onze Klaas 
heeft, na goed overleg met zijn vrouw, dit schip overgenomen. Hij 
zal dus vaak bij ons te zien zijn denk ik 



22 

Binnen in ons clubgebouw werd (windstil) een heli uit-
geprobeerd. Met een leuk logo erop vloog dat ding fan-
tastisch! 
Jammer dat op de tafel er onder alle bonnen net uitge-
teld lagen…. 
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Zender ombouwset naar 2,4 gHz. 
 
De 2,4 gHz zender rukken langzaam maar zeker op, ook bij 
de modelboten. En dat is mooi, want als je op die band uit-
zend heb je geen storingen, hoef je geen kristallen te gebrui-
ken en niet uit te kijken of je frequentie al in gebruik is. Dat 
type zenders zoekt namelijk zelf een vrij kanaal en gaat 
daarop zenden. Ook voor degenen die nog op 40 of 27 mHz 
zenden is het mooi, want daarvan zijn er dan namelijk steeds 
minder, en dus is jou frequentie vaker vrij! 
 
Maar toch is het zo lukraak aan kunnen zetten van je zender 
en de storingsvrije ontvangst wel heel aantrekkelijk, en te-
genwoordig zakken de prijzen zienderogen. Wij botenbou-
wers hebben echter bij een overstap eventueel wel een pro-
bleem, onze geliefde multiswitch en multiprop modules waar-
mee we extra functies aansturen werken niet meer met 2,4 
gHz. Dit komt doordat die zenders de gegevens op een net 
even andere manier verzenden waardoor de decoders in de 
boot het signaal er niet meer uit kunnen pikken. Om dat dan 
in te leveren bij een overstap gaat velen te ver. 
 
Nu zijn er losse modules te koop waarmee je een bestaande 
zender om kunt bouwen naar 2,4 Gig. Maar ook die modules 
hebben het multiswitch-probleem. Onlangs kreeg ik echter 
van Chris Ooms van RC-Piont.nl de tip dat de firma Jeti nu 
een module op de markt heeft gezet die wél met multiswitch 
en multiprop overweg kan. Omdat zowel het zendgedeelte 
als ook de ontvangen geheel programmeerbaar zijn kun je 
die twee zo op elkaar afstemmen dat het multiswitch signaal 
wel goed doorkomt. En dat opent dan perspectieven voor als 
je wel op 2,4 Gig over wilt stappen maar de functionaliteit 
van een multiswitch of muliprop niet wilt missen. En daar-
naast geen heel nieuwe zender aan wilt schaffen die hoogst-
waarschijnlijk de inbouwruimte voor die extra switch- en prop 
modules niet heeft. 
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Daarnaast is het Jeti systeem een duplex systeem, dat houd 
in dat er ook data van de ontvanger teruggestuurd kan wor-
den naar de zender. Hiermee kun je met gebruik van de bij-
passende sensor bijvoorbeeld het voltage van de accu in je 
model in de gaten houden, het toerental van de motor me-
ten, de spanning op de ontvanger, etc. 
 
De ombouw schijnt heel goed zelf te doen te zijn maar wil je 
dat liever laten doen heeft Chris een inbouw service. Dat 
kost je dan de prijs voor de zendmodule en verzendkosten 
heen en weer. Het inbouwen zelf is gratis. Je kunt voor 15 
euro extra ook nog kiezen om het geheel omschakelbaar te 
maken, zodat je naar wens op 40 mHz óf op 2,4 Gig kan 
gaan zenden. Ook voor mij met de duikboten dus een optie, 
want 2,4 Gig werkt niet onderwater….Er is een hele reeks 
ontvangers van 4 tot 12 kanaals leverbaar die je dan ook met 
dezelfde zender aan kunt sturen. En dan ben je helemaal 
klaar voor de toekomst, en lach je je rot bij evenementen om 
al die stumpers die wachten op een vrije frequentie … ! 
 
Bron: 
Chris Ooms 
www.RC-Point.nl  (bij „zoeken‟ op “Jeti” laten zoeken, dan 
komt alles boven) 
info@rc-point.nl 
 
 
Lex. 

 
 
 
 

 

http://www.rc-point.nl/
mailto:info@rc-point.nl


26 

 

 
 



27 

 

 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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