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“Scheepspraat” 

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

Het is begin juli ……! 

De zomer- en vakantieperiode is aangebroken en langs de waterkant 

zal het even wat minder druk zijn. 

In dit zomernummer toch weer een aantal leuke artikelen: verslagen van 

activiteiten en technische informatie. 

 

Iedereen kan een bijdrage aan dit clubblad leveren. 

Dit keer o.a. bijdragen van Marjon Westendorp, Bert Kip en Jaco de Jong. 

Wie volgt en levert de volgende kopij in ????? 

 

Het volgende clubblad verschijnt in oktober !!! 

Kopij kan ingeleverd worden tot en met de laatste week in september !!! 

 

 Tot ziens aan de waterkant of in het clubhuis. 

 Ton Mulder, AMulder2@kpnmail.nl , of 0321-311654. 
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Bezoek Intermodellbau Dortmund. 

Donderdag 10 april 2014 

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

             Hallo modelbouwers. 

Op 10 april 2014 zijn Hendrik, ik (Marjon) en Stefan samen met 

Koos naar Dortmund geweest. 

‘s Morgens rond 8 uur zijn Hendrik en ik opgepikt bij de carpool 

in Zwolle door Koos , daarna doorgereden naar 't Harde om 

Stefan op te halen.  

We zijn via Arnhem de snelweg op gegaan en van daar uit de 

grens over op naar Dortmund. 

Het was een super mooie zonnige dag. Niet te warm en niet te 

koud.  

Toen we net over de grens waren gingen we gezellig een bakkie  

koffie drinken. En even de benen streken, want Koos was die 

week door zijn rug gegaan. Maar wij vonden het zelf ook wel even 

fijn om even te kunnen lopen naar zo'n lange zit. Na een bakje 

koffie (en een sigaretje)  gingen we weer verder naar 

Dortmund.We hadden aan Jaco door gegeven dat we tegen kwart 

over 10 er zouden zijn. Jaco zou buiten staan wachten op ons.  



Maar helaas te vergeefs, want op een gegeven ogenblik gingen we 

de verkeerde afslag en kwamen aan de andere kant van de hallen 

uit. Wij hadden Jaco al paar keer gebeld, maar hij nam de 

telefoon niet op. 

Dus wij zijn uit gestapt en naar de ingang gegaan want daar zou 

Jacco staan. Maar ja, geen Jaco.  

Ik ben bij de ingang gaan wachten en de andere twee zijn gaan 

zoeken. En na een tijdje konden we dan gelukkig naar binnen. 

Koos kwam 's middags want die moest nog eerst nog even ergens 

anders heen. 

      *  Kent iemand deze bezoeker ??? 

We gingen daarna eerst naar de stand van Jaco. 

 Daar konden we een bakkie koffie drinken en even gezellig 

kletsen ( en natuurlijk alles bewonderen wat ze bij zich hadden 

aan boten) . Daarna een rondje  lopen door die eerste hal heen. 

Wat een immens groot gebouw zeg.  

Ongelofelijk... prachtig!! 

Ook kwamen we Frans nog tegen. Maar daar kon je ook niet om 

heen met hun roze T-shirts. Was niet te missen ! 



 Je keek je ogen uit. Er waren verschillende hallen en we hebben 

ze allemaal gezien….een hal met treinen en een hal met 

vliegtuigen etc. 

Er was ook een show met vliegtuigen en helikopters. 

Zelfs super grote! 

Tussen de middag hebben we een broodje gegeten bij een 

restaurant. Was erg lekker. We hadden mooi uitzicht over de 

hele hal, want we zaten boven. Was erg leuk om te zien. Vooral al 

die mensen. Haha !!! 

Daarna zijn we terug gegaan naar de hal waar we begonnen waren 

en daar hebben we nog wat dingetjes gekocht en nog een rondje 

gelopen. Daarna zijn we bij de show gaan kijken op de 

tribune(heel klein) bij de vaarbak. Ze hielden daar demo's en 

lieten ook zelf kinderen in opblaasbootjes en dan rond varen met 

een sleper ervoor. Vonden ze helemaal geweldig die kinderen. 

                      * Hier kon je je geld kwijt ! 



We zijn er gebleven totdat Koos er ook was. Daarna hebben we 

nog even een rondje gelopen en zijn we naar Jaco gegaan om 

afscheid te nemen. 

Op naar huis. Was een geweldig lange dag met al dat lopen.  

Onderweg zijn we nog een bakje koffie wezen drinken.  

Bij Apeldoorn hebben we ook nog in de file gestaan. Wij hebben 

eerst Stefan weer afgezet in 't Harde en daarna heeft Koos ons 

in Zwolle afgezet. 

Het was een lange dag. We waren om 6 uur weer in Zwolle en 

daarna lekker naar huis gegaan.  

Een geslaagde en vermoeiende dag, maar super gezellig!!! 

Tekst en foto’s : Marjon Westendorp. 

                                                                                                                              
         Hoezo … druk ? 



 



Nieuwe kunststof steiger. 

Vrijdag 25/4 en zaterdag 26/4 2014. 

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

Vorig jaar werd het steeds duidelijker dat er wat moest gebeuren met 

de steiger, deze was dusdanig rot dat het niet meer verantwoord was 

om die in 2014 weer in het water te leggen. 

Tijden de laatste klusdag met het klusteam is daar vorig najaar van 

gedachte over gewisseld, en was er documentatie van een kunststof 

steiger.  

Men vond deze optie de moeite waard om dat verder uit te werken. 

Via wat speurwerk op internet zijn we bij “NauticParts” in Brielle 

terecht gekomen, deze firma kon “Rotodoc”steigers leveren die aan 

onze wensen en eisen voldeden zoals … duurzaam, losse koppelbare 

elementen, niet al te zwaar, verschillende afmetingen. 

 

Van deze firma hebben we wat referenties gekregen waar 

gelijksoortige steigers zijn geleverd. Eén daarvan was de logeerboot in 

Dordrecht. Penningmeester Koos is daar in februari wezen kijken en 

heeft contact gehad met de beheerder aldaar die zeer te spreken was, 

zowel over de steiger als de leverancier. 

 



Vervolgens is er veel Mail- en telefonisch contact geweest met het 

bedrijf en heeft bedrijfsleider Kees de Waal voortreffelijk 

meegedacht en diverse offertes met tekeningen voor ons doel gemaakt. 

Ook was er de mogelijkheid gebruikte elementen af te nemen. 

Deze gebruikte elementen zijn op een dag in maart door het bestuur in 

Heusden bekeken en voldeden aan onze verwachtingen. 

Ter plaatse zijn wat zakelijke afspraken gemaakt over kortingen, 

montage, betalingen e.d. 

Ook was het mogelijk om de steiger wat dieper in het water te leggen 

door via vuldoppen de elementen te vullen met water. 

De geoffreerde bevestigingspalen hebben we uit de offerte laten 

schrappen daar één der adverteerders van ons, de firma Postema 

Staalbouw uit Kampen, deze wel wilde sponseren wat de prijs nog meer 

drukte. 

Na de algemene ledenvergadering, waar is uitgesproken eens te kijken 

naar gebruikte elementen, en naar sponsoren te zoeken, is daar verder 

aan gewerkt. 

Een aantal gebruikte elementen waren leverbaar en is er korting 

bedongen over de totale levering. 

Tevens hebben zich 4 sponsoren gemeld. 

De opdracht tot leveren is door de penningmeester gedaan en werden 

er afspraken gemaakt voor aflevering, echter dat liep wat anders als 

gepland een aantal elementen moesten vanaf de fabriek in Griekenland 

komen wat de levertijd enkele weken vertraagde. 

 



Ook de dag (eind april) van afleveren verliep niet geheel via de planning. 

Afspraak was rond 11 a 12.00 uur aan de Sportlaan in Biddinghuizen. Er 

was echter wat pech door wegomleggingen en ongevallen onderweg. 

Uiteindelijk kwam de vrachtwagen om 16.00 uur bij het clubhuis. Vlot 

werd de vrachtwagen gelost, de elementen van beschermende folie 

ontdaan en door de leverancier gekoppeld tot een geheel en te water 

gelaten. 

 

Een aantal leden was daarbij aanwezig om te zien hoe het bedrijf ze 

koppelde zodat de club ook weet hoe ze weer uit elkaar moeten en de 

volgende keer hoe ze weer gekoppeld moeten worden. 

Het is een lange weg geweest met mailen, bellen, offertes, tekeningen, 

vergaderen, maar gezien de ook zeer positieve en goede reacties van 

onze leden, de gasten op onze Open Dag, de MMI dag, en Subsail dag is 

het zeer de moeite waard geweest.  



       

 

     

 

                     

 
Tekst en foto’s: Bert Kip 

 



 



Scheepsmodelbouwvereniging  “Vaargroep Flevoland” 

opgericht 17 maart 1983 

zelfstandig 21 december 1994 

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

Bestuur … 
Voorzitter: Ton Mulder  0321-311654 

Secretaris: Stefan Tieken  06-46207861   

Penningmeester: Koos Aarse 

2e penningmeester: Bert Kip 

Bestuurslid: Vacant 

Emailadres: vaargroep@vaargroepflevoland.nl 

 

Clubgebouw … 
“HET BAKEN”, Sportlaan 12, 8256 BE Biddinghuizen. 

 

 

Bijeenkomsten … 
 Clubavond op woensdag van 19.00 – 21.30 uur 

   (medio februari t/m eind november). 

 Vaarmiddag op zaterdag 

 (tijdens de zomermaanden). 

 

 

Clubblad “De Bakenier”… 
Redactieadres: 

 mail: AMulder2@kpnmail.nl 

 tel:  0321-311654 

 

Internetadres … 
 www.vaargroepflevoland.nl 

 

 

 

mailto:AMulder2@kpnmail.nl
http://www.vaargroepflevoland.nl/


Ledenadministratie … 
Info lidmaatschap: 

Tijdens de clubavonden bij de bestuursleden, 

 of via het secretariaat vaargroep@vaargroepflevoland.nl 

 

Beëindiging lidmaatschap: 

 Het lidmaatschap eindigt op 31 december. 

 Eén maand voor deze datum schriftelijk 

 opzeggen bij het secretariaat. 

 

 

Contributie per jaar … 
 Seniorlid € 30,00 

Juniorlid € 15,00 

Inschrijfgeld  € 7,00 

 

Contributiebetaling: 

 Na 1 januari en voor 1 april ! 

( aub. niet betalen voor 1 januari; lastig voor  

de penningmeester). 

Betaling via RABObank. IBANnr: NL15RABO0338135286.                              
 

 

 

 

 

KAMPEN 
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Open Dag 2014 “Vaargroep Flevoland”. 

Zaterdag 7 juni 2014. 

------------------------------- 
Zaterdag 7 juni was het weer tijd voor onze “Open Dag” 

rond de vaarvijver. Met een zestigtal scheepsmodelbouwers uit 

Dronten en de rest van Nederland was het een drukte van belang  

op de wal en in het water. 

Het weer deed zijn uiterste best en samen konden we genieten 

van een prachtige dag. Gehaktballen, gekoelde dranken en ijsjes vonden 

gretig aftrek. 

 

Rond 16.00 uur werd de dag afgesloten en konden we terugzien op een 

zeer geslaagde dag rondom de vaarvijver. 

 

                     

 
 

 



 

 

          
 

 

 
 

 
Tekst: Ton Mulder 

Foto’s: Jaco de Jong 



 



Tweede vaarevenement winkelcentrum Putten. 

Zaterdag 21 juni 2014. 

-------------------------------------------- 
Op zaterdag 21 juni waren we dit jaar voor de tweede keer  

te gast bij Winkelcentrum Putten. 

Het was een geslaagde dag! 

Met een flink aantal leden hebben we een fijne dag gehad en kon er 

weer prima in het bassin worden gevaren 

Jammer dat het veel minder druk was in het centrum dan de vorige 

keer.  

Voor het volgend jaar zijn we al weer uitgenodigd! 

Enkele foto’s ………….. 

 

    

 

              
Tekst: Ton Mulder. 

Foto’s: Bert Kip 

 



DE LIPO ACCU EN DE SPANNINGSREGELAAR 

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

De oude en vertrouwde spanningsbronnen. 

Velen zien de oude en vertrouwde loodaccu nog als de onbezorgde 

spanningsbron in de scheepsmodellen. Naast de loodaccu kennen en gebruiken 

we natuurlijk ook nog de nikkelaccu’s. Sommige van ons bezitten zelfs nog de 

oude Nikkelcadmium-accu’s met het nadelige geheugeneffect, die later werden 

opgevolgd door de verbeterde Nikkelmetaal accu’s.  

Maar  …. in dit tijdperk doet de lithium accu steeds meer zijn intrede.  

De LiPo. 

De laatste ontwikkelingen op het accugebied zijn de LiPo accu’s  Lipo staat voor 

Lithium Polymer. Er zijn ook nog andere soorten lithium accu’s, maar die zijn niet 

zo interessant voor ons en dus laten we deze buiten de beschouwing. De LiPo-

accu heeft echter naast een aantal voordelen ook eigenschappen waar we nog 

wat lastig mee kunnen omgaan. 

En het onbekende maakt ook onbemind. Maar als we aan die bijzondere 

eigenschappen eenmaal gewend zijn, valt het allemaal best mee. 

De eerste vreemde eigenschap is dat deze accu’s bestaan uit cellen van 3,7 Volt 

en daarmee kun je geen 6 Volt exemplaar samenstellen om ermee de ontvanger 

en servo’s van spanning te voorzien.  

Voorts moet een LiPo accu op een andere manier worden opgeladen dan we 

gewend zijn met de loodaccu of de NiMh-accu. Doe je dat echter volgens de 

voorschriften, dan zijn er heden ten dage geen problemen meer mee. 

Accupakketten die tijdens het opladen kunnen exploderen behoren onder 

normale omstandigheden tot het verleden.  

Trek je tijdens gebruik de LiPo-accu helemaal leeg, dan heb je de kans dat deze 

niet meer op te laden is en alleen nog maar in de speciale klikobak terecht kan.  

Doch wanhoop niet, er zijn momenteel hulpmiddelen genoeg om de zorgen dat 

het gebruik van de LiPo-accu  tot een alledaagse bezigheid kan gaan behoren. Hoe 

dat gaat zal ik zo ook proberen uit te leggen. 

 

 

 



Wanneer heeft het zin voor de Lipo accu te kiezen. 

De Lipo-accu heeft een aantal voordelen ten opzichte van de loodaccu en de 

NiCad- of NiMh-accu: 

De accu is een stuk lichter in gewicht. 

De afmetingen zijn geringer. 

Hoeft in de winterperiode minder te worden bijgeladen. 

Bij grote scheepsmodellen spelen de afmetingen en gewicht echter geen rol van 

betekenis. Integendeel zelfs, want daar hebben we ballast nodig waarvoor we de 

zware loodaccu ideaal kunnen gebruiken, en we hebben ruimte genoeg zodat 

geen enkele reden aanwezig is om voor dit soort modellen een lichtere accubron 

te kiezen met kleinere afmetingen. 

Dus de bouwers van de Smit Enterprise; Seabex One; Happy Hunter; Jansje Baart 

en alle andere grote modellen adviseer ik: BLIJF MAAR LEKKER BIJ JE LOODACCU. 

Maar voor de Smit Rotterdam, schaal 1:200  uit de Heller bouwdoos, die we ook 

willen laten varen, is een ander verhaal.   

De vraag is daarbij: hoe krijg ik alle elektronica in dat bootje van een paar 

decimeter lang en ligt die dan niet te diep in het water? 

In dat geval is het gebruik van een LiPo-accu wèl een voor de hand liggende 

oplossing. En dat geldt natuurlijk ook  voor de snelle boten waarbij de combinatie 

borstelloze motor en de LiPo-accu ideaal is. Maar dat gaat een apart verhaal 

worden, die we maar bewaren voor een volgende keer.  

Welke extra aandacht is nodig bij aanschaf van een LiPo-accu? 

Zoals eerder vermeld geeft één cel van een LiPo-accu 3,7 Volt af. Gaan we gebruik 

maken van een LiPo-accu die bestaat uit 2 cellen in serie, dan hebben we een 

spanning van 7,4 Volt ter beschikking, en bij 3 cellen 11,1 Volt.  

Waarvoor we moeten zorgen zijn: 

1. De uitgangsspanning brengen op de gewenste waarde, bijv. 5 of 6 Volt 
voor bv. de ontvanger, de servo en eventueel een aandrijfmotortje. 

2. Aanschaf van een acculader die LiPo-accu’s kan laden. 
3. De afzonderlijke cellen in de LiPo-accu gelijkwaardig opladen. 
4. De LiPo-accu niet tot onder de 3 Volt per cel leegtrekken. 

 

 

 

 



De spanningsregelaar.  

Om de uitgangsspanning 7,4 Volt van de LiPo-accu terug te brengen op een lagere 

spanning, bijv. 3,3 Volt voor lampjes en vertragingsmotortjes; en 5 Volt of  6 Volt 

voor ontvanger, servo en aandrijfmotor, gebruiken we een spanningsregelaar.  

Dit is een elektronische schakeling die ook in motorregelaars wordt toegepast 

onder de benaming ‘BEC’ (Battery Eliminator Circuit), en daar 5 Volt levert voor 

ontvanger en servo’s. 

 Is er geen BEC schakeling beschikbaar dan kun je deze zelf maken met een 

spanningsregelaar.  

Een spanningsregelaar is een soort transistor met 3 aansluitpennen, die van  een 

hogere spanning , een lagere vaste uitgangsspanning kan maken. Het maakt bij 

voorbeeld van elke spanning tussen 7,4  en 14,4 Volt een vaste uitgangsspanning 

van 5 Volt. 

Ze zijn er voorts in allerlei uitvoeringen, merken en typenummers en ook voor 

diverse spanningen en stromen. 

Bijgaande foto is van een uitvoering dat het meeste wordt gebruikt. 

De code van de behuizing heet: TO-220 

De soort is:  een ‘Low-Drop’-spanningsregelaar 

De uitgangsspanning is (in dit voorbeeld): 5 Volt 

De maximale stroom die het moet leveren is: 1 

Ampere, dat wil zeggen dat er een 

aandrijfmotortje met regelaar (belast 200 mA), 

een servo (100 mA) en een ontvanger (80 mA)   

op aangesloten moet kunnen worden, d.w.z. 

maximaal ca. 400 mA 

Als we de spanningsregelaar voor ons neer leggen zoals op bovenstaande afbeel-

ding met de metalen kant naar beneden, dan wordt deze als volgt aangesloten: 

a. Op de linkerpoot nr. 1 van de spannings  

    regelaar de plus (+) van de accu. 

b. Op de middenpoot nr. 2 de min (-) van  

    de accu. 

c. Op de rechterpoot nr. 3 hebben we dan  

    de plus (+) van de gewenste 5 Volt. 

d. En de min (-) van de 5 Volt is ook de  

    middenpoot nr. 2.  

 



De min van de ingang, en de min van de uitgang zijn dus gemeenschappelijk. 

Om storingsrimpels tegen te gaan worden er vaak zowel over de ingang als ook 

over de uitgang van de spanningsregelaar een keramische condensator geplaatst 

van 100 nF (100 nanoFarad) = 0,1 uF (1/10 microFarad) 

Indien de spanningsregelaar uit dit voorbeeld meer stroom moet leveren, omdat 

de aandrijfmotor bijv. meer verbruikt dan de 200 mA en er ook nog lampjes 

moeten worden aangesloten, dan kan dat wel, als je maar binnen de 1 Ampere (= 

1000 mA) blijft. Wel wordt de spanningsregelaar erg heet als deze een stroom 

moet leveren die dicht bij de 1 Ampere ligt. Dan is het nodig de spanningsregelaar 

te koelen door deze op een plaatje aluminium te monteren.   

Vuistregel is dat geen koeling nodig is als de stroom (Amp) x uitgangsspanning 

(volt) niet hoger is dan 3 Watt. Dus bij 5 Volt uitgangsspanning en een belasting 

van 500 mA (=0,5 Amp) kan het nog net zonder koelplaatje, want 5 x 0,5 = 2,5 A 

Denk er om dat de metalen buitenkant van de spanningsregelaar, die op het 

koelplaatje wordt vastgeschroefd in verbinding staat met de middenpoot, dus de 

‘- ‘ van de spanningsbron. Zorg er dus voor dat deze niet in contact komt met de 

plus ‘+’ aansluiting, om daarmee het ‘opblazen’ van de spanningsregelaar of 

kortsluiting te voorkomen. 

Heb je veel stroom nodig en/of wil je meer dan 1 Ampere stroomverbruik, dan 

kun je beter een type spanningsregelaar kiezen van 5 of 6 Volt en een 

stroomverbruik van maximaal  2 Ampere. 

Een spanningsregelaar bevat zelfs nog een beveiliging. Zo zal hij (of is het een zij?) 

uitschakelen als de opgenomen stroom meer is dan het opgegeven maximum en  

ook als het warmer wordt dan 150°C. De spanningsregelaar zal zichzelf echter 

weer inschakelen als de belasting wordt weggenomen en de regelaar is afgekoeld. 

Ga bij de keuze van een spanningsregelaar er wel van uit dat de ingangsspanning 

minimaal 1 Volt en maximaal circa 10 Volt hoger ligt dan de uitgangsspanning 

waarvoor deze gebouwd is. Gebruik je dus een spanningsregelaar van 5 Volt, dan 

minstens 6 Volt op de ingang aansluiten en niet meer dan ca. 16 Volt. 

Als je er tegenop ziet zelf zo’n eenvoudige schakeling te maken kan je ook kiezen 

een kompleet exemplaar te kopen, er zijn zelfs exemplaren verkrijgbaar waarbij 

met een potentiometer de constante uitgangsspanning is te regelen naar een 

gewenste spanningswaarde. (zie bijv. bij Conrad: 130312)  

 



Hierbij een overzicht van typenummers van spanningsregelaars uit de 78-serie. 

Uuit [Volt] 
 
Iuit-max = 1 Amp Iuit-max = 2 Amp 

2 
 
- - 

3.3 
 
7833 - 

5 
 
7805    (179205) 78S05    (179345) 

6 
 
7806    (179213) - 

7,5 
 
- 78S75    (148270) 

9 
 
7809    (179191) 78S09    (148288) 

10 
 
- 78S10    (148296) 

12 
 
7812    (179230) 78S12    (179353) 

15 
 
7815    (179248) 78S15    (179361) 

In de linker kolom de uitgangsspanning in Volts. 

In de middenkolom de typenummers van het 1 Ampère type behorende bij de 

corresponderende uitgangsspanning. 

In de rechter kolom hetzelfde voor de 2 Ampère uitvoeringen.  

Tussen haakjes de bestelnummers bij Conrad.  

Let op: Er zijn ook spanningsregelaars waarbij op de gemeenschappelijke poot 

niet de min van de accu, maar de plus moet worden aangesloten.  

Deze zijn voor onze toepassingen niet geschikt. Ze zijn meestal kenbaar met de 

aanduiding 79 in plaats van 78.  

 

De acculader voor de LiPo-accu 

Het laden van een Lipo-accu moet op een speciale manier gebeuren.  

Daar waar de spanning van een NiMh-accu tijdens het laden eerst oploopt, en 

daarna bij het bereiken van de maximale laadtoestand weer in spanning daalt, 



(dat is het moment waarop sommige laders afslaan), blijft een LiPo-accu tijdens 

het laden in spanning toenemen. De spanning van een LiPo-cel mag echter nooit 

boven de 4,2 Volt komen. Gebeurt dat wel, dan gaat de cel kapot, en kan er zelfs 

brand ontstaan.  

Een Lipo lader werkt daarom anders dan een NiMh lader: 

Een NiMh lader laadt met een constant ampèrage tot de accu vol is, dan slaat de 

lader af. 

Een Lipo lader laadt in het begin met een hoog ampèrage, en naarmate de 

spanning van de cel dichter bij de 4.2 volt per cel komt, neemt het ampèrage af.  

Daarbij wordt niet alleen naar de totale spanning gekeken, maar een goede lader 

heeft ook een balancer aansluiting, waardoor de spanning van elke cel apart 

gemeten kan worden. Sommige oudere LiPo laders hebben geen balancer 

aansluiting, zulke laders moet je nooit gebruiken, of er eventueel een losse 

balancer module bij gebruiken.  

LiPo-cellen gelijkwaardig opladen (balancing). 

Een LiPo-accu die uit meerdere cellen bestaat, heeft niet alleen de dikke plus en 

min aansluiting waar de lader op aangesloten wordt, maar ook een paar dunnere 

draden met een speciale kleine stekker 

die naar de balancer ingang van de lader 

gaat. Daarmee kan de lader de spanning 

van elke cel apart meten, en aan de hand 

daarvan het laadproces aanpassen. 

 

Om een Lipo op de goede manier te 

laden, moet je dus zoals gezegd een Lipo 

lader hebben. Deze zijn er in twee uitvoeringen: met ingebouwde balancer, en 

zonder balancer. Ik raad alleen het gebruik van laders met een balancer aan.  

Als je echter al een LiPo-lader zonder balancer hebt, kun je daar een losse 

balancer bij kopen. Deze zorgt ervoor dat de cellen individueel beschermd 

worden tegen overladen (kan ook voor ontladen gebruikt worden, en ook dan 

schakelt hij de cyclus uit bij het bereiken van de ondergrens). 

Soms worden voor speciale doeleinden LiPo-accu’s geleverd waarbij de balancer 

in de accu wordt ingebouwd, Er is dan geen hulpsnoertje voor de balancer 

aanwezig. Wees dan alert of daarvoor een speciale acculader nodig is. 

 



De LiPo-accu niet tot onder de 3 Volt per cel leegtrekken. 

Opladen van een Li-Po accu lukt alleen als de onbelaste restspanning niet lager is 

dan ca 3 Volt. Probeer je een Lipo te laden die één of meer cellen heeft met een 

spanning van lager dan 3 Volt , dan zal je dit niet lukken.  

NB: Handig om in huis te hebben is een 

spanningsmeter / multimeter of maak gebruik van 

een goede lader die de spanning van de Lipo 

cel(len) op een schermpje laat zien.  

Verder is een goed advies om in ieder geval tijdens 

gebruik op elke accu een buzzer te zetten. Dat is 

een simpel apparaatje dat wordt aangesloten op de 

balancerkabel van de accu.  

Dit apparaatje kijkt naar de individuele celspanning. Als de accu in orde geeft 

brandt er voor elke cel een groen lampje, en begint er een cel leeg te raken dan 

geeft het een heel luid schril signaal.  

Opslag van de LiPo-accu: 

Teruggekomen van een dagje varen laad je enthousiast je accu's thuis weer vol. 

Eenmaal volgeladen leg je ze in een lade om later te kunnen pakken als je weer 

gaat varen. Klinkt logisch toch?  

Theoretisch advies: NIET DOEN.  

Volle Lipo's willen ontladen worden. Liefst op korte termijn. Houd als maat aan 

dat je een volle Lipo ca. 2-4 dagen maximaal kan bewaren. Doe je dit langer dan 

gaat dit ten koste van de levensduur en capaciteit van je LiPo-accu. Als je tóch een 

volle Lipo wilt bewaren dan is het gebruik van de koelkast de beste oplossing. Wel 

opletten dat ze niet bevriezen, dus gewoon koelen. Een vacuüm verpakking is erg 

praktisch want dit voorkomt condensvorming als je de accu's uit de koelkast haalt 

om op temperatuur te komen. Maar ook in de koelkast geldt: niet te lang 

bewaren, maximaal enkele weken. 

Langere opslag van de Lipo bij kamertemperatuur is dus het best als hij tussen de 

40-60% geladen is, met een voltage van ca. 3.85V (daar is de voltmeter weer!) 

Immers, het spanningsgebied van de Lipo beweegt zich tussen de 3.5V en 4.2V. 

(waarden erboven zijn levensgevaarlijk en eronder betekent onherstelbare 

schade aan de Lipo) 

http://www.pkracing.nl/lipoelectronics.jsp


Maar wat is de praktijk? 

In de praktijk blijkt dat juist diegenen die de accu netjes in half-opgeladen 

toestand weggelegd hebben, na de winterstop vaker problemen hadden, dan 

diegenen die hem vol opgeladen weggelegd hadden.  

De reden is dat het slechter is om hem half opgeladen weg te leggen en er dan 

niet meer naar om te kijken. Als je hem echter vol weglegt, is de kans dat hij te 

ver ontladen is na een bepaalde periode natuurlijk kleiner, en geeft dat daarom 

minder problemen.  

Verwacht je dat dit jou ook zal overkomen, dan is het advies: na gebruik zo snel 

mogelijk weer helemaal opladen en dan wegleggen. Misschien in theorie iets 

slechter dan half opgeladen wegleggen, maar de kans op schade omdat je 

vergeten bent er naar om te kijken, waardoor deze onder de minimum waarde 

van 3 Volt is gekomen en daardoor niet meer is op te laden, is dan wel het 

kleinst.  

 

Veiligheid 

Het is belangrijk dat het opladen van een Lipo-accu met de juiste lader gebeurt. 

Lipo-accu's kunnen bij verkeerd laden, waarbij de temperatuur aardig op kan 

lopen, in brand vliegen of exploderen.  

Overigens is een te lage spanning -onder de 3 Volt- net zo gevaarlijk: de cellen van 

de Lipo raken hierdoor beschadigd en kunnen opbollen, probeer je ze later dan 

weer te laden dan is het maar de vraag of alles goed gaat en of er geen explosie of 

ander vervelend iets plaats zal vinden! Bij de meeste laders wordt de spanning 

van de cel(len) eerst gecheckt vóórdat de LiPo-accu wordt geladen. Een te lage 

spanning resulteert in een foutmelding of simpelweg het niet kunnen opladen. 

Een goede spanning resulteert in keurig opladen tot de piek van 4.2 Volt. 

Als je je dus netjes aan de regels houdt, hoeft je niets te vrezen. 

 Slijtage: 

Ja, helaas slijten de Lipo accu's. Ook al houd je de oplaad- en ontlaadvoorschriften 

in de gaten, de capaciteit van de Lipo neemt af gedurende het aantal laadcycli. Na 

50 cycli bereiken de accu's nog ongeveer 50-80% van de oorspronkelijke 

capaciteit van een nieuwe accu.  

 



Wat kun je ertegen doen? Niets! Je zult dus een keer weer nieuwe accu's moeten 

kopen.  

Maar ook de andere onderdelen van je aandrijving slijten en hebben  zeker niet 

het eeuwige leven. Ook deze zal je een keer moeten vervangen als je althans… 

regelmatig vaart! 

Aanduiding gegevens op een Lipo pakket: 

Wat o.a. op het pakket staat is de nominale spanning van de accu in Volt die het 

pakket kan leveren. 

Ook wordt de capaciteit van de accu op het pakket vermeld (meestal in milli-

ampère per uur). 

Dit is dus de gemeten stroom die de accu gedurende 1 uur lang kan leveren. 

Wat betekent het aantal "C" op een pakket: 

Deze aanduiding is een uitdrukking voor de capaciteit van de accu. 

1 x C betekent bij een LiPo-accu van 2500 mAh een capaciteit van 2.5 Ampere / 

gedurende 1 uur. 

Voor een accu van een andere capaciteit betekend dit dus iets anders. 

Heb je b.v. een accu van 2000 mAh dan is 1x C dus 2 Ah. 

De ontlaad stromen die voor mogen komen bij de accu worden uitgedrukt in een 

(aantal x C) of Ampère of soms beide. 

De aanduiding van b.v. 25C op een 2500 mAh pakket betekent dus een maximale 

ontlaadstroom van 25 x 2.5 Ampère = 62.5 Ampère. 

Wat verder ook meestal wordt opgegeven is de constante (Continuous) 

ontlaadstroom in Ampère (of aantal x C) die de accu langdurig kan leveren en 

welke piek (Climb outs) stromen het pakket gedurende korte tijden kan leveren 

zonder stuk te gaan. 

Soms staat ook vermeldt bij welke kortstondige belasting de accu het begeeft 

(Max Bursts). 

Het zal duidelijk zijn dat het laatste nooit mag gebeuren. 

Het beste kan uitgegaan worden van de opgegeven continu ontlaadstroom voor 

het doel  waarvoor je hem gaat gebruiken. 

Als je zorgt dat de maximale piekbelasting die de accu kan leveren bij normaal 

gebruik niet of nauwelijks boven de continu ontlaadstroom uitkomt, heb je de 

minste problemen. 

 



Voor het laden geldt iets anders. 

Bijna altijd wordt de maximale laadstroom waarmee de accu geladen mag worden 

op het pakket vermeld. 

Het is erg raadzaam om hier niet boven te gaan omdat dit verstrekkende gevolgen 

kan hebben t.a.v. de levensduur van de accu en de veiligheid (explosie gevaar) 

Meestal is dit 1 x C, dus een maximale laadstroom die gelijk is aan de capaciteit 

van de accu. 

Een lagere laadstroom mag natuurlijk ook al duurt het dan natuurlijk langer 

voordat de accu geladen is maar vergroot meestal wel de levensduur van de accu. 

  

Jaco de Jong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sleepbootdagen Nijkerk. 

Zaterdag 6 september 2014 

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

 
Op zaterdag 6 september zijn we weer uitgenodigd 

voor de sleepbootdagen in Nijkerk. 

 

Altijd weer een mooie dag! 

 

Mochten er nog leden zijn die zich hiervoor willen opgeven,  

dan is dit altijd mogelijk. 

 

Graag opgeven bij het secretariaat ( Stefan )  !!! 

 

 

Om te weten hoe het vorig jaar was … enkele foto’s … 

 

 

 



 
 

 

 

              
 

De redactie. 

 

 

 



Foto’s  “Sail Kampen” 2014. 

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

 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

Foto’s : Ton Mulder. 

 

 



 

Met dank aan onze adverteerders ……… 

 

 Klusbedrijf Johan Bramer 

 Postema Staalbouw 

 Looman Installaties 

 HEDI BOUW 

 GTS Almere Transport Service 

 CITO Glasservice b.v. 

 ModelbouwShopFlevoland 

Specifieke onderdelen (scheeps)modelbouw 

 Wilsor Kunstharsen 

 Faber Autoservice 

 Timmer Grond-, Weg- en Waterbouw 

 GEMA Apparatenbouw 

 Aannemersbedrijf v.d. Heijkant 

 Tietema, stijlvolle bakkers. 

 
Dames en heren adverteerders. 

Mocht u iets willen wijzigen in uw advertentie 

of een geheel nieuwe plaatsen, neem dan contact op met de redactie. 

Ton Mulder, tel. 0321-311654 of AMulder2@kpnmail.nl  
 

 

 

 

 


