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“Scheepspraat” 

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

Het is begin november. 

Het jaar 2014 zit er voor de voor de clubactiviteiten bijna op. 

Op woensdag 5 november hadden we nog een avond over LIPO-accu’s. 

Deze avond werd verzorgd door “2 Brothers R/C” uit Bussum. 

De laatste clubavond wordt gehouden op woensdag 26 november. 

Het buitengebeuren sluiten we af op zaterdagmiddag 29 november met 

het traditionele “snertvaren”. 

Ik neem niet aan dat we dan volledig in “winterslaap” gaan. 

Individueel wordt er nog aan veel projecten gewerkt. 

Iedereen een goede wintertijd toegewenst! 

 

Het volgende clubblad verschijnt in maart !!! 

Kopij kan ingeleverd worden t/m de laatste week in februari !!!!! 

 

 Tot ziens aan de waterkant of in het clubhuis. 

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

Zaterdag 6 september 2014. 

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

Een fotoverslag van deze mooie en geslaagde dag …… 

 

                                    
De mysterieuze tankwagen, maar hoe zat het met de inhoud ??? 

 

              
Nog geen water ….., dan maar even bellen met het thuisfront ! 

 

                               

De kramen zijn ingericht, maar er is nog geen water ! 



                     
 Dan ………… eindelijk water ! 

 Het vaarfeest voor jong en oud kan beginnen ! 

 

Maar ……… verschil moet er zijn ! 

  de staande generatie ! 

  

       en de zittende generatie 

! 

Al met al toch een heel mooie dag ! 

      

     Tekst: Ton Mulder. 

     Foto’s: Bert Kip. 

 



Verslag Wereldhavendagen te Rotterdam. 

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

Zoals een enkeling onder jullie weet, ben ik één van de 

oprichters 

van een landelijke vriendenkring voor modelbouwers van de  

'grijze vloot':   “Marine Modelbouw Nederland”.  

Niet alleen grijs overigens want er zijn er nogal wat die (ook) 

subs hebben. 

Ton vroeg mij om eens wat te schrijven over onze aanwezigheid  

tijdens de Wereldhavendagen, dat zal ik bij deze proberen. 

Tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam was de landelijke 

vriendenkring 'Marine Modelbouw' voor de derde  

achtereenvolgende keer aanwezig.  

Was men de eerste keer maar met 4 personen aanwezig, de 

vriendenkring is nu al uitgegroeid tot een volwassen vereniging 

met meer dan 30 leden, waaronder ook marinepersoneel (actieve 

dienst maar ook oud-). De leden komen voornamelijk uit 

Nederland, maar enkele leden komen uit Duitsland en België. 

 

Wij hebben iedere keer een plek te midden van het tijdelijke  

Marine-terrein aan de Parkkade; naast kramen staat er dan een 

waterbak van ons. Deze wordt gevuld via de brandslangen met 

veel waterdruk vanuit een Marineschip welke het dichts bij ons 

ligt.  

Dat is met name een beste klus als er iets over de brandslang 

rijdt... Zelf een fiets zorgt er dan voor dat het uiteinde van de 

slang met 3 man vastgehouden moet worden, best wel leuk dus! 



Hoe dan ook, dit jaar hadden we leuke slaapplekken geregeld. 

Normaal slapen we als groep elders, maar dit jaar konden we op 

een oude mijnenveger overnachten. 

 Ik moet zeggen dat de eerste nacht even wennen was vanwege 

de ventilatie, dat maakte meer lawaai dan ik had gedacht. De 

kooien waren zelfs voor mij lang genoeg, je moest alleen niet 

midden in de nacht omhoogschieten, daar was de 50cm echt te 

krap voor...  

De dames die mee waren kregen netjes een eigen slaapplek en 

wasruimte, de echte mannen lagen onder motorgeronk van een 

van de leden in het vooronder. 

Het evenement is drie dagen, vrijdags komen er met name 

schoolkinderen en de andere twee dagen is het  

vanaf 11.00 hartstikke druk.  

 

 

 

 

 

Vrijdags kwam ook de 

admiraal langs, dit jaar voor het eerst liep die rechtstreeks 

naar onze stand en vroeg aan de beide oprichters (de rest was 

wandelen..) hoe het ging. Alle respect dat hij ons direct 

aansprak bij onze voornamen, die man had zijn voorwerk dus 

gedaan! Na een kleine inspectie van de stand wilde hij absoluut 

met de F805 op de foto, logisch want de echte lag er naast aan 

de kade... Jullie hadden moeten zien hoeveel er vervolgens op 



zoek gingen naar een fotocamera, het hele gevolg van hem stond 

te klikken.  

Zaterdags is er 's avonds altijd vuurwerk. Wij kijken er ieder 

jaar naar vanaf een Marineschip, zo ook dit jaar. We werden 

met een Marine- sleper naar de overkant gebracht waar de 

Karel Doorman lag.  

We hebben daar eerst wat gegeten en vervolgens  zijn we naar 

de KD gegaan welke inmiddels gesloten was voor bezoekers. We 

hebben de KD toen in alle rust zonder bewaking of zo kunnen 

bekijken, we mochten alleen niet het personeel storen. Wat een 

schip is dat jongens! Wanneer je daar geheel achteraan staat en je 

kijkt naar voren dan zie je pas 

wat een kolos het is... 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe dan ook, ongeveer 50 meter er naast werd eerst een 

lasershow opgevoerd begeleid met muziek vanaf de Zr. Ms.  

Zeeland, vervolgens werd er een kwartier lang vuurwerk 

afgestoken vanaf ongeveer dezelfde afstand... Man, prachtig om 

te zien. In Rotterdam staan dan de kades en de brug geheel vol 



met toeschouwers, wat is het dan rustig als je 4 voetbalvelden 

aan ruimte voor jezelf hebt... 

Ik moet zeggen dat het Marinepersoneel ieder jaar erg blij is 

met ons, bijna iedereen komt bij ons om te kijken. Een enkeling 

wil ook wel even met "zo'n kleintje" varen, dat kan dan 

uiteraard ook. 

 Zo was de commandant van de F805 (Zr. Ms.  Evertsen) met 

zijn vrouw aan de wandel en bleef ook hangen bij onze F805. Hij 

gaf aan dat het model net zo’n vaargedrag had als de echte, een 

compliment aan de bouwer dus. 

Zijn vrouw antwoordde op de vraag van ons of zijn foto op 

twitter mocht het volgende: "Zet er maar neer: de beste 

stuurlui staan aan wal". Dat geeft aan hoe de stemming daar is, 

het voelt aan als 3 dagen vakantie. 

Overigens niet alleen het varend personeel komt langs, de 

bemanningen van de NH90 helikopters kwamen ook allemaal 

langs. Met name voor de schaalmodellen van de NH90 welke op 

de  Zr. Ms.  Rotterdam stonden natuurlijk. Maar hoe dan ook, 

het is erg leuk als ze een uur later helemaal schuin (laag) over 

je heen vliegen en vrolijk naar je zwaaien vanuit de open deur, 

best apart dus.. 

Tja, wat moet ik er meer over vertellen.. Ik heb geprobeerd om 

het gevoel te verwoorden hoe die drie dagen genoten worden. 

Ik had ook alle modellen kunnen beschrijven en hun 

bijzonderheden maar dit is wellicht sprekender. 

    Tekst en foto’s: Gerben Bosman. 

 



 



BBQ bij “ VaarGroeP Flevoland”. 

Zaterdag 27 september 2014. 

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

 
Zaterdag 27 september 2014 ……… een stralende en warme dag. 

Gezeten in een heerlijk zonnetje en/of onder een parasol 

hebben we genoten van een heerlijke BBQ. 

 

Onderstaande foto’s geven een indruk … 

 

                 

 

         
 

Er waren 13 deelnemers. 
We hopen dat er volgend jaar  

meer leden aan deze activiteit mee zullen doen !!!!! 
       

      Tekst: Ton Mulder. 

      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: Wim Wijnolts 

 

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
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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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Nieuwe modelbouw /spoorwinkel in Kampen ! 

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

               
 

Een leuke toevoeging aan de modelbouwwinkel garde is in 

Kampen toegevoegd. 

Trein & Zo is o.a. voor modelspoor met merken van o.a. Märklin 

en Trix Analoog en digitaal spoor. 
 

                                           
 

De eigenaar is erg enthousiast over de VGF, en wil in de 

toekomst ook wat voor ons betekenen... meer hierover zal te 

zijner tijd wel volgen. 

Er is ook een hele afdeling vol met Revell bouwdozen van tanks 

tot vliegtuigen en schepen. Andere merken gaan volgen. 



 
 

Ook is er een kleine afdeling met RC voor de beginnende 

modelbouwer. 

Maar er is mij ook gezegd dat "echte" RC merken ook gaan 

komen. 
 

                                         
                 

Als je in de buurt bent neem dan eens een kijkje aan de 

Geerstraat 12 te Kampen. 
  

   Tekst en foto’s : Ruben Bosman. 



 



Brushless Motoren en Regelaars uitgelegd. 
--------------------------------------------------------- 
 

              
 
Een brushless of borstelloze motor is een motor welke zonder koolborstels werkt. 
De wikkelingen zitten in het huis, en de magneten zitten op de ronddraaiende as 
gemonteerd. (Kan ook andersom, maar dat wordt alleen in vliegtuigen gebruikt en 
wordt dan een "buitenloper" genoemd) 
Omdat zo'n motor dus geen koolborstels en geen collector heeft, moet de motor 
aangestuurd worden door een speciale regelaar, die er voor zorgt dat spoelen in 
de motor (velden) precies op het juiste moment stroom krijgen, zodat de 
magneten van de rotor op het goede moment aangetrokken of afgestoten 
worden. 

                                                         
 
Een borstelloze motor kan dus niet gebruikt worden met een normale regelaar, 
daarom moet je om er mee te beginnen altijd een complete set bestaande uit 
motor en regelaar kopen! Als je eenmaal een set hebt, kun je later wel los een 
andere motor en of een andere regelaar kopen. Omgekeerd kunnen de meeste 
regelaars voor een borstelloze motor wel gebruikt worden met een normale 
motor. 
 
Veel brushless auto regelaars hebben als optie dat je kunt kiezen of je de 
achteruit functie wel of niet wilt gebruiken.  

Omdat de elektronische werking van een borstelloze regelaar heel anders is dan 
van een normale regelaar, maakt het voor de prestatie van dit soort regelaars 

niet uit of er wel of niet een achteruit op zit, waar dit bij traditionele regelaars een 
enorm verschil is. De voor- en de achteruit maken gebruik van dezelfde eindtrap, 
alleen de pulsvolgorde wordt omgekeerd. Wel of geen achteruit heeft dus bij een 
borstelloze regelaar geen enkele invloed op de prestaties van de regelaar 
 



 
Verder zijn er vaak verschillende programma's waar je uit kunt kiezen, en 
waarmee de motor het karakter krijgt van een rustige standaard tot een super 
snelle modified motor. Ook hebben de moderne regelaars een lipo programma 
ingebouwd. Lipo's mogen n.l. nooit diep ontladen worden, en de regelaar schakelt 
zichzelf of naar een lagere vermogen of zelfs helemaal uit indien nodig als de 
spanning een kritische ondergrens dreigt te bereiken. 
Voordelen. 
Een van de grootste voordelen van een borstelloze motor is dat er vrijwel geen 
slijtage of veroudering optreedt. Een motor met koolborstels loopt iedere keer 
dat je hem gebruikt, een klein stukje in prestatie terug. Hij loopt dus alleen 
maximaal als de borstels en de collector als nieuw zijn! 

 

                                           
  
Een borstelloze motor heeft dit niet, zoals hij nu loopt, loopt hij in principe na 500 
keer varen nog net zo. Je hoeft dus geen koolborstels te vervangen, geen collector 
af te draaien, geen draaibank te hebben om je motoren in goede conditie te 
houden. Alleen maar af en toe schoonmaken en de lagers olin. 
Bovendien is de efficiency van dit soort motoren beter, hij loopt dus langer op een 
accu lading dan een motor met koolborstels met een vergelijkbare prestatie 
Zoals gezegd wordt een borstelloze motor op een speciale manier aangestuurd, 
waarbij de regelaar de 3 spoelen precies op de juiste manier en frequentie aan 
moet sturen zodat ze de magneet van de rotor op het juiste moment aantrekken 
of aanstoten, zodat de rotor draait. Hoe meer toeren de motor maakt, hoe sneller 
de regelaar de spoelen moet aansturen.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Meten = weten 
De regelaar moet dus op elk moment "weten" in welke positie de rotor staat t.o.v. 
de spoelen. 
 
Dat kan op twee manieren: 
Zodra een borstelloze motor draait, verandert de langskomende magneet de 
stroom door de spoel iets (simpel gezegd), en dat gegeven kan de regelaar 
gebruiken om te bepalen waar de magneet zich bevindt en dus ook hoe de spoel 
op dat moment aangestuurd moet worden. Dit proces noemt men sensorloos. 
Het voordeel is dat dit systeem heel erg efficiënt is, en hele hoge toerentallen en 
grote vermogens kan leveren. 
Het nadeel was tot voor kort, dat de motor al "even" moet draaien voor de 
regelaar voor de regelaar de motor optimaal aan kan sturen. 
Motoren zonder sensor worden alleen maar met 3 dikke stroomdraden op de 
regelaar aangesloten 

 

                                      
 
 
Om het startprobleem (vooral) bij RC-auto's op te lossen werd speciaal hiervoor 
een motor/regelaar systeem ontwikkeld met 3 ingebouwde HAL sensoren, die aan 
de regelaar doorgeven in welke stand het anker staat en in welke richting hij 
draait. Dit geeft een minder aarzelend wegrijden en een hoger koppel op lage 
toeren t.o.v. de eerste generatie borstelloze regelaars. Het feit dat motoren met 
sensor een wat lagere efficiency hebben dan sensorloze motoren, en minder 
topsnelheid, werd ruimschoots goedgemaakt door de betere rijeigenschappen. 
Deze motoren worden op de regelaar aangesloten met de gebruikelijke 3 dikke 
stroomdraden, plus met een 5 of 6 aderige dunne bedrading met stekker voor de 
sensoren. 
 



 
 

 
 
 
 
2e GENERATIE SENSORLOZE MOTOR/REGELAAR COMBINATIE. 
 
De techniek heeft echter niet stil gestaan, en er is nu een tweede generatie 
regelaars op de markt die motoren zonder sensor door een veel nauwkeuriger 
meettechniek zeker zo probleemloos zonder aarzelen laten wegrijden, een 
gelijkwaardige acceleratie vanuit lage toeren geven als een motor met sensor, 
gebruiken, maar dit dus koppelen aan de hogere efficiency en hogere topsnelheid 
van een sensorloze motor.  
Dit is mogelijk gemaakt door een speciaal ontwikkelde chip en bijpassende 
software.  
Het resultaat is inderdaad verbluffend als je de oude generatie sensorloze 
motoren kent! 
En van de eerste regelaars met dit nieuwe principe is de nieuwe Corally BRL 
regelaar, die dus niet alleen heel betaalbaar is, maar ook de nieuwste generatie 
regelaars vertegenwoordigd. 
 
Bron: PKRacing.nl 
 
Ruben. 

 

 
 

 

 



 

 

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  
 

 

 

 

 


