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- september 2016 - 



“Scheepspraat” 

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

Achter ons ligt de Open Dag (4 juni) en voor het eerst 

ook een extra Open Dag (27 augustus). 

Ook waren we present bij de Sleepbootdagen in Nijkerk (3 september). 

Geslaagde en goed verlopen activiteiten. 

 

Nu zijn we al weer druk aan de slag op de  

 Nationale Modelbouw Manifestatie 

in Soesterberg ( 19 t/m 26 oktober). 

Het betreft hier een evenement van een volle week. 

Al met al …… werk genoeg aan de winkel !!!! 

 

Het volgende clubblad verschijnt in december !!! 

Kopij kan ingeleverd worden t/m woensdag 30 november  !!!!! 

En zoals altijd kijk ik vol verwachting naar mijn postvak-in of naar mijn 

brievenbus !!! 

 Tot ziens aan de waterkant of in het clubhuis. 

 Ton Mulder, AMulder2@kpnmail.nl , of 0321-311654. 
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Een instelbare spanningsregelaar. 

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

Regelmatig kom je in de elektronica nieuwe apparaten tegen, met nog 

meer functies en nog meer mogelijkheden. Je moet een wetenschapper 

zijn om al die mogelijkheden te kunnen benutten. De periode dat je op 

het apparaat voor elke functie een aparte knop had ligt ver achter ons. 

Nu zit achter elk knopje een hele menustructuur met allerlei instelbare 

functies waarvan je de helft waarschijnlijk nooit zal gebruiken. 

Maar de ontwikkeling gaat door en je wilt toch ook op je scheepsmodel 

de boordverlichting laten branden, of een radar laten draaien en meer 

van dat zulk mogelijkheden. Maar elk lampje/ledje of motortje heeft 

een eigen spanning nodig en die verschilt altijd met de spanning van de 

enige accu die je aan boord hebt. Die accuspanning voor de 

aandrijfmotor is vaak 7,2 Volt of 12 Volt (bij Lipo-accu’s 7,4 of 11,1 

Vo;t). En als er geen BEC-schakeling op je vaartregelaar zit heb je nog 

een tweede aparte accu nodig voor de voeding van de ontvanger en 

servo. 

Het lampje of radarmotortje die je ook op het model wilt aanbrengen 

heeft bijvoorbeeld een aansluitspanning van 3 volt nodig en die heb je 

niet ter beschikking. 

Daarvoor zag ik onlangs een printje te koop waarmee het wel kan. Aan 

de ene kant sluit je op een aansluitblokje eenvoudig de draden van je 

motoraccu aan, ongeacht hoeveel Volt deze is, en aan de andere kant is 

via een apart aansluitblokje de spanning af te halen die je nodig hebt.  

Met een klein instelbaar potmetertje is de grootte van die spanning te 

regelen in stappen van 0,1 Volt. En wat nog mooier aan het printje is, 

dat je geen spanningsmeter nodig hebt om het in te stellen. Via een 

display op het printje kan je eenvoudig de spanning zo aflezen. 

Maar wat mag dat wel niet kosten zal menig Nederlandse modelbouwer 

zich afvragen? 



Nou, dat valt mee. Bij Bits and Parts in Purmerend is het verkrijgbaar 

voor € 5,95.   

 

 

 

 

 

Het printje is 61 x 35 mm groot. 

De ingangsspanning mag tussen 4 en 40 Volt zijn. 

De uitgangsspanning ligt tussen 1,2 Volt en een paar volt onder de 

waarde van de ingangsspanning. 

Er kan maximaal 2 Ampere stroom worden geleverd, en dat zijn 100 

ledlampjes van 20 milliAmpere of 40 gloeilampjes van 50 mA.  

Dus ruim voldoende voor dit soort verbruikers. 

Aan weerszijden van het display zit tegen de printrand een drukknop 

schakelaar. Met de linker drukknop schakel je het printje aan of uit 

waarbij een wit ledje gaat branden als het printje is ingeschakeld. 

Met de rechter drukknop kan je kiezen of het display de 

ingangsspanning weergeeft of de uitgangsspanning. Bij het betreffende 

aansluitblokje gaat dan een ledje branden zodat je kan zien welke 

spanning wordt gemeten. 

Het goedkoopste adres tot nu toe waar het printje verkrijgbaar is: 

www.bitsandparts.eu Vul in het zoekvenster ‘Converter’ in, en kies dan 

voor de “Buck Step Down DC-DC converter unit 4-40 Volt”. 

Jaco de Jong 

http://www.bitsandparts.eu/


 

                   

               

 

  

 

 

 

 
 

 

Hét bouwbedrijf van Flevoland 

WILSOR KUNSTHARSEN 

Noorderbaan 46 

8256 PR Biddinghuizen 

Tel. 0321 - 331167 



Marine spektakel in Biddinghuizen 

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

Tijdens de najaarsvergadering in 2015 werd besloten voor 2016 weer 

een paar themadagen te organiseren. Eén ervan was een Marinevaardag.  

De vriendenkring Mini Marine Internationaal had al aangegeven dat te 

willen mee organiseren. Zij wilden dat graag combineren met het vieren 

van hun 30-jarig bestaan door een BBQ te houden voor hun leden. 

Er werd gekozen voor een algemene marinemodelbouwdag 

georganiseerd door beide verenigingen, en na 16:00 uur kon MMI dan 

haar 30-jarig bestaan vieren met een barbecue voor haar eigen leden 

met partners en als gasten het bestuur van VGF.  

Als datum werd gekozen voor zaterdag 21 mei 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdagmiddag  werd voor dit feest de locatie al ingericht door een 

aantal leden van VGF en MMI-aanvoerder Hans Vollebregt. Hij was 

daags ervoor al met partner Trudy en caravan naar Biddinghuizen 

gereden en had zich met hele hebben en houden geïnstalleerd op een 

camping in de directe omgeving.  

 



Die middag werden de tenten alvast opgezet en de nodige tafels 

geplaatst. De weersomstandigheden waren die week namelijk niet zo 

best en ook voor de zaterdag was er een bui(tje) te verwachten. 

Even voor tienen kwamen de eerste deelnemers al binnen uit diverse 

delen van het land. Zelfs kwam er één met echtgenote helemaal uit 

Frankfurt(D) naar Biddinghuizen reizen om deze bijzondere dag te 

kunnen meemaken.  

Omstreeks 11:00 uur openden de voorzitters van Vaargroep Flevoland 

en MMI de dag en verwelkomden de MMI-leden met partners en de 

overige uitgenodigde marine-bouwers.  

 

 

 

 

 

 

  

Alle voorgaande dagen in die week regende het, maar op deze zaterdag 

waren, ondanks de mindere voorspellingen, de weergoden ons zeer 

gunstig gezind. Het bleef droog en we konden lekker buiten zitten.  

Hans Vollebregt van MMI vroeg voor in de middag de aandacht van de 

aanwezigen voor een speciale omstandigheid.  

De meegekomen echtgenote van een MMi-lid was deze dag namelijk 

jarig en dat moest gememoreerd worden.  



Met een ‘lang zal zij leven’, een bos bloemen en met een komische 

toespraak en zoen van de MMI-voorzitter werd zij letterlijk en 

figuurlijk in het zonnetje gezet.  

 

 Een jarige echtgenote van een deelnemer werd in de bloemetjes gezet. 

Er werd druk gevaren in en rond de mooie haven en halverwege de 

middag waren een paar leden van Vaargroep Flevoland al vast  bezig met 

de voorbereidingen van de barbecue voor MMI.  

Tegen vieren vertrokken de eerste gasten en werd het tijd de 

hongerige magen te vullen. Ineke Mulder (de echtgenote van Ton) had 

de door de cateraar geleverde producten met nog wat toevoegingen 

helemaal compleet gemaakt.  

Het zag er niet alleen geweldig uit, maar alles smaakte ook 

voortreffelijk.  

Chapeau van MMI voor de organisatie hiervan door VGF!! 

 



 

 

 

 

 

 

 

   Het bleef droog en we konden lekker buiten zitten. 

 

Aan het eind van de dag zetten alle aanwezigen zich in om de tenten af 

te breken en alle spullen weer op te ruimen.  

We konden terugzien op een fantastische geslaagde Marine-vaardag. 

 

 

 

 

 

 

   Met gezamenlijke hulp was de locatie weer gauw opgeruimd. 

Jaco de Jong 

 



 



Open Dag 2016, zaterdag 4 juni. 

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

Een foto impressie van onze geslaagde Open Dag 2016. 

 
  De vorbereidingsploeg van de vrijdag houdt even pauze. 

 

                        
In verband met de temperatuur kwamen de parasols goed van pas. 



 
  Ook het water en de havens lagen er keurig bij. 

 

              
   Fraaie modellen stonden te pronken op de tafels. 

 



 
Onze gediplomeerde chef-kok in de keuken. 

 

            
   Weinig wind, maar toch een poging tot zeilen. 

 



 
 

                     
  Er was heel wat drukte rond de tentoonstellingstafels 

      en langs de waterkant. 

 

Een speciale gebeurtenis deze dag was de officiële te-water-lating 

en doop van onze Flevoliner! Lees elders meer !! 



 



Scheepsmodelbouwvereniging  “Vaargroep Flevoland” 

opgericht 17 maart 1983 

zelfstandig 21 december 1994 

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

Bestuur … 
Voorzitter: Ton Mulder  0321-311654 

Secretaris: Stefan Tieken  06-46207861  

 Ondersteunend webmaster: Ruben Bosman.  

Penningmeester: Koos Aarse 

2e penningmeester: Bert Kip 

Bestuurslid: Wim Wijnolts 

 Keukenbeheer Clubhuis 

 Organisatie Nieuwjaarsreceptie, Snertvaren en BBQ. 

 

Emailadres: vaargroep@vaargroepflevoland.nl 

 

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

 

 

Bijeenkomsten … 
 Clubavond op woensdag van 19.30 – 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 € 40,00 

Juniorlid € 20,00 

Inschrijfgeld  € 7,00 

 

Contributiebetaling: 

 Na 1 januari en voor 1 april ! 

( a.u.b. niet betalen voor 1 januari;  

 lastig voor de penningmeester). 

 

Betaling via RABO bank. IBAN nr. : NL15RABO0338135286.                              

 

 

 

 

KAMPEN 

 

 

 

mailto:vaargroep@vaargroepflevoland.nl


Onze Flevoliner. 

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

De Flevoliner is het nieuwe clubproject van onze vereniging. 

Het is bedoeld als sleepobject en tevens een middel om onze sponsors 

in het zonnetje te zetten. 

Deze Flevoliner vaart regelmatig in onze clubvijver en gaat zo veel 

mogelijk mee naar allerlei evenementen. 

Tijdens de Open Dag 2016 werd het schip officieel te water 

gelaten door wethouder Ton van Amerongen van Dronten, en 

gedoopt door zijn dochter. Dit omdat een schip nu eenmaal door 

een vrouw gedoopt wordt. 

Daarna maakte het sleepobject zijn ere-ronde, vlot getrokken door 

de Happy Hunter van Stefan Tieken. 

 

Het gebeuren in beeld …….  

                  

 Alles en iedereen staat klaar voor het officiele moment … 



 

De Happy Hunter trekt het lint strak, de dochter van de wethouder 

wenst het schip “behouden vaart” en gaat het lint doorknippen. 

De Flevoliner krijgt de vrijheid! 

 

   Daarna gaat de champagne rond …!!! 



 

     Happy Hunter met Flevoliner …    

                                

  

     Flevoliner in het ruime sop! 

Ook wij wensen de Flevoliner een goede en behouden vaart ! 

 



Werkzaamheden klusteam. 

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

Ook de afgelopen periode heeft het klusteam weer diverse 

werkzaamheden op het terrein uitgevoerd. 

 

 

 

 

        
 



Onze adverteerders in clubblad en op de Flevoliner. 

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

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 Klaversingel 57  Tel. 0321 - 337030 

 8256 BW Biddinghuizen Fax 0321 – 337039 

     GSM 06 - 10172196 

     

 

 

RABOESCH 

Deze advertentie moet nog nader worden ingevuld. 

 

MAQUETT 

Deze advertentie moet nog nader worden ingevuld. 



 

 

Met dank aan onze adverteerders …… 

 

 Klusbedrijf Johan Bramer 

 Postema Staalbouw 

 Looman Installaties 

 HEDI BOUW 

 ModelbouwShopNederland 

 Wilsor Kunstharsen 

 Faber Autoservice 

 Timmer Grond-, Weg- en Waterbouw 

 Aannemersbedrijf v.d. Heijkant 

 Tietema, stijlvolle bakkers. 

 Dematech, parts & projects 

 Raboesch 

 Maquett 

 

 
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  
 

Wilt u dit clubblad in kleur bekijken? 

Ga dan naar onze website www.vaargroepflevoland.nl. 

Onder het kopje “De Bakenier” vindt u het laatste nummer van  

De Bakenier en alle voorgaande nummers. 
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De Bakenier is een uitgave van 

Scheepsmodelbouwvereniging 

“Vaargroep Flevoland” 

-  september 2016 - 
 


