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“Scheepspraat” 

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

Het nieuwe jaar is weer begonnen. 

Nieuwe tijd en nieuwe kansen om er weer iets van te maken. 

Dat kan langs de waterkant, tijdens een beurs of in het clubhuis zijn. 

De evenementenkalender in De Nieuwsbrief biedt ook dit jaar weer voldoende 

mogelijkheden. 

Ik hoop dat er voor ieder wat tussen zit. 

Een goed modelbouwjaar toegewenst. 

 

Het volgende clubblad verschijnt in juni !!! 

Kopij kan ingeleverd worden t/m eind mei  !!!!! 

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. 

 

Inhoudsopgave De Bakenier 58. 

 Scheepspraat/ Inhoudsopgave  blz.  1 

 Accutester     blz.  2  

 Maak er een “PODJE” van   blz.  5 

 Verenigingsnieuws    blz.  10 

 Beurs URK     blz.  12 

 Nieuwjaarsbijeenkomst   blz.  16 

 Doe eens wat anders    blz.  17 

 Duweenheid “Stefton I”   blz.  18 

 Open Dag Vaargroep Flevoland 2017  blz.  19 

 Dank adverteerders    blz.  20 

 

 

 

 

 

mailto:AMulder2@kpnmail.nl


Accutester. 

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

Als je een accu hebt geladen en na een paar weken in je 

model stopt, kan het gebeuren dat hij binnen de kortste 

keren weer leeg is.  

Om dit te voorkomen, of te zorgen dat je van tevoren weet 

dat de accu slecht is, moet je de accuspanning meten. 

 Het probleem is dat ook een slechte accu als hij geladen is 

de volle spanning geeft. 

De oplossing is: meten onder belasting! 

De moeilijkheid hierbij is dat de accu in de boot/auto/tank 

slecht bereikbaar is. 

Voor elk probleem is een oplossing:                          

een ballastweerstand in de vorm van een autolamp ! 

Het makkelijkste is: neem een lamp van 12 volt 20/5 watt, 

soldeer aan de koperen huls en aan de twee tinnen aansluit- 

punten een draadje en klaar is je ballast weerstand.  

Gebruik: meet eerst de onbelaste spanning van de accu en 

daarna de belaste spanning. 

 Voor zware accu’s gebruik je de zware belasting en voor 

lichtere accu’s/ penlichts de lichtere belasting. 

 

 

 



Zolang je onder 12 volt blijft maakt de spanning van de accu niet uit, dus 

je kan ook een ontvanger-accu van 4,8 volt testen. Neem hiervoor wel de 

5 watt weerstand.  

Als je bij een geladen 7,2 volt accu (6 cellen) bij voorbeeld 7,1 volt meet 

en met de 20 watt weerstand 6 volt meet is er hoogstwaarschijnlijk een 

cel overleden.  

Bij een geladen 12 volt accu kan je bij voorbeeld 13 volt meten en onder 

belasting 11 volt en dat loopt langzaam terug dan wordt het tijd om naar 

een nieuwe uit te kijken (er zitten in alarminstallaties hele mooie die na 2 

jaar vernieuwd worden en voor ons prima te gebruiken zijn). 

 

 

 Tekst en foto:  Egbert. 



 

                   

               

 

  

 

 

 

 
 

 

Hét bouwbedrijf van Flevoland 

WILSOR KUNSTHARSEN 

Noorderbaan 46 

8256 PR Biddinghuizen 

Tel. 0321 - 331167 



Maak er een “PODJE” van 

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

Ontwikkelingen in aandrijvingen van schepen gaat gewoon  

door en in de real world is men zover dat er tegenwoordig  

steeds vaker gebruikt gemaakt wordt van een zogenaamde  

                                                         V-pod roer propeller.  

Het unieke hiervan is dat de elektromotor onder water zit  

en de kleinste is in zijn soort met een dergelijk vermogen. 

 De V-pod kan in principe in elk schip met dieselelektrische 

voortstuwing worden toegepast, of dat nu offshore vaartuigen, 

werkschepen, duwboten, sleepboten, passagiersschepen of 

binnenvaartschepen betreft.  

360° draaibaar 

De elektromotor bevindt zich onder water in het huis (“pod”), een 

wezenlijk verschil in vergelijking met andere elektrisch 

aangedreven roerpropellers.  

Bij deze staat de elektromotor in het schip (machinekamer) 

en neemt daar ruimte in. 

De V-pod beschikt over een draaikranslager dat met twee 

onafhankelijke servomotoren wordt aangedreven. 

Dankzij een sleepringlichaam is de V-pod (ongelimiteerd) 360° 

draaibaar en kan het schip optimaal manoeuvreren. 

Omdat de schroef zowel met de klok mee als tegen de klok in kan 

draaien is het overigens niet nodig dat de V-pod 180° moet worden 

gedraaid om in tegengestelde richting te kunnen varen. 



 

 

Planetaire vertraging 

De elektromotor bevindt zich in het huis tussen de planetaire 

vertraging en de schroef.  

De elektromotor heeft een holle as die is verbonden met het 

zonnewiel van de planetaire vertraging. 

 De schroefas wordt door de planeetwielen aangedreven en loopt 

door de holle motor as.  

 



De constructie met een aan beide einden een gelagerde en 

ondersteunende schroefas heeft een gunstige uitwerking op 

trillingen die door de schroef worden opgewekt en daarmee ook op 

de belasting en levensduur van de vertraging. 

Dankzij de vertraging kan ook een kleinere elektromotor worden 

volstaan. Bovendien draait de schroef dankzij de vertraging met 

een lagere snelheid dan gebruikelijk en dat komt het rendement 

van de voortstuwing ten goede. 

 

 

 

                                   Tekst en foto’s : Koos Aarse. 



 



 



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 
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Donderdag 29 december 2016. 

Hobby- en Modelbouwbeurs URK. 

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

Traditioneel  wordt tussen Kerst en Oud & Nieuw deze beurs op 

URK gehouden. Ook VaarGroeP Flevoland is daar aanwezig. 

De opbrengsten van deze beurs gaan naar een goed doel.  

Met een tiental leden van onze club waren we aanwezig in 2016. 

 

Er was dit jaar een nieuwe locatie, n.l. De Koningshof. 

Veel stands, ruim opgezet (zelfs een bassin buiten onder het 

afdak), lekker warm binnen, veel publiek en een prima sfeer. 

Complimenten voor de organisatie! 

 

Onderstaande foto’s laten daar iets van zien ………………… 

                    

        *Urk 1 



 

      *Urk 2 

                     

Een mooie dag !      *Urk 3 



 

 Klaversingel 57  Tel. 0321 - 337030 

 8256 BW Biddinghuizen Fax 0321 – 337039 

     GSM 06 - 10172196 

     

 

 

RABOESCH 
 

 

MAQUETT 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwjaarsbijeenkomst  

d.d. 14 januari 2017 

------------------------------------ 
De eerste bijeenkomst in het Nieuwe Jaar was goed bezocht. 

Een twintigtal leden kwam bij elkaar om goede wensen uit te 

wisselen. 

Het was de bedoeling om ook nog te varen, maar door het 

koude weer is het daar niet van gekomen. 

Met een praatje, een hapje en een drankje werd het in ons 

clubhuis een gezellige middag. 

 

 
 

              
 



Doe eens wat anders ! 

---------------------------- 
Het is de laatste jaren gebruikelijk om in de 

wintermaanden met een groepje leden te zeilen in onze 

vaarvijver. Dat kon ook omdat het de laatste jaren niet erg 

wilde “winteren”. 

Dit jaar is het anders. Het vriest … een beetje. 

Het water/ijs is te dik om te kunnen varen, maar ook te 

dun om te kunnen schaatsen. 

Dat is dus dubbel pech. 

 

Een aantal leden bedacht dat ook de parkeerplaats 

gebruikt kon worden, en wel met allerlei soorten auto’s. 

Dat was dus eens wat anders! 

 

Maar animo was er voldoende … 

 

 
 

Voor herhaling vatbaar ! 

 

 

 



Duweenheid “Stefton I” 

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

 
                                        

 
 

Ontwerp en bouw: Stefan Wassing en (opa ) Ton Mulder. 

 

 



OPEN DAG 2017 

VAARGROEP FLEVOLAND. 

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

 
Dit jaar houden we onze Open Dag op …. 

  

Datum: zaterdag 10 juni 2017 

Plaats: Sportlaan 12, Biddinghuizen 

Tijd:   10.00 – 16.00 uur 

 

Iedereen hartelijk welkom !!! 
 

   
 



 

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 

 Slijterij Hummel 

 Kaashandel De Stolp 

 

 
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” 
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