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“Scheepspraat” 

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

Hallo allen. 

De eerste externe VGF-activiteiten liggen al weer achter ons. 

We bezochten de open dag van de Modelbouwclub Epe, werkten mee aan de 

Modelbouw Manifestatie in Zeewolde (zie ook blz. 17) en de landelijke dag van de 

KNRM in Lelystad (zie ook blz. 21). 

Ook op ons eigen terrein werden diverse activiteiten georganiseerd. 

Het achterste hekwerk was nodig aan vervanging toe. Deze klus werd in april 

geklaard.  

De eerste bouwavond was succesvol met voldoende animo. 

Op dit moment zijn er vergevorderde plannen met de ijsclub om ook het hek bij 

de ingang te vernieuwen. Jullie horen hierover zo spoedig mogelijk. 

De entree krijgt dan ook een net aanzicht. 

 

Maar eerst op naar de Open Dag 2017. 

We hopen iedereen daar te ontmoeten!. 

 

Het volgende clubblad verschijnt na de vakantieperiode. 

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 59. 

 Scheepspraat/ Inhoudsopgave  blz.  1 

 Elk voordeel heeft ook een nadeel  blz.  2 

 Naambord perikelen    blz.  8 

 Verenigingsnieuws    blz.  14 

 Modelbouw Manifestatie Zeewolde  blz.  17 

 Open Dag 2017    blz.  19 

 Werkzaamheden terrein   blz.  20 

 KNRM Lelystad    blz.  22 

 Dank adverteerders    blz.  24 

 

mailto:AMulder2@kpnmail.nl


ELK VOORDEEL HEEFT OOK EEN NADEEL 

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

Vele malen heb ik mij enthousiast uitgelaten over de ontwikkeling van 

stroombronnen in de modelbouw en daarbij over de Li-Po accu in het bijzonder. 

Menigeen van ons is begonnen met een loodaccu, maar stapte successief over naar 

de nikkelcadmium cq. de nikkelmetaal accu, en sommigen (waaronder ikzelf)  naar 

de alom geprezen Li-Po accu. 

De voordelen van deze Lithiumaccu’s waren dat die de spanning veel langer kon 

vasthouden door de lagere inwendige weerstand en daardoor de winterperiode 

zonder bijladen kon overleven. En tevens om de afmetingen en gewicht, die veel 

kleiner zijn dan zijn vergelijkbare voorgangers. 

In de beginperiode van de Li-Po accu’s waren er nog wel problemen inzake 

explosiegevaren tijdens het opladen. Er werden toen speciale explosievrije zakken 

geleverd om de accu’s daarin tijdens het laden te plaatsen om risico’s te vermijden. 

Maar door verbeteringen aan de accu’s en aan de laadapparatuur zijn  die 

problemen inmiddels voorbij. 

Wel moet erop gelet worden dat de accu’s niet onder het minimum worden 

ontladen.  

Maar toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn met dit soort accu’s.  

In november vorig jaar toonde ik tijdens de snertdag een 4500 mA Li-Po die 

behoorlijk bol was komen te staan. Wel een beetje eigen schuld. De oorzaak was 

een te diepe ontlading, waardoor de accu zich in eerste instantie niet meer liet 

opladen door de reguliere Li-Po lader. Maar met een korte ‘boost’  door een oude 

loodaccu-lader leek dat hersteld te kunnen worden. De accu liet zich verder weer 

‘lekker’ opladen met de originele lader tot zijn volle vermogen en leek weer voor 

gebruik gereed. Alleen …… , hij begon wat te ‘bollen’. 

Van ervaren Li-Po gebruikers vernam ik dat die bolling niet normaal was en wel link 

kon zijn.  

Quasi nonchalant besloot ik die dag afstand te doen van dat exemplaar en er op de 

clublocatie een dikke spijker door de accu te slaan. Een steekvlam en veel 

rookontwikkeling liet zien wat een enorme hoeveelheid energie in dat kleine 



Harrie Koning met zijn 

model Zr.Ms. DE ZEVEN 

PROVINCIEN tijdens een 

evenement op onze 

clublocatie 

pakketje zat. 

Wel een verschijnsel om eens over na te denken. 

 

 

 

Dat nadenken over het gebruik van LiPo’s werd tijdens mijn bezoek aan de laatste 

ModelbouwShow te Goes noch intenser. Ik sprak hierover met Harrie Konings, een 

marine-modelbouwer uit Son en Breugel bij Eindhoven, die regelmatig ook onze 

Marinemodeldagen  in Biddinghuizen bezoekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egbert houdt met een waterpomptang een 

spijker vast  die door Jaco met de  

achterkant van een bijl in de LiPo-accu 

wordt geslagen. 

Met veel gesis en een grote 

rookontwikkeling protesteert de accu 

tegen deze handeling 



 

Hij heeft een mooi model van het Lucht-Commando-Fregat Zr.Ms. DE ZEVEN 

PROVICIEN gebouwd. Harrie vertelde mij dat hij in december vorig jaar, tijdens 

boodschappen doen, onderweg een telefoontje kreeg met de mededeling dat er 

brand was in zijn hobbywerkplaats, en wat men moest doen. “Als de donder de 

brandweer bellen”, zei hij. En met haastige spoed reed hij ook naar huis. Bij 

aankomst was de brandweer al aan het blussen, maar de naast het huis gelegen 

garage stond al in lichter laaie. 

In een opwelling probeerde hij nog zijn modellen er uit te halen, maar hij werd door 

de brandweer tegen gehouden. Twee modellen in kisten heeft de brandweer op 

zijn verzoek nog kunnen redden. Verder is alles totaal verloren gegaan. Van de 

overige modellen, alle materialen, machines als draaibank, lintzaag, freesmachine 

e.d. is niets meer over. 

Daarna komt er een onderzoek door brandweer en verzekering om de oorzaak vast 

te stellen en dat bleek een Li-Po accu te zijn die op zijn werkbank lag. Het laden van 

Li-Po accu’s deed hij onder de werkbank en er kon worden vastgesteld dat de brand 

bovenop de werkbank was ontstaan, waar een losse Li-Po lag. 

 

 

Deze foto is vlak na de brand gemaakt 



Vervolgens komt de hele heisa met vaststelling van de schade door  

de verzekeringsmaatschappij. 

Gelukkig had hij bij zijn inboedelverzekering een aparte aanvulling  

afgesloten voor zijn werkplaats. Daarna werd hij geconfronteerd met het probleem 

om voor de verzekering vast te stellen en aannemelijk te maken  

wat allemaal is verbrand. De hele voorraad houten en plastic platen en 

hulpstukken, de vele laatjes met modelbouwonderdelen, een bak met motoren,  de 

elektronica, alle gereedschappen en machines, noem maar op. 

Op foto’s die in het verleden in de werkplaats waren gemaakt is het een en ander 

gelukkig nog aan te tonen, en de schade loopt al gauw op tot in enkele 

tienduizenden euro’s . 

Met dit verhaal ben ik eens gaan nadenken dat het verstandig zou zijn als: 

1. Ik de Li-Po accu’s bewaar in metalen kisten. 

2. Mijn verzekeringspolis nog eens bekijk hoe het is geregeld met de inboedel in 

mijn hobbyruimte . 

3. Een inventarislijst met foto’s maak wat er allemaal zoal in mijn werkplaats staat. 

En wellicht ben ik niet de enige die hierover zijn gedachten laat gaan. 

 

 

 

Een overzicht van de enorme puinhoop 



Een geschikt metalen kistje om de Li-Po’s brandvrij op te 

bergen is een klein munitiekistje à € 15,95 dat onder 

anderen verkrijgbaar is bij legerdumpwinkel Campvelt in 

Kampen.  

 

 

 

Harry Konings heeft zijn Zeven Provinciën in de badkamer een fikse wasbeurt 

gegeven en van alle aanslag ontdaan en kon zo zijn pronkstuk weer tonen op de 

stand van Modelbouwvereniging De Kempen tijdens de Modelbouwshow te Goes. 

Er zat nog wel een luchtje aan, en dat bedoel ik natuurlijk wel letterlijk. 

Ik wens een ieder voor dit soort rampen altijd bespaard te mogen blijven, maar 

adviseer je wel om jezelf tegen deze risico’s in te dekken. 

     Tekst en foto’s : Jaco de Jong 

 

 

 

 

Zr.Ms. DE ZEVEN PROVINCIEN stond er op de Modelbouwshow 2017 

in Goes al weer spik en span bij 



 

                   

               

 

  

 

 

 
 

 

 

Hét bouwbedrijf van Flevoland 

WILSOR KUNSTHARSEN 

Noorderbaan 46 

8256 PR Biddinghuizen 

Tel. 0321 - 331167 



Naambord perikelen …… 

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

 

Als je een modelschip naar werkelijkheid bouwt vanaf tekeningen en 

foto’s , dan kom je ook eens het naambord van het schip tegen. 

In mijn geval een der duikvaartuigen van de Koninklijke Marine de 

“Cerberus” A851” op schaal 1:50. 

Een stukje hout met daarop plakletters zou de weg van de minste 

weerstand zijn, echter de uitdaging was om zo goed als mogelijk op 

schaal het echte bord te benaderen. 

Dus maar aan de slag omdat voor elkaar te krijgen. 

Het begin voor vast vaststellen van de maten van het bordje en 

letterhoogte was niet zo moeilijk en kwam ik uit op bord hoogte 5 mm 

letterhoogte 4 mm. 

De lengte was afhankelijke van het lettertype en de spaties tussen de 

letters. 

Maar toen de vraag van welke houtsoort is het bord vervaardigd en welk 

lettertype is toegepast. 



Wat zoek werk naar een vergelijkbaar standaard lettertype gaf op 

voorhand geen voldoening. 

De stoute schoenen maar aangetrokken en een mailtje gewaagd aan  het 

Marine bedrijf van de Marine met de vraag welke houtsoort toegepast is 

en welk lettertype. 

Daar kreeg ik keurig een reactie op, in het verleden werden de 

naamborden van Teakhout vervaardig echter door kapverboden is men 

overgestapt naar Afrormosia. 

Betreffende het lettertype, de Marine hanteert geen standaard 

lettertypes maar heeft een eigen type ontworpen en toegepast. 

Om aan een stukje Afrormosia hout te komen was niet zo moeilijk, bij de 

firma Fijnhout Drenthe  www.fijnhoutDrenthe.nl  in Nieuw Amsterdam, 

net naast Emmen (waar onze zoon woont) en die ook voor hobbyisten 

kleine stukjes hout in vele soorten hebben had ik vlot een passend stukje 

te pakken en gekocht.   

Vervolgens op zoek naar een standaard letter typen dat bij het origineel 

in de buurt komt, en ben ik uitgekomen bij “Arial Norrow” in vet. 

Inmiddels ben in gaan zoeken naar een bedrijf dat zo klein (4 mm hoog) 

splintervrij dit letter type kon frezen. 

En ben uitgekomen bij Marchel van ROBO – CNC - Frees en Graveerwerk 

in Purmerend  www.RoboCNC.nl 

Deze kon voor een schappelijk prijsje de bordjes in het gewenste 

formaat en lettertype frezen. 

De op maat gezaagde stukjes Afromosia aan hem toegezonden, en enkele 

weken later keurig gegraveerd en verzorgd terug ontvangen conform de 

gemaakte afspraken. 

http://www.fijnhoutdrenthe.nl/
http://www.robocnc.nl/


 

Vervolgens de bordje met schuurpapier korrel 600 om een vlakklosje 

glad geschuurd, daarna met een zacht borsteltje het schuurstof 

afgeborsteld. 

Om te voorkomen dat de later aan te brengen verdunde goudverf van de 

letters in mogelijke aansluitende nerfjes zou lopen heb ik met “Motip-

Caral” blanke lak spuitbus de bordjes eerst van 4 a 5 dunne laagjes lak 

voorzien. 

     

Ook heb ik de letters boven en onder afgeplakt met Tamiya tape om te 

voorkomen dat mogelijk aanwezige nerfjes tijdens het inschilderen van 

de letters vollopen met verf.  

Toen de letters met 50% verdunde “Revell” goudverf met een zacht 

kwastje maat 2 ingeschilderd, en dit enkele dagen goed laten drogen tot 

de verf goed hard was. 

Daarna de overtollige goudverf weer met schuurpapier om een klosje van 

het oppervlak afgeschuurd, en met een zacht borsteltje het schuurstof 

weer goed verwijderd. 



           

Als laatste behandeling de bordjes weer enkele malen van een dun laagje 

lak voorzien. 

Het was even wat speur- en zoekwerk maar met het eindresultaat ben ik 

erg tevreden en behoren deze naambordjes perikelen tot het verleden 

en was het zeer de moeite waard.  

      

    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  

 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


 

 Klaversingel 57  Tel. 0321 - 337030 

 8256 BW Biddinghuizen Fax 0321 – 337039 

     GSM 06 - 10172196 

     

 

 

 

 

 



Modelbouw manifestatie Zeewolde. 

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

Zaterdag 22 april waren Stefan, Ton Jans, Gert, Marco, Tobias, Jaco en 

Ton Mulder aanwezig bij de Modelbouw manifestatie bij bouwmarkt 

Okees in Zeewolde. We hadden een erg ruime stand gekregen waar we 

onze modellen dus mooi konden opstellen. Naast ons waren ook een aantal 

treinenclubs, een vliegclub en een modeltruckers club aanwezig. Wij 

hadden een mooi uit zicht op de baan van de modeltruckers waar Egbert, 

Jaap en Kor aanwezig waren. 

 

 

 

Het was een erg leuke dag met een mooie aanloop vanuit klanten uit de 

bouwmarkt maar ook bezoekers die speciaal voor de modelbouw kwamen. 

Altijd leuk om te zien dat volwassen kerels en vrouwen weer spontaan 

kind worden bij het zien van al de modellen. Vooral de trucks trekken  

natuurlijk de aandacht door de lampjes en geluiden. Aan onze stand veel 

mensen gesproken die mogelijk eens 

langskomen bij ons op de club en wie weet ook misschien wel lid willen 

worden, de flyers en de Bakeniers waren zo op. 

 



Helaas was de verzorging van de inwendige mens wat minder. 

Koffiezetapparaat voor ons speciaal neergezet werkte niet maar geen 

nood dan halen wij het wel uit het luxe apparaat voor de klanten van de 

bouwmarkt. 

Voor de hongerige magen hebben we maar gebruik gemaakt van de 

poffertjes kraam die buiten opgesteld stond en gratis poffertjes 

uitdeelde. 

 

Met de organisatie hebben we al wel besproken dat we volgend jaar met 

de vaarbak willen komen als zij voor het vervoer zorgen en de bak met 

water vullen. Dan staan we direct bij de ingang buiten wat natuurlijk voor 

ons een erg mooie locatie is. 

 

 

   Tekst en foto’s : Stefan Tieken. 

 

 

 

 



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 !!! 
 

   
 



Terreinwerkzaamheden. 

--------------------------------------------------- 
Het hek aan de achterzijde van ons terrein was dringend aan 

vernieuwing toe. Op woensdagmiddag 5 april begon het klusteam 

met de ontmanteling van het oude hek. Een hele klus, omdat er 

ook nog een oude boomstam verwijderd moest worden. 

 

 
 

Zaterdagmorgen 15 april werd het nieuwe hek geplaatst. 

Met een flink aantal leden werd deze klus “te land en ter zee” 

geklaard. 

                        
 

      Met dank aan alle helpers! 



 

 

 

 

 

 

 



Open dag KNRM station Lelystad. 

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

Op een koude, winderige zaterdag 6 mei stonden een aantal leden al 

vroeg op de kade bij het KNRM station in Lelystad. Dik ingekleed waren 

aanwezig Ton Mulder, Lex, Marco, Tobias, Kees, Henk, Ruben en Stefan.  

                              
We hadden 2 kramen tot onze beschikking en met de meegenomen 

modellen konden wij deze mooi tonen. We konden varen in het 

Markermeer en de havenkom van Bataviahaven. Helaas was de kade bij 

het station te hoog om goed de modellen te water te kunnen laten, bij de 

Bataviahaven hadden we de beschikking over lage steigers. Erg veel kon 

er helaas dus niet gevaren worden, niet alleen vanwege de hoogte maar 

ook door de stevige wind.  

De dag verliep zelf erg leuk. Naast ons waren ook aanwezig de 

reddingsbrigade, de brandweer met duikers en een  

springkussen. De KNRM had ook nog een kraam voor de versnaperingen 

en broodjes hamburger. Voor onze inwendige mens werd ook goed 

gezorgd. Onbeperkt koffie/thee in het KNRM station en voor tussen de 

middag belegde broodjes. Ook konden we dan weer even lekker 

opwarmen. 



 

 

De KNRM moest aan het begin van de ochtend nog uitrukken voor een 

klein sloepje dat het Markermeer opvoer, ze waren al voorbereid op de 

oproep hiervoor. En ja ook voor Lex moest de KNRM uitrukken, op het 

Markermeer kreeg hij het weer voor elkaar om zijn Mis Geico op de kop 

te leggen. De redding werd uiteraard door iedereen gevolgd en na een 

geslaagde redding volgde applaus. 

Om 16.00 uur konden we weer inpakken. De organisatie vond het heel 

leuk dat wij er waren en de uitnodiging voor volgend jaar is alweer 

binnen. Zij gaven aan dan te kijken of ze voor een ponton konden zorgen 

om de modellen bij het station te water te kunnen laten. 

 

    Tekst en foto’s: Stefan Tieken. 

 



 

Met dank aan onze adverteerders …… 

 

 Klusbedrijf Johan Bramer 

 Postema Staalbouw 

 Looman Installaties 

 HEDI BOUW 

 Modelbouw Shop Nederland 

 Wilsor Kunstharsen 

 Faber Autoservice 

 Timmer Grond-, Weg- en Waterbouw 

 Gema Apparatenbouw 

 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. 

 

 

mailto:AMulder2@kpnmail.nl
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