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Over “De Bakenier” 

 

Met ingang van dit nummer zijn er enkele wijzigingen in de opzet. 

Waar gaat het om? 

• Alle bladzijden zullen aan beide zijden bedrukt worden. 

• We proberen het formaat van het blad op maximaal  

24 pagina’s te houden. 

• De rubriek “Van de bestuurstafel” wordt ingevoegd. 

• Samensteller van het blad: Ton Mulder. 

• Copy kan gezonden worden naar: AMulder2@kpnmail.nl. 
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“Van de bestuurstafel”. 

Na jaren te hebben vergaderd aan de keukentafel bij Ton en Ineke 

zijn de bestuurs-overleggen verplaatst naar het kantoor van Wim in 

Elburg. Wel even een overgang van een huiselijke naar een zakelijke 

omgeving maar alles went.  

We hebben alweer een paar overleggen achter de rug na de 

wisseling van voorzitter, verandert er veel……. nee eigenlijk niet. We 

gaan lekker op dezelfde voet verder. Stefan Wassing is binnen het 

bestuur aangenomen als algemeen bestuurslid maar zal in de 

toekomst de taken als secretaris grotendeels overnemen. 

Het ledenaantal neemt nog steeds toe, vlak voor de zomervakantie 

zaten we al op 45 leden en 1 toekomstig lid op de wachtlijst. Of dit 

nog verder zal uitgroeien zal de toekomst uitwijzen. Je merkt wel 

steeds meer tijdens evenementen dat er belangstelling is voor onze 

club, de ongedwongen sfeer spreekt de mensen toch aan.  

Binnen het bestuur hebben wij wel een zorgenkindje, de 

evenementen met de vaarbak. We hebben toch minimaal een 10 man 

nodig voor de opbouw van de vaarbak en de kramen maar ook om 

tijdens het evenement alles goed in de gaten te kunnen houden en 

om natuurlijk ook wat te kunnen presenteren. Nu hebben wij een 

vaste groep deelnemers maar het zou fijn als we op wat meer hulp 

kunnen rekenen, en dan vooral de wat jongere generatie (alles onder 

de 60 scheren wij daaronder). Het is best een karwei om de vaarbak 

op te bouwen en een paar extra sterke armen zijn dan prettig. En 

laten wij eerlijk zijn het is ook gewoon leuk met dat soort 

evenementen mee te doen vooral omdat er ook vaak andere 

activiteiten tegelijkertijd plaats vinden bij dat soort evenementen. 

Mochten jullie nog punten hebben die jullie onder onze aandacht 

willen brengen geef dat dan gerust door aan een bestuurslid, wij  

nemen het dan mee in ons overleg. 

 

Groeten, Stefan Tieken. 
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De 10 geboden van Lipo-accu's. 

Tekst van Rafaël Putman. Volgens e-station. 

1e gebod  
Geen angst voor lipo - accu' s.  
Of het nu nickel-cadmium, lood-, of lithium-polymeer-accu’s zijn, 
zij vragen van de gebruiker oplettendheid. Bij juiste behandeling 
zijn lipo-accu's (lithium-polymeer) niet gevaarlijker of 
ongevaarlijker dan andere accu types. De recyclage moet altijd 
gebeuren volgens de richtlijnen van de gemeente. De 
aansluitdraden moeten geïsoleerd zijn, zodat een kortsluiting 
zeker vermeden wordt.  

2e gebod  
Kies de juiste grootte.  
Koop accu's, waarop de maximale duur-belasting opgegeven is. 
De levensduur van een lipo hangt zeer sterk van af van de 
belasting. Wedstrijd-piloten die het laatste uit de accu willen, 
hebben wellicht geen probleem daarmee wanneer de accu na 
weinig cyclussen onbruikbaar wordt. 
De gebruikers die geen risico willen nemen doen beter het 
volgende: Gebruik slechts 80% 
van de bruikbare capaciteit en belast ze niet hoger dan 80% 
van de toelaatbare stroom. 
Kies daarom een lipo die gemiddeld tot 50% van zijn 
mogelijkheden belast, zodat je niet constant aan de limiet van 
de accu werkt. Met andere woorden een accu met een 
capaciteit van 1000 mAh en een stroom max. van 20A belast je 
best maar tot 800 mAh met een stroom van 16A.  
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3e Gebod  
Goed vol laden-nooit te sterk leeg trekken.  
Lipo mogen alleen geladen worden met een speciaal daartoe 
bestemde lader. 
Koop een merkproduct dat u in de vakliteratuur overtuigde. 
Daarenboven wordt een balancer sterk aan bevolen. Best ware 
een lader met ingebouwde balancer.  
Laden: doe je met de accu in een vuurvaste schaal in keramiek 
of glas. 
Ontladen: regelaars met een ingebouwde balancer of een lipo-
monitor verdienen de voorkeur. Omdat lipo-accu' s geen van de 
geheugen effecten heeft zoals de ni-familie is ontladen voor het 
laden zinloos. Kies een laadstroom zoals door de accufabrikant 
is aangegeven. 
Als gevolg daarvan is ontladen onder last tot lager dan 3.2V per 
cel af te raden.  

4e Gebod  
Meet de stroom  
Voor de ingebruikname van de accu moet je de stroom van uw 
aandrijfset meten. Ook hiervoor zijn er toestelletjes te koop. Het 
klinkt misschien ingewikkeld, maar stroom meten is kinderlijk 
eenvoudig. De ampèremeter wordt tussen de accu en de 
regelaar op een pool tussen geschakeld. Men ziet dan 
onmiddellijk of de stroom in het goede bereik van motor en accu 
ligt. Stroom meten is onontbeerlijk om de juiste schroef voor 
een aandrijfset te bepalen.  

5e Gebod  
Nooit kort sluiten  
Zelf een heel kleine kortsluiting maakt een lipo reeds 
onbruikbaar. Vermijd dan ook dat de contacten elkaar kunnen 
aanraken!  
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6e Gebod  
Let op de temperatuur  
Een lipo geeft zijn beste rendement op een temperatuur tussen 
de 25-35°C. Een koude lipo (onder 20°C) kan nooit zijn volle 
vermogen ontwikkelen en een te warme lipo (boven de 60°C) 
wordt voorgoed beschadigd.  

Een werkelijk efficiënte koeling is niet gemakkelijk te realiseren. 
Warmteafvoer is moeilijk, de middelste cel moet haar warmte 
afgeven aan de buitenste die het zelf al warm hebben. Daarom 
is het af te raden dat de mantel-temperatuur van de accu boven 
de 500C komt. Die temperatuurmeting doet men best met een 
infrarood temperatuurmeter.  

7e Gebod  
Knutsel niet aan uw accu's.  
Probeer vooral niet een accu uit elkaar te halen om er een 
ander cellen aantal van te maken. Zet er ook geen andere 
balancer stekker aan. De kleinste kortsluiting vernietigt al je 
accu. Gebruik desnoods een aangepast verloopkabeltje, dat 
soms met de accu meegeleverd wordt.  

8e Gebod  
Schat de levensduur juist in.  
Een accu is aan slijtage onderhevig! Hoewel sommige 
fabrikanten van tot 400 laadcycli spreken, ziet de praktijk er 
anders uit. Of je nu je accu voorzichtig behandelt of niet iedere 
vollading brengt een capaciteitsverlies met zich mee. Dit wordt 
door de verbruiker soms niet waargenomen maar het is wel 
meetbaar. Hoe sterk en hoe snel dit "verlieseffekt" intreedt, 
hangt van veel factoren af.  Hoofdzaak voor voortijdig verslijten 
is te hoge duurbelasting, te hoge eindtemperatuur, te diep 
ontladen en kortsluitingen. En als laatste, zelfs met de 
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hoogwaardige fabricage systemen is er nog een verschil tussen 
de cellen onderling.  

 
9e Gebod  
De accu is op geblazen, wat nu?  
Wanneer een of meerdere cellen van de accu opgeblazen zijn 
is er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een van 
volgende dingen gebeurd. 
De accu werd met een verkeerde spanning gebruikt: Te sterk 
ontladen of te hoog geladen. 
De accu werd overbelast (te warm geworden).  
De accu is na een crash toch defect. Lipo' s die bij gecrashte 
modellen vervormd werden, moet je voorzichtig wegbergen en 
observeren. Minstens 1 dag apart opslaan. 
Het opblazen van een accu is te vermijden als je hem altijd 
volgens de aangehaalde opmerkingen behandelt.  

10e Gebod  
Juiste opslag  
Het spreekt voor zich dat accu' s die niet gebruikt worden uit het 
model gehaald worden en veilig opgeslagen worden. Maar! Een 
lipo mag men niet langer dan 14 dagen in zijn volgeladen 
toestand bewaren (boven de 4 volt per cel). Bij langere opslag 
of bij overwinteren moet de spanning per cel 3,80-3,95V 
bedragen. De nieuwere laders hebben daartoe een laadmodus 
"stockage laden". In het ander geval laat je even de motor van 
het model draaien tot de accu die spanning bereikt. 
De rest capaciteit in de accu moet tussen de 30 en de 60% 
liggen. Bij langere opslag moet men dan ook de accu 
maandelijks meten. Ligt de celspanning te ver uiteen dan kun je 
een balancer aansluiten en terug bijladen tot de juiste cel 
spanning.  

Veel succes bij het elektro-varen!  
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Bron: Indoor Flyers Roeselare  

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

Dit artikel is overgenomen van het internet. 

Met dank aan de schrijver. 

Uiteraard zijn meer van dit soort artikelen op het internet te 

vinden. 

Redactie. 
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Hét bouwbedrijf van Flevoland 

WILSOR KUNSTHARSEN 

Noorderbaan 46 

8256 PR Biddinghuizen 

Tel. 0321 - 331167 
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Zaterdag 8 juni 2019.   
Deelname VGF aan Braderie te PUTTEN. 

Op uitnodiging van de winkeliersvereniging Putten 
presenteerden we ons als “Vaargroep Flevoland” met het 
vaarbassin op het marktplein te Putten. 

 

 
 

          
 
Uiteraard was ook “De Flevoliner” aanwezig. 
Dit is ons sleep-/reclameobject en trekt altijd veel bekijks! 
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Zaterdag 13 juli 2019. 

Deelname “VGF” aan de “Havendagen Zeewolde”. 

 

Zoals altijd een gezellige en drukke dag aan de haven van Zeewolde 

voor leden en toeschouwers. 

 

 

▪ ’s Morgens vroeg: leden wachten op water! 

                          

• ’s Middags: een drukte van belang! 

Al met al een lange, maar geweldige dag! 
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Scheepsmodelbouwvereniging “Vaargroep Flevoland” 

opgericht 17 maart 1983 

zelfstandig 21 december 1994 

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

Bestuur … 
Voorzitter: Stefan Tieken   

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. 

Bestuurslid: Stefan Wassing 

 Algemene zaken. 

 

Emailadres: vaargroep@vaargroepflevoland.nl 

 

Clubgebouw … 
“HET BAKEN”, Sportlaan 12, 8256 CE 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”… 
Samensteller :Ton Mulder. 

 mail: AMulder2@kpnmail.nl 

 

 

mailto:AMulder2@kpnmail.nl
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Internetadres … 
 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.    
 

 

 

 

 

 

 

http://www.vaargroepflevoland.nl/
mailto:vaargroep@vaargroepflevoland.nl
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 Klaversingel 57  Tel. 0321 - 337030 

 8256 BW Biddinghuizen Fax 0321 – 337039 

     GSM 06 - 10172196 
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Onderhoud clubhuis. 

__________________________________________ 

Het is nu vijf jaar geleden dat ons clubhuis een grondige 

schilderbeurt kreeg. De kleur werd glanzend donkerbruin, de 

kleur die alle leden nog goed voor ogen staat. 

 

De laatste periode bleek dat grondig onderhoud nodig was, 

omdat de verf los liet van de planken. 

Ook de luiken vroegen om onderhoud. 

 

Onder de deskundige en bezielende leiding van Nico Keller 

werd met de klus, gezamenlijk met het klusteam,begonnen. 

 

Er werd geschuurd, geplamuurd en de luiken werden van een 

nieuwe houten plaat voorzien. 

 

De grondlaag was allereerst van een grijze grondverf voorzien. 

Daar zou een nieuwe bruine laag glansverf over gezet worden. 

Maar … tijdens een clubavond vond iedereen dit grijs mooi. 

En waarom nu geen grijze afdeklaag? 

Bert deed een vraagrondje langs bestuur en andere leden en in 

overleg met Nico werd voor grijs gekozen. 

 

Dat het geen verkeerde keus is geweest blijkt wel uit het 

eindresultaat. Het clubhuis werd donkergrijs en de luiken 

lichtgrijs. Het ziet er fantastisch uit. 

Hulde aan Nico en zijn helpers. 
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Al met al een geweldige klus. 

En het resultaat mag er zijn.  

 

 
 

                                                          Het schuurwerk is begonnen … 
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                                                         De schilderskar van Nico … 

 

 
 

      Reparatie van latten door Bert. 

    De uiteindelijke kleur is al zichtbaar. 
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                              Het eindresultaat mag er zijn !!! 

                                               Dank aan alle helpers !!! 

 

 

Onderhoud clubterrein/radarmast. 

____________________________________________ 

 

De radarmast is al een aantal keren bijgeverfd. 

Toen kreeg Wim van Lith het idee de mast kantelbaar te maken. 

Het plan darvoor zat al tijden in zijn hoofd. 

Ook had hij nog een oude scheepsschroef. Die zou als contragewicht 

kunnen dienen. 

Wim ging voortvarend, met o.a. Jaap, aan de slag. 

Op de foto’s het resultaat! En dat mag er zijn!!! 

Zie ook foto’s bij het clubhuis. 
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Zaterdag 31 augustus 2019. 

Deelname Sleepbootdagen Biddinghuizen. 

Deze zaterdag waren we aanwezig bij een activiteit in ons eigen dorp. 

 

Een grote groep leden was met hun schepen naar de Havenkade in 

Biddinghuizen gekomen om luister bij te zetten aan deze 2e editie van 

dit evenement. 

Onder een stralende zon werd het een mooie dag. 

Veel publiek en een grote braderie waar van alles te zien/koop was. 
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Het muzikale gedeelte werd verzorgd door een drietal Shantykoren. 

 

 



 

23 
 

 

 

Over bezoek hadden we niet te klagen. 

Zelfs leden van het Gemeentebestuur Dronten bezochten onze 

stand.Al met al een goede “thuiswedstrijd” waarin we extra 

bekendheid en reclame voor onze vereniging konden maken. 



 

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMPEN 
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Met dank aan onze adverteerders …… 

 

• Klusbedrijf Johan Bramer 

• Postema Staalbouw 

• 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 

• 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 samensteller. 

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
http://www.vaargroepflevoland.nl/
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In het volgende clubblad o.a. 

• Bouwverslag “Bussard “van Jaap. 

• Verslag Sleepbootdagen Nijkerk. 

 

 

 

 

 

 

De Bakenier is een uitgave van 

Scheepsmodelbouwvereniging 

“Vaargroep Flevoland” 

 

-   september 2019 - 


