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Over “De Bakenier” 

 
• Samensteller van het blad: Ton Mulder. 
• Copy kan gezonden worden naar: AMulder2@kpnmail.nl. 
• Op de website www.vaargroepflevoland.nl kunnen alle 

voorgaande nummers van “De Bakenier” ingezien worden. 
Dit onder het kopje “De Bakenier”. 

 
 
 
Van de bestuurstafel.  
 
Het seizoen schiet alweer aardig op. 
Eind oktober met een 15- tal leden de vijver en het terrein weer in de 
winterstand gebracht. Het klusteam had gelukkig de woensdag ervoor 
al de steigers leeggepompt, scheelde een stuk wachten op de 
zaterdag.  
In een rap tempo werden de klussen uitgevoerd en dankzij de 
frituurpan van Wim Wijnolts hadden we naast de broodjes kaas en 
ham ook een lekkere snack, zeker voor herhaling vatbaar. 
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De drijvende steigers staan nu tegen het gebouw van de ijsclub, want 
de ruimte in de berging hebben we hard nodig voor de andere spullen 
die opgeslagen dienden te worden. 
Is het seizoen dan afgelopen?....... Nee we gaan nog lekker door.  
Ook voor de winter hebben wij weer een paar evenementen staan. 
Als deze Bakenier uitkomt zullen we de rijdag en het snertvaren al 
achter de rug hebben. Voor de externe evenementen hebben wij nog 
Urk staan, dit jaar maar 1 dag en op een andere locatie.  
Eens kijken hoe het daar bevalt.  
 
Ook gaan wij van de winter weer een paar zaterdagen winter varen, 
maar er kan dan natuurlijk ook worden gereden (wie weet krijgt de 
ijsclub eens een goede winter). Op deze dagen zal een bestuurslid 
aanwezig zijn voor de inwendige (warme) mens. Hebben jullie nog 
een leuk idee voor een avond of zaterdagmiddag tijdens de 
winterperiode dan horen wij het graag. 
 
Het jaar gaan we uiteraard afsluiten met de najaarsvergadering, het 
tijdstip waarop wij terugkijken op het afgelopen jaar maar ook 
vooruitkijken naar het nieuwe jaar. De agenda krijgen jullie altijd 
netjes in de nieuwsbrief en de lijst met evenementen begint alweer te 
groeien. Voor een aantal evenementen hebben wij al toezeggingen 
en uitnodigingen gekregen. 
 
We hebben dit jaar aardig wat leden gehad die zelf problemen 
hebben met de gezondheid, maar ook met de gezondheid en 
overlijden van familieleden. Een aantal hebben wij om die reden wat 
minder gezien. Wij wensen hen allemaal veel beterschap en sterkte 
toe en laten wij hopen dat jullie volgend seizoen weer lekker kunnen 
komen varen op onze locatie. 
 
Groeten, 
 
Stefan Tieken. 
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Deelname Sleepbootdagen Nijkerk   

Zaterdag 7 juli 2019 vertrokken we half acht vanuit Biddinghuizen met 
de aanhanger vanuit Biddinghuizen naar Nijkerk voor deelname aan de 
Sleepbootdagen. 

Het was, zoals gewoonlijk, een geweldige dag. 

’s Morgens (vanaf half negen) het bassin opzetten, kraam klaar maken 
en bassin vullen.  
Dit laatste gebeurt door de organisatie met water uit de haven. 
 
Altijd wordt een flinke hoeveelheid zout/chloor toegevoegd. 
Dit ter ontsmetting voor de kleintjes die met de handen in het water 
komen. 

Tijdens het vullen is er tijd voor een welverdiend kopje koffie. 

Rond 11 uur worden de havendagen officieel geopend met een luid 
getoeter van alle aanwezige sleepboten. 

Daarna start het evenement rondom de haven met kraampjes, oude 
ambachten, acties van de brandweer, muziek en het varen in het bassin. 

Vooral het varen door de jeugd met onze brandweerbootjes is altijd een 
grote happening. Zo ook deze dag! 

Rond de middag kregen we nog een geweldige onweersbui met een flinke 
portie regen, maar na de middagpauze verscheen de zon en kwamen alle 
VGF-deelnemers toch nog met een “gebruind” voorhoofd naar huis. 

Vanaf 17.00 uur opruimen en met de de aanhangwagen naar 
Biddinghuizen. Weer thuis …. half acht! 

Een lange, maar mooie dag.   
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 Klaar voor de start! 

                      

Hier onderwijst men de jeugd!!! 

                
 Schoonmaken en opruimen bassin.   Bert & Ton. 



 6 

 

                   

               
 
  

 
 
 
 
 

 

Hét bouwbedrijf van Flevoland 

WILSOR KUNSTHARSEN 
Noorderbaan 46 
8256 PR Biddinghuizen 
Tel. 0321 - 331167 
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Stromaufsichtsboot  BUSSARD. 

Voorwoord. 

Belofte maakt schuld! Zo had ik Ton beloofd om de recensie over de 
“Bussard” zoals ik dat ooit geschreven heb ook in de Bakenier te publiceren. 
Voor de één een herkenbare tekst voor een ander is het misschien wel 
geheel nieuw. De opzet is om dit artikel voorlopig in drie delen te publiceren. 
Deel één en twee het originele verslag en deel drie de ver-/ ombouw. 

 

Het echte schip. 

De originele Bussard heeft als thuishaven Mülheim an der Ruhr (globaal 
tussen Duisburg en Essen in). In haar takenpakket heeft ze onder andere 
staan; diverse soorten milieucontroles, onderhoud en controle van betonning 
en vaarwater markeringen, metingen van stroomsnelheden en waterdiepten 
en toezicht op de beroeps en pleziervaart.     

Een deel van die taken wordt uitgevoerd in samenwerking met de Duitse 
waterpolitie.  
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Internet. 

Voor de liefhebber enige video’s van het echte schip. 

https://youtu.be/n_PBRQWahFE 

 

https://youtu.be/hbY8jHlF11s 

 

De volgende video is speciaal gemaakt om details te tonen. 

https://youtu.be/TplJCvN--Us 

Het Model. 

De Bussard is een bekende uit het assortiment van het toenmalige Robbe. 
Teruggaand in de tijd, waarin je alleen maar papierenversies van een 
modelbouwcatalogus had, was het schip leverbaar als een volledig 
bouwmodel. In de Neuheiten catalogus 2010 stond ze voor het eerst 
leverbaar als ARTR (Almost Ready To Run) met als doelgroep de 
beginnende modelbouwer. Dit verslag is dan ook zo geschreven dat de 
doelgroep hopelijk geen onduidelijkheden meer heeft en veel plezier aan 
zowel de bouw als met het varen zal beleven. 

“Fast-Fertig-Modell” stond er in de catalogus, oftewel deels in de fabriek 
gebouwd. Het deel dat de eigenaar nog aan bouwwerkzaamheden moet 
gaan doen bestaat uit het aanbrengen van stickers, beslagdelen en het 
inbouwen van de elektronica. Robbe stelt dat het formaat, het uiterlijk en de 
eigenschappen van het origineel de ideale basis vormen voor het model “de 
Bussard”. 

Levering. 

In de forse doos (110 x 32 x 19 cm) tref ik in eerste instantie maar een paar 
hoofdcomponenten aan; 
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• Als eerste een stickervel welke niet over het hoofd is te zien (80 x 45 
cm). De stickers op zich zijn netjes voor-gestanst en plaatsen waar 
later gaatjes geboord moeten worden of dekbeslag zal gaan komen 
zijn reeds voorbedrukt. 

• Een buidel met hierin drie zakjes beslagdelen. Alle beslagdelen zijn 
van een prima kwaliteit. In zakje nummer twee tref ik tot mijn 
verbazing ook nog enig klein gereedschap aan; twee inbussleutels 
(voor de koppelingen, motoren en de roeren) en twee handboren. 

• De complete opbouw van vacuüm getrokken witte ABS-kunststof. 
Hierin zijn de contouren van ramen en deuren reeds keurig verwerkt. 

• Om de romp in de doos op haar plaats te houden is gebruik gemaakt 
van een GROOT blok piepschuim. Dit verpakkingsmateriaal heb ik 
trouwens nog prima kunnen gebruiken (zie **). Dus voorlopig nog 
even niet weggooien! 

• Een samengestelde romp. Hiermee bedoel ik dat de romp reeds is 
voorzien van een set roeren, een complete aandrijflijn, een houten 
frame voor de elektronica/ accubak en het dek. Alle componenten 
van de romp zijn reeds verlijmd met kit. Net zoals de opbouw zijn 
ook het dek en de romp van witte ABS-kunststof gemaakt en vrij van 
dunne plekken. 

• Voorts een 1,5 mm ABS-plaat waarin voor-gestanst het dak van de 
opbouw, een loopplank en twee luiken. 

• Een plaat 5 mm triplex voor de standaard. 
• De montagehandleiding in 6 talen behalve in het Nederlands. 
• En als laatste nog een verpakking met diverse materialen. 

 

**: Omdat de standaard nog gemaakt moet worden gebruik ik voorlopig het 
blok piepschuim als standaard. Het enige wat hiervoor moet gebeuren is met 
een afbreekmes een gleuf in het piepschuim te snijden zodat de kiel erin 
past en de romp krasvrij ondersteund wordt. 
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Handleiding. 

Nadat alles uitgepakt, bekeken en opgeruimd is wordt onder het genot van 
een bakkie de handleiding ter hand genomen. Persoonlijk heb ik voor de 
Duitstalige versie gekozen. In logische stappen wordt de bouw naast diverse 
overzichtstekeningen (exploded-view) duidelijk beschreven zodat er 
eigenlijk niets mis kan gaan, hoewel . . .Soms moet je iets tussen de regels 
door lezen. Zo staat bijvoorbeeld op blz. 3 een korte zin waarin Robbe 
advies geeft m.b.t. het smeren van de schroefassen. Zoals later blijkt zijn de 
schroefassen en de roeren nog niet voorzien van enig vet.  

Standaard. 

De onderdelen voor de standaard zijn bijna geheel op enkele bruggetjes na 
met een laser voorgesneden. Om versplintering van het triplex te voorkomen 
zaag ik deze laatste bruggetjes alsnog even door. Voordat de standaard 
verlijmd wordt blijkt bij een kleine controle dat de uitsparingen in beide 
staanders, alwaar de kielbalk van de romp in komt te zitten, niet recht 
tegenover elkaar zitten. Door de voorste staander om te draaien is dit kleine 
euvel echter snel verholpen. Na het lakken wordt nog wel op de bovenzijde 
van de staanders een bescherming aangebracht om krassen op de romp te 
voorkomen. Hiervoor gebruik ik stukjes soepele kunststofslang welke aan 
een zijde zijn doorgesneden. Even zo goed zou ook bijvoorbeeld tochtband 
gebruikt kunnen worden (waarom levert Robbe dit er toch niet standaard 
bij?). 
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Stickers. 

De voorgestelde werkwijze uit de handleiding om stickers aan te brengen 
werkt prima. Alleen gebruik ik liever een grote penseel om de zeepoplossing 
op die plaats aan te brengen waar de sticker dient te komen. Op deze wijze 
hoef je de stickers niet door een bakje met zeepoplossing te halen om deze 
te bevochtigen.                                            
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Opbouw. 

De bouw vangt aan met het boren van 9 gaatjes en meteen merk je hoe 
handig de beide bijgeleverde handboren zijn. Hierna worden alle raam- en 
deursticker aangebracht. Let hierbij er even op dat plaats waar de stickers 
A6 en A7, volgens de tekening, dienen te komen omgewisseld moeten 
worden (gaan deze stickers ook beter op hun plek passen). 

Het dak dient gecentreerd op de stuurhut geplaatst te worden waarbij er aan 
de achterzijde een oversteek van 20 mm moet zijn. Door schilderstape te 
gebruiken heb ik een tijdelijke hulplijn gemaakt zodat het uitrichten 
makkelijker gaat. Nadat het dak goed uitgelijnd is wordt het aan alle zijden 
met een stuk tape vastgezet (en nogmaals gecontroleerd). Hierna zijn de 
reeds in de opbouw geboorde gaatjes met een stift overgetekend op de 
onderzijde van het dak. Nadat het dak weer is losgenomen kun je op een 
gemakkelijke manier en op de juiste plaats de gaatjes boren zonder dat het 
een en ander verschuift. De sticker (A9) die het dak van kleur gaat voorzien 
dien je gecentreerd aan te brengen zodat er rondom een witte rand overblijft. 
Het makkelijkst is om 2 mm vanaf de achterzijde te beginnen met plakken. 
Daar alle beslagdelen door het dak aan de opbouw vastgeschroefd worden 
is het niet nodig om het dak te verlijmen met de opbouw. Wel heb ik ter 
hoogte van de deuren, uit voorzorg, een klein stukje dubbelzijdig tape 
gebruikt om opbollen van het dak te voorkomen. 

                          

De messingdraad welke in de antennebalk van de radar moet gaan komen 
heb ik vervangen door een iets dikkere van 1,5 mm. Het gaatje dat reeds in 
de balk zit en de radar-as komen zo beter overeen. . .. en zijn makkelijker te 
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verlijmen. De as op zich heb ik niet in het radarhuis verlijmd zodat de radar 
eventueel later nog functioneel gemaakt kan worden. 

De luchtroosters naast de deuren zijn met behulp van een paar stukjes 
schilderstape, zoals in de tekening aangegeven staat, op de juiste afstand 
eenvoudig uit te lijnen. Voor de luchtroosters aan de achterzijde van de 
opbouw is dat net even iets anders. De tekening geeft namelijk aan dat 
vanaf de zijkant van de opbouw tot aan de rechterzijde van de roosters de 
afstand 26 mm moet zijn. Alleen is die “zijkant” wel het punt waar de opbouw 
het breedst is (bij de deuren halverwege de opbouw). Na enig reken- en 
meetwerk heb ik de maatvoering voor mijzelf wat eenvoudiger gemaakt. 
Gemeten op de achterzijde van de opbouw en vanaf de zijkant tot aan de 
linkerzijde van de roosters kom ik uit op een afstand van 50 mm. Wederom 
even met tape uitlijnen en de beide roosters kunnen keurig op de juiste plek 
verlijmd worden. Nadat alle overige stickers en beslagdelen aangebracht zijn 
is deze fase van de bouw dan ook vlot afgerond. 

                         

Aandrijflijn. 

Voordat ik verdere werkzaamheden aan of in de romp ga uitvoeren zijn eerst 
met een stukje fijn schuurpapier de scherpe randen van de beide dek 
openingen en dekrand weggehaald om verdere snijwonden te voorkomen. 
Na dit arbo-klusje is het tijd om de beide aandrijflijnen aan een nader 
onderzoek te onderwerpen. Ook is dit moment gemakkelijk daar er nog geen 
beslagdelen zoals bijvoorbeeld relingen aan het dek staan die mogelijk 
zouden kunnen beschadigen. 

Als krachtbron heeft Robbe, de reeds ontstoorde, power 600/21 vent (met 
interne luchtventilator) ingezet. Deze motor geeft zijn kracht via een navy-
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direct koppeling en schroefas door aan de kunststof 35 mm drieblads 
scheepsschroef. Met andere woorden een directe aandrijving zonder 
vertraging. De schroefaskoker is niet voorzien van een zogenaamd 
smeerpijpje, dus zal de schroefas uit de koker genomen moeten worden ten 
behoeve van onderhoudswerkzaamheden. Eigenlijk een klusje van niks en 
om te voorkomen dat er onderdelen verwisseld worden doe ik dit dan ook 
zowel voor de stuur- als bakboordzijde afzonderlijk. Als eerste wordt de 
roerlink losgedraaid zodat het roer uitgenomen kan worden. Hierna is de 
koppeling aan de beurt om los geschroefd te worden. De schroefas, incl. 
schroef, kan nu voorzichtig achterwaarts uitgenomen worden. En zoals ik 
reeds vermoedde, zowel het roer als de schroefas dienen nog gesmeerd te 
worden. Het klusje van niks blijkt trouwens vanaf dit punt iets meer 
werkzaamheden met zich mee te brengen dan ik had verwacht.  

Het begint met het willen aanbrengen van een klein vlak stukje aan het einde 
van zowel de schroefas als de as van de motor. Door de inbusboutjes van 
de koppeling vast te zetten op deze vlakjes heb je namelijk veel minder kans 
op doorslip. Het vlakje op de schroefas was geen probleem. Om het vlakje 
op de motor as aan te kunnen brengen is het handiger om de gehele motor 
even uit te bouwen. De buitenste inbusbout is al snel uit de motor gedraaid, 
de binnenste bout is helaas onbereikbaar voor een inbussleutel doordat er 
een spant van de accubak in de weg zit. Een sleuf maken is dan ook 
noodzakelijk en gauw gerealiseerd met behulp van een ronde sleutelvijl. 
Nadat het vlakje op de motor as is aangebracht en de schroefaskoker ook 
gevuld is met vet kan het geheel in principe in omgekeerde volgorde 
gemonteerd worden. Nadat de motor en de koppeling weer op hun plaats 
zijn gezet kan de schroefas weer voorzichtig in de koker worden geschoven 
(let even op het overtollige vet dat er aan de voorkant uit komt). Echter, 
verder dan de voorkant van de koppeling wil de schroefas niet naar voren 
terwijl hij echt nog wel een dikke centimeter moest! Bij nader onderzoek blijkt 
de schroefas + 1,5 mm hoger uit te komen als het gat in de koppeling.  
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Omdat ook de schroefaskokers in de romp met flexibele kit zijn verlijmd lukt 
het door enige druk uit te oefenen, alsnog om de as in de koppeling te 
drukken m.a.w. de hoogte uitlijning van de aandrijflijn is dus niet correct. 
Mogelijke consequenties van deze, onder spanning staande montage, 
kunnen zijn; extra slijtage op de lagers van zowel de schroefas als de motor, 
een te heetlopende motor, veel trillingslawaai, een hoog stroom verbruik en 
een mogelijke beschadiging van de snelheidsregelaar door overbelasting. 
Diverse oplossingen (elk met zijn voor- en nadelen) schieten door mijn 
gedachten, tot ik mij realiseer dat ik te maken heb met een vaste koppeling. 
Na enig zoeken in mijn reservedelen bak vind ik dan ook twee 
kruiskoppelingen. Met dit type koppelingen is het mogelijk om enig 
hoogteverschil op te kunnen vangen. Doordat de nieuwe koppeling een 
behoorlijk stuk langer is dan de originele wordt de schroefas dan ook met 17 
mm ingekort en opnieuw van een plat vlakje voorzien. Nadat alles wederom 
gemonteerd is draait de aandrijving een stuk soepeler. Zodra het hennegat 
(buisje van het roer) eveneens met vet gevuld is kan ook het roer weer 
teruggezet worden. Zet de roerlink nog niet al te strak vast daar de roeren 
later nog afgesteld dienen te worden. Naast de door Robbe aanbevolen 
vetsoort kan je ook gebruik maken van bijvoorbeeld uierzalf –vet (geen 
crème!). 

                                  

Tot zover deel 1 van deze recensie, graag tot de volgende Bakenier. 

Tekst en foto’s: Jaap Bink. 
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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 
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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.    
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KAMPEN 
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Afsluiten buitenseizoen 2019 + winterklaar maken! 
 
Zaterdag 26 oktober sloten we het “zomer-vaar-seizoen” af. 
Al het buitenmateriaal werd uit het water gehaald en opgeruimd. 
De vaarvijver ligt klaar voor de ijsclub en het schaatsseizoen kan 
beginnen. 
Nu de vorst nog….!!! 
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Met dank aan onze adverteerders …… 
 

• 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. 
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