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*Zoek je een prachtige vakantieplek  

voor de komende vakantie? 
*Bezoek de Lofoten  

aan het “Vestfjord” in Noord-Noorwegen. 
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Van de bestuurstafel.  
 
Waar bestellen jullie nu de modelbouwspullen? 
Een veel gestelde vraag tijdens de clubavonden…..waar bestellen jullie die 
modelbouwspullen?. 
Uiteraard zijn er een aantal zaken die iedereen wel kent maar sommige 
leden hebben ook andere adresjes waar specifieke spullen kunnen worden 
gekocht. Ik bestel ook regelmatig wat spullen hier en daar en daarom een 
overzicht van de internet bedrijven waar ik wel eens wat bestel. Jullie kennen 
natuurlijk: Conrad, AliExpress, e.d., daar ga ik niet verder op in. Maar er zijn 
nog veel andere shops waar wij ons geld kwijt kunnen. 
 
Modelbouw Shop Nederland (www.modelbouwshopnederland.nl): 
voorheen Modelbouwshop Flevoland. Een internetwinkel met een ruim 
aanbod aan maritieme toebehoren maar ook bouwdozen, belettering, 
gereedschap, bevestigingsmiddelen, kunststof- en metaalprofielen. 
 
RC-Point (www.rc-point.nl): een Nederlands bedrijf die velen van jullie wel 
kennen. Beheerder is Chris Ooms, een zeer prettig en behulpzame man. 
Hier kun je veel RC- spullen bestellen, specifiek de elektronica. Ook altijd 
behulpzaam bij vragen. 
 
Hobby-Lobby Modellbau (www.hobby-lobby-modellbau.com): een Duits 
bedrijf met een ruim assortiment voor de scheepsmodelbouw. Ze hebben 
ook materiaal zoals messing, schroeven, etswerk voor de fijne details, e.d. 
Ook verkopen ze leuke bouwpakketten zoals de Mooring Tug. Je kunt hier 
niet met IDEAL betalen maar als je besteld krijg je een mail met 
betaalgegevens. 
 
Seamann Atztechnik (www.seamann-aetztechnik.de): een Duits bedrijf 
gespecialiseerd in etswerk. Ze hebben standaard werk zoals trapjes, 
relingpaaltjes, e.d. maar je kunt zelf ook een tekening aanleveren. Dit laatste 
is wel iets wat je moet kunnen want je moet zowel een tekening van de voor- 
als de achterzijde aanleveren. Zij leveren trouwens volgens mij ook aan 
Hobby-Lobby Modellbau. 
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Snijlab (www.snijlab.nl): bij dit bedrijf kun je ontwerpen laten laser snijden in 
b.v. polystyreen. Net als 3D printen een uitkomst voor de modelbouw. Je 
laad een getekende PDF in en kiest dan een materiaal. De afmetingen staan 
per materiaal aangegeven. Ik heb hier b.v. de gehele opbouw van de SL56 
en de Damen ASD Tug 2810 laten snijden. De passing is perfect. 
 
Shapeways (www.shapeways.com): misschien wel vaker van gehoord. Bij 
dit bedrijf kun je 3D prints bestellen van onderdelen die b.v. door andere 
modelbouwers zijn getekend. Ook kun je zelf een ontwerp inladen en laten 
printen in verschillende materialen. Zij controleren ook of het te printen valt in 
het materiaal wat je wenst. Niet altijd goedkoop maar wel een uitkomst voor 
diegene, zoals ik, die geen eigen printer heeft. Ook voor onze hobby is daar 
veel te vinden, neem maar eens een kijkje. 
 
Rubberwebshop (www.rubberwebshop.nl): webshop voor rubber profielen, 
celrubber, e.d. Andere webshop is www.technirub.nl, verkopen ze ook O-
ringen, e.d. 
 
Casebuilder (www.casebuilder.com): bedrijf waar je flightcases 
(opbergkisten) op maat kunt bestellen als bouwpakket of gebouwd. Niet de 
goedkoopste oplossing naar je modellen zijn wel lekker veilig. Bestel je als 
bouwpakket dan is alles op maat, voorgeboord, zitten alle popnagels erbij en 
boortjes. Zelf een popnageltang en je bent klaar. Maar reken op een lamme 
arm aan het eind haha. Je kunt zelf de maten opgeven en zij laten het 
resultaat zien op het scherm. 
 
Top-F Products (www.topfproducts.nl): webshop voor maquette en 
modelbouw. Ook veel voor de marine modelbouw. Kun je ook terecht voor 
lijm, epoxy, plaatmateriaal en profielen. Ook voor decals en stickers kun je 
daar goed terecht. 
 
Airbrush Services Almere (www.airbrush-services-almere.com): winkel 
voor airbrush, compressoren, verven en toebehoren. Een aantal leden 
hebben hier ook een cursus gevolgd via de vaargroep. Leuke winkel met 
goed aanbod. 
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Kunststofshop (www.kunststofshop.nl): webshop met zeer ruim aanbod 
aan kunststof platen, profielen, folies maar ook 3D print filament. 
Mochten jullie ook webshops hebben waar jullie spullen bestellen dan schrijf 
ook gerust een stukje voor in de Bakenier, zo kunnen we elkaar helpen aan 
onze modelbouwspullen. 
 
Stefan Tieken. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Welkom aan Wim van Lit als onze nieuwe adverteerder! 
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Hét bouwbedrijf van Flevoland 

WILSOR KUNSTHARSEN 
Noorderbaan 46 
8256 PR Biddinghuizen 
Tel. 0321 - 331167 
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Twee nieuwe leden: Henk Dierdorp en Peter van Caspel. 
Zij stellen zich voor …! 

----------------------------------------------- 
Beste clubleden 
Vanaf 1 januari 2020 ben ook ik lid van de Vaargroep Flevoland en 
daarom wil ik mij bij deze even voorstellen. 
Ruim 72 jaar geleden heb ik de naam Henk Dierdorp meegekregen 
en daar ben ik nog steeds blij mee. 
Ongeveer 2 jaar geleden zag ik bij een kennis een gedeeltelijk 
gebouwde sleepboot staan en nadat ik mijn interesse hierin getoond 
had, mocht ik hem meenemen omdat hij het toch niet zag zitten om 
hem af te bouwen. 
Het is een Billing Boats Bouwpakket van de Zwarte Zee, 
alles zat er bij met uitzondering van de RC unit. 
Hij wilde hem bouwen als statisch model maar ik wil er mee gaan 
varen. 
Vol goede moed ben ik begonnen en heb hem inmiddels ook 
afgebouwd en varend gemaakt. 
Dit is ook de reden dat ik lid wilde worden van een vaargroep. 
De eerste kennismaking met de Vaargroep Flevoland was zeer positief 
en ook in de proeftijd ben ik alleen maar positieve en belangstellende 
leden tegen gekomen. 
Naast deze hobby heb nog een paar hobby’s om mijn dagen te vullen 
zoals een modelspoorbaan, handboogschieten en in de zomermaanden 
langdurig op reis met mijn camper het liefs naar Scandinavië. 
Het handboogschieten en de camperreizen doe ik samen met mijn 
vrouw, ook zij heeft daarnaast haar eigen hobby’s. 
Wij zijn er gelukkig nog niet aan toe om achter de geraniums te gaan 
zitten en komen vaak tijd te kort om alle leuke dingen die we willen te 
doen. 
Ik hoop nog lang lid te kunnen blijven van o.a. De Vaargroep 
Flevoland en wil daar dan ook mijn steentje aan bijdragen. 
Met vriendelijke groet, 
Henk Dierdorp 
Almere      Almere 09-01-2020 
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Even voorstellen: Peter van Caspel. 

Ik ben 55 jaar oud, woonachtig in Almere en 
sinds 1 januari officieel lid van de vaargroep. Ik 
ben met de modelbouw in aanraking gekomen 
nadat ik in 2004 mijn kajuitzeiljachtje had 
verkocht. Om toch te blijven zeilen een 
MicroMagic gekocht en daarna voor mijn 

dochter ook een MM gebouwd en voor mijn zoon een sleepboot, de Robbe 
Neptune.   

In 2006 kwamen de kinderen in de ban van de handboogsport en sindsdien 
zijn mijn vrouw en ik daar ook aan verslingerd. Wedstrijden in binnen en 
buitenland, training geven, scheidsrechter zijn, wedstrijden organiseren, 
opleidingen voor trainers organiseren etc. We kochten ook een camper 
waar we veel mee reizen, vaak ook voor de handboogsport.  

De sleepboot belandde op zolder maar de Micromagic is vaak meegegaan 
op vakantie. Zo heeft ze gezeild op de Atlantische Oceaan, de Oostzee, de 
Noordzee en de Middellandse Zee! 

Na het uitvliegen van de kinderen hebben we eind 2018 onze baan 
opgezegd. Vorig jaar hebben we 7 maanden met de camper door Amerika 
en Canada getrokken.  

Na deze reis bleek Henk Dierdorp, een vriend van de handboogschutterij, 
bezig met de bouw van de Zwarte Zee en moest ik denken aan de Neptune 
thuis op zolder: stoffig en nog niet helemaal af. Om inspiratie op te doen 
samen met Henk bij de vaargroep gaan kijken.  

Toen ik de eerste keer op een zaterdag langskwam viel het mij direct op hoe 
iedereen elkaar met raad en daad bijstaat. Erg plezierig voor een beginnend 
modelbouwer, net als de koffie, de accommodatie en het vaarwater. Tsja en 
als je dan al die boten over het water ziet gaan, gaat het kriebelen.  
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Niet veel later was ik via 
Marktplaats eigenaar van 
twee rompen van de 
“Smit Nederland” met een 
hoop losse onderdelen 
erbij. Na een bezoekje aan 
RC-Point in Beugen kwam 
daar nog veel meer spul 
bij en inmiddels heb ik 
thuis een soort 
scheepswerf op zolder.  

De Robbe Neptune is inmiddels vrijwel klaar en ik ben begonnen aan de 
Smit Nederland. Ik heb mij voorgenomen om er dit keer geen 15 jaar over 
te gaan doen maar wil er wel de tijd voor nemen.  

Ik heb inmiddels een aantal clubavonden bezocht en ook de 
Modelbouwbeurs in Urk was erg geslaagd. Ik hoop jullie komend jaar 
allemaal tegen te komen op de club.  

Peter van Caspel, Almere. 
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Stromaufsichtsboot  BUSSARD. 

In de vorige editie van de Bakenier hebben jullie deel 1 over dit schip 
kunnen lezen.  

We gaan nu verder met deel 2. 

                          

Roeren. 

Om de beide roeren te kunnen afstellen dient eerst een roerservo 
ingebouwd te worden. Mijn keuze is hiervoor gevallen op de 
standaard servo S3003 van Robbe. Om de stuurhevel aan de beide 
stuurstangen te kunnen bevestigen dient eerst de hevel van de servo 
te worden losgeschroefd om vervolgens probleemloos op de beide 
stangen geschoven te kunnen worden. Vervolgens wordt de servo 
gecentreerd door gewoon de elektronica even aan te zetten en te 
controleren of de stuurknuppel en de trim (fijn afstelling) van de 
zender in de middenstand staan. Hierna kan de stuurhevel zodanig 
weer terug geplaatst worden, dat de hevel t.o.v. de servo een hoek 
van ongeveer 90 graden maakt (vergeet het schroefje niet). 
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Om de beide roeren uitgelijnd te krijgen heb ik voor mijzelf een 
hulpstukje gemaakt. Op een rechthoekig stukje afval triplex heb ik 
eerst de hartlijnen van de roerkoningen (roerassen) afgetekend. Om 
deze afstand te krijgen meet je eerst de afstand buitenzijde tot 
buitenzijde van de roerkoningen op en trekt daar de diameter van één 
roerkoning vanaf. Voorts wordt op de getekende hartlijn een kleine 
inkeping gevijld alwaar een puntje van het roerblad inpast. Door nu de 
roerbladen zodanig te verstellen dat beide bladen in de inkepingen 
komen weet je dat beide roeren in de zelfde hoek staan en onderling 
op de zelfde afstand. Controleer dit natuurlijk ook aan de andere zijde 
van de roerbladen. Door het hulpstukje tussen de roeren en de 
schroeven te houden kun je ook meteen zien of de getekende 
hartlijnen in het midden van de schroeven staan. Bij het afstellen van 
de roeren dien je er wel op te letten dat de elektronica uit staat en dat 
de roerservo niet verdraaid wordt. Zodra alles naar tevredenheid is 
afgesteld kunnen de beide roerlinks definitief vast gezet worden. 
Hierna nog wel even controleren of het geheel via servo bediening 
soepel draait. 
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Afbouw van de romp. 

Voordat er verder gegaan wordt met de afbouw, verwijder ik eerst een 
aantal zaken uit de romp zoals een snelheidsregelaar, vaaraccu en 
ontvanger. De reden hiervoor is dat ze nog niet op hun definitieve 
plek zijn vastgezet en ze mogelijk alleen maar in de weg kunnen 
zitten. Vooruitkijkend wat er nog dient te gebeuren blader ik maar 
weer eens door de handleiding (blz 10 t/m 14) en dan vallen er alsnog 
een aantal zaken op. Op blz 12 staan andere type vlaggestokken en -
houders getekend dan in de beslagset zijn bijgevoegd. Wel vind je de 
getekende types terug op de fabrieksfoto’s. Tevens staat hier ook op 
de tekening dat je in dit stadium luchtroosters (nr 46) zou moeten 
aanbrengen aan de buitenzijde van de romp terwijl op blz 14 pas een 
vermelding staat dat op deze plek een sticker (R3 / 4) komt. Ook het 
moment waarop de fenders aan de relingscepters worden bevestigd 
zal vervroegd worden. Het een en ander betekent voor mij dan ook 
dat ik de aanwijzingen uit de handleiding volgend toch een andere 
bouwvolgorde ga hanteren. 

Als eerste wordt het grote blok piepschuim (daar is ie weer) zodanig 
bewerkt dat hij gedeeltelijk in de grote dek-opening past. Vervolgens 
kan de romp omgedraaid worden en op een makkelijke manier aan 
de gehele buitenzijde worden voorzien van de juiste stickers. 

Een volgende stap is het bestickeren van het dek, beginnend bij het 
achterdek. Na nogmaals een laatste kleine controle of de roerlinks 
echt vast zitten wordt het 1 mm dikke luik (nr 27) in het 1,5 mm diepe 
frame gelegd (ja, u leest het goed) en aan het zicht ontrokken door 
middel van een grote sticker. Het een en ander heeft natuurlijk ook 
gevolgen voor de bereikbaarheid van zowel de roerlinks als de 
roerservo maar lekkage door het luik is echt wel uitgesloten. Robbe 
geeft in de handleiding aan dat in geval van storing dan wel 
onderhoud de sticker met een scherp mes ingesneden kan worden 
om zo weer onder het luik te komen. Bewaar daarom ook de 
reststukken van het stickervel zodat beschadigingen eventueel 
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weggewerkt kunnen worden. De overige drie dekstickers zijn 
vervolgens moeiteloos op hun plek aangebracht. 

Om de relingscepters te kunnen plaatsen worden eerst 26 gaatjes in 
het dek geboord. De juiste plaatsen hiervoor staan met een kruisje 
aangegeven op de dekstickers. De scepters zijn voorzien van 
schroefdraad aan de onderzijde en kunnen tot aan de aanslag in het 
dek gedraaid worden. Om dit zonder gereedschapssporen op de 
scepters te kunnen doen, adviseert Robbe om de hulpdraad (HD) als 
een soort van torsiestaaf te gebruiken. Deze hulpdraad is eigenlijk 
een messing draadje van 0,8 x 30 mm. Bij scepter nr 1 heb ik dit 
draadje al reeds tweemaal rond de scepter gewikkeld. Door een 0,8 
mm staalboortje als torsiestaafje te gebruiken gaat het vastdraaien 
van de scepters een stuk makkelijker. 

                 

 

Zodra alle scepters netjes uitgelijnd op het dek staan zijn de fenders 
aan de beurt. Op de laatste pagina van de handleiding is beschreven 
hoe je deze mooie fenders kunt maken. De reden dat ik juist nu de 
fenders wil maken is dat er met dikke vingers aan kleine, korte 
touwtjes en messingbusje gewerkt moet worden. Persoonlijk doe ik 
dit dan ook liever apart van de boot dan dat het geheel aan een 
scepter vast zit. In de handleiding staat aangegeven dat de rubbers 
33 mm lang dienen te zijn. Dit heb ik voor mijn Bussard ingekort tot 
23 mm zodat de fenders tijdens het varen niet door het water 
meegesleept worden (zie fabrieksfoto’s). Let er wel even op dat de 
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touwtjes van de achterste fender iets langer dienen te zijn, dit in 
verband met het verhoogde achterdek. Daar de relingdraad nog niet 
gemonteerd is kunnen de fenders dan ook over de scepters op hun 
plaats gehangen worden. De messing hulsjes heb ik met 
secondenlijm vastgezet in plaats van ze plat te knijpen zoals 
oorspronkelijk de bedoeling is. 

              

Nu de fenders op hun plaats hangen kan het overige relingwerk zoals 
in de handleiding is aangegeven afgemaakt worden. De draden rijgen 
trouwens makkelijker door de scepters nadat eerst het puntje van de 
draad door wat secondenlijm verhard is. De messing hulsjes heb ik 
over de knoopjes heen getrokken en eveneens vast gelijmd.  

Aan de binnenzijde van de opbouw was reeds door Robbe een 
rubberband bevestigd die bedoeld is om de opbouw vast te houden 
aan de romp. Omdat ik hier toch geen gebruik van ga maken is deze 
dan ook verwijderd. Om met je hand tussen reling, dekrand en de 
opbouw door een rubberband vast te haken geeft de nodige risico’s. 
Voorts klemt de opbouw goed genoeg op de dekrand om op zijn 
plaats te blijven. 

Wat er verder nog rest aan werkzaamheden is het “aankleden” van 
de romp door de overige beslagdelen op hun plaats te verlijmen zoals 
in de handleiding staat aangegeven. In mijn bak met reserve delen 
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kwam ik overigens nog een vlaggestok en -houder tegen zoals deze 
op de tekeningen staan weergegeven. Nadat deze een mooie plek op 
de boeg heeft gekregen is het bouw gedeelte in zo verre afgerond. 

 

Elektronica. 

Wetende wat ik zelf nog aan elektronica en accu’s heb liggen (en 
reeds ingebouwd is) alsnog even een kleine terugkoppeling m.b.t. de 
adviezen die Robbe op dit gebied geeft. 

De aanbevolen twee kanaals zenderset zal zeker voldoen, echter zijn 
er dan geen mogelijkheden meer om extra functies in de boot aan te 
gaan sturen. Persoonlijk ga ik de reeds in mijn bezit zijnde zes 
kanaals Futaba 2,4 Ghz zenderset gebruiken. Het roer en de 
snelheidsregelaar nemen twee van de zes beschikbare kanalen in 
gebruik. Met de overige vier kanalen kan ik dan mogelijk andere 
toepassingen aansturen. 

Daar de beide motoren bij maximale belasting gezamenlijk globaal 23 
ampère kunnen gaan trekken heb ik het advies om een Rookie 35 
regelaar in te zetten overgenomen. Dit is mede gezien de overige 
technische specificaties van de regelaar en de restcapaciteit van 12 
ampère. Bij het inregelen van de Rookie komt het één-knops druk 
systeem bij mij zeer positief over! 
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De inbouw  

Zoals aangegeven op pagina 7 van de handleiding zou de ontvanger 
samen met de roerservo onder het achterdek geplaatst moeten 
worden en de snelheidsregelaar tussen de beide motoren. Mijn 
advies in deze is om de ontvanger een andere plaats te geven. Het 
servo-snoertje van de snelheidregelaar is hiervoor namelijk niet lang 
genoeg en zal over / door de accubak lopen. Een andere motivatie is 
dat het achterdek dichtgeplakt is en daarmee ook de toegang tot de 
ontvanger onmogelijk maakt zonder dat de sticker ingesneden moet 
worden. Het omgekeerde is ook waar, het snoertje van de roerservo 
heeft ook maar een beperkte lengte. Gelukkig zijn er servo 
verlengkabels te krijgen zodat de ontvanger een bereikbare plaats 
aan de voorste rand van de grote dekopening krijgt. 

 

                              



 19 

Vaarbeeld. 

Na alle bouw werkzaamheden is het dan eindelijk zover, de eerste 
proefvaart. De vaaraccu en zender zijn volgeladen, dus op naar de 
waterkant. De vaaraccu is snel genoeg geplaatst en de Bussard gaat 
te water. Nou ja, te water, eigenlijk meer op het water. Alleen de 
onderzijde van de romp wordt nat. Er zal dus meer ballast geplaatst 
moeten worden om haar op de waterlijn te krijgen. Langzaam gaat de 
linker stick van de zender naar voren en de Bussard pakt meteen 
snelheid op. Ze reageert goed op het roer en de draaicirkel van twee 
scheepslengtes is dan ook heel acceptabel. Na een poosje als 
gewenning rond gevaren te hebben krijgt de machinekamer het 
verzoek om op volle kracht te gaan. Binnen één scheepslengte is de 
Bussard op volle snelheid en hoe! In eerste instantie had ik het beeld 
van een vlot varend werkschip in gedachten maar dit ziet er meer uit 
als een torpedobootjager op volle snelheid. De voorste helft van de 
romp komt namelijk volledig uit het water! Achteruit varen gaat 
moeizaam doordat de romp niet diep genoeg ligt. Gecharmeerd door 
het vaarbeeld bij lage toerentallen vaar ik, de tijd vergetend, een accu 
leeg. Zodra de Bussard weer op het droge staat voer ik alsnog een 
snelle inspectie uit, alles is gelukkig droog in de romp. Alleen is de 
onderste relingdraad doordat ze nat is geworden slap gaan hangen. 
De ervaring leert dat je hier niets aan moet doen, zodra deze namelijk 
weer droog is trekt de draad vanzelf weer strak. 
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Met de ervaringen van de eerste testvaart in mijn achterhoofd bekijk 
ik de mogelijkheden om tot een rustiger vaarbeeld te komen, want het 
blijft tenslotte een werkschip en geen speedboot. Op mijn zender heb 
ik een dualrate functie ter beschikking waarmee ik het af te geven 
vermogen van de snelheidsregelaar naar de motoren elektronisch 
kan terug stellen. Ik stel deze dan ook voorlopig in op 60 procent. 
Vervolgens worden de originele schroeven vervangen door twee 35 
mm messing schroeven van de firma Raboesch (bestel nr 174-04 L  
en nr 174-03 R). Deze vierblads schroeven hebben namelijk een iets 
kleinere spoed (de hoeveelheid water die ze per omwenteling 
verplaatsen). Robbe geeft aan dat de Bussard vaarklaar een 
waterverplaatsing van ongeveer 2500 gram heeft. Op de weegschaal 
komt mijn schip aan 1850 gram, dit betekend dus dat er nog 650 
gram aan gewicht (accu’s) bij kan. Nu ik toch aan het wegen ben zie 
ik dat mijn accupacks 335 gram wegen, dit betekend dan ook dat er 
met gemak twee stuks in kunnen. 
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Met een aantal extra accu’s in mijn zenderkist gestopt volgt dan ook 
een tweede proefvaart. De Bussard ligt met twee accu’s in het ruim, 
al enigszins dieper in het water maar nog niet diep genoeg. Nadat er 
nog twee bij zijn geplaatst ligt ze precies goed, totaal zijn er dus vier 
accupacks met een totaal gewicht van 1340 gram in de boot gegaan. 
Na een paar testrondjes wordt de dualrate nogmaals naar beneden 
bijgesteld tot 50 procent. Ongelofelijk gewoon wat een vermogen die 
twee motoren leveren. Met een mooie boeg- en hekgolf zie ik nu een 
prachtig vaarbeeld van een vlot varend werkschip. Achteruit varen 
gaat eveneens prima met het extra gewicht in de romp. Na 40 
minuten varen is de eerste accu leeg. Gezien de capaciteit van de 
accu, 3000 mAh, en de twee motoren is dit een hele nette prestatie. 
Tijdens de diverse controle momenten voelen de beide motoren 
steeds koud aan en de rookie 35 snelheidsregelaar wordt slechts 
handwarm. 

Al met al een geslaagde proefvaart en een zeer tevreden schipper! 

Samengevat. 

Met de Bussard heeft Robbe voor de beginnende modelbouwer een 
meer dan geslaagd model op de markt gezet. De kwaliteit is zoals ik 
gewend ben van Robbe, doordacht en degelijk. Met de fabrieksmatig 
reeds uitgevoerde zaken zoals bv. de ingebouwde roeren en 
aandrijflijn (mits goed uitgelijnd) wordt de bouwtijd aanzienlijk 
ingekort. De stelling van Robbe dat het model in één weekend zonder 
voorkennis gebouwd kan worden betwijfel ik. Een modelbouw 
spreekwoord: haastige spoed, gaat lang niet altijd goed!. Neem voor 
de bouw gewoon de tijd. Het probleem van de hoogte uitlijning in de 
aandrijflijn is volgens mij veroorzaakt doordat, onder het gewicht van 
de beide motoren, het motorspant en de rest van het frame, iets in de 
lijm / kit is weggezakt. De op zich duidelijke handleiding zou wellicht 
uitgebreid kunnen worden met een bouwstap m.b.t. het smeren van 
zowel de schroefassen als de roeren en mogelijk een aangepaste 
bouwvolgorde. Door gebruik te maken van de uitstekend passende 
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stickers, geef je op een relatief eenvoudige en snelle manier mooie 
nette en strakke kleuren aan je schip. Het is echter wel jammer dat 
het stickervel niet als reservedeel leverbaar is. Gezien de totale 
afmetingen van de Bussard en de toegankelijkheid door de grote 
dekopening bied het model dan ook een ruime mogelijkheid voor 
verdere uitbreidingen of toepassingen. Hierbij kun je denken aan 
diverse soorten verlichting, messing schroeven, werkende radar, 
geluidsmodules, pompen, boegschroef, een tweede 
snelheidsregelaar enz enz. Opties genoeg dus voor de beginnende 
modelbouwer die zijn schip in een later stadium wil gaan uitbreiden. 

 

 

 

Specificaties. 

 

De Bussard.  

Artikel nr: 1-1193  

Schaal 1:20  

  

Lengte: 900 mm 

Breedte: 210 mm 

Hoogte: 280 mm 

Gewicht;  
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Gebouwd zonder accu: 1850 gram 

Vaarklaar volgens Robbe: 2500 gram 

Theoretisch nog toe te 
voegen: 

650 gram 

  

Rookie 35 regelaar.  

Artikel nr: 8402  

Voeding: 5 – 10 NC NiMH cellen 

 6 – 12 Volt loodaccu 

Belastbaar tot: 35 Ampère 

Gewicht: 60gram 

  

E-motor  

Motor type: 600/21 vent 

Artikel nr: 4497  

Bedrijfsspanning: 6 – 12 Volt 

Verbruik onbelast: 1,3 Ampère 

Verbruik belast: 11,3 Ampère 

Gewicht: 220 gram 
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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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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 
• Service en Techniek (Wim van Lit) 

 
 
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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Bakenier 67 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De Bakenier is een uitgave van 
Scheepsmodelbouwvereniging 

“Vaargroep Flevoland” 
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