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“Over De Bakenier” 
--------------------------- 
En zoals altijd kijk ik vol verwachting naar mijn postvak-in of naar mijn 
brievenbus !!! 
 
 Tot ziens aan de waterkant of in het clubhuis. 
 En voor een leuk stukje voor De Bakenier … 
  Ton Mulder, samenstelling, 

Mail : AMulder2@kpnmail.nl , of 0321-311654. 
 
 
Inhoudsopgave De Bakenier 68. 

• Samenstelling / Inhoudsopgave  blz.  2 
• Van de bestuurstafel   blz.  3 
• Een klusje in de “ophokperiode”  blz.  5 
• Verenigingsnieuws    blz. 10 
• Een nieuw lid    blz. 13 
• De Proxxon PS 13    blz. 14  
• Dank adverteerders   blz. 19 
• Er kan weer gevaren worden  blz. 21 
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Van de bestuurstafel. 
----------------------------- 
Van een vaarseizoen kunnen wij helaas nog niet spreken dit jaar.  
Vlak na het zomerklaar maken van het terrein werden wij allemaal verrast 
door het Corona virus. Dit heeft voor alle vaargroepen een flinke impact en 
alle evenementen tot 1 september zijn geannuleerd. 
 
Koos heeft de financiële administratie nog niet kunnen overdragen aan Lex, 
we hebben dus een luxepositie met 6 bestuursleden en 2 penningmeesters 
zullen we maar zeggen. 
 
Op maandag 8 juni zijn wij voor het eerst als bestuur weer samengekomen, 
belangrijkste agendapunt was natuurlijk hoe wij als club om kunnen gaan 
met de 1.5 regel gesteld vanuit het RIVM. Wij hopen dat wij de eerste 
clubavonden weer hebben gehad als deze Bakenier uitkomt. 
 
De financiële status van de club is ronduit subliem. Komt natuurlijk omdat wij 
de grote uitgave voor het dak hebben uitgesteld tot volgend jaar. Wij hebben 
geen rekeningen meer open staan en alle contributies en sponsorgelden zijn 
binnen. Er hebben nog geen sponsoren afgehaakt door de crisis. Wat wel 
heel jammer is, dat is het feit dat wij natuurlijk geen inkomsten hebben vanuit 
deelname evenementen, dat leverde ons toch meestal €750,-- tot €1.000,-- 
per jaar op. Dit jaar doen wij dus maar wat rustig aan met uitgaven. 
 
Zorgenkindje voor het bestuur is wel het voortbestaan van het klusteam, 
door overlijden en ziekte krimpt dit team. Wij zijn dus naarstig op zoek naar 
uitbreiding van deze gezellige club die regelmatig op de woensdagmiddagen 
het regulier onderhoud doet aan ons terrein en gebouwen. Jullie kunnen je 
aanmelden bij Bert Kip. 
 
Blijf allemaal gezond en houd rekening met elkaar. 
 
Groeten, 
 
Stefan Tieken.  
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Een klusje in de Coronatijd. 
 
 
 

 

Hét bouwbedrijf van Flevoland 

WILSOR KUNSTHARSEN 
Noorderbaan 46 
8256 PR Biddinghuizen 
Tel. 0321 - 331167 
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Een klusje in het Corona-tijdperk. 
------------------------------------------  
 Een aantal jaren geleden kochten we in een Frans Scheepvaartmuseum 
de tekeningen en foto’s van een Doris. Een roei-/zeilboot van 6 meter. 
 
De Doris werden gebruikt als bijboot bij de grote Amerikaanse  
Grand Bank Schoeners om de lijnen voor de kabeljauwvangst  
rondom het moederschip uit te zetten. Meestal waren er twee roeiers 
aan boord die dit gevaarlijke werk deden. Iedere schoener had 6 tot 12 
Doris aan boord. Zij waren op de kop aan beide zijden van de grote mast 
gestapeld. 
Aangekomen op de visbanken werden de bootjes met een hijsinstelling 
aan de grote mast over boord gezet. 
 
In Frankrijk werden Doris ook gebruikt om als zelfstandig zeilbootje 
te vissen in de grote riviermonden. 
 

                       
 
Bij het bouwen van onze schoener hadden we al eerder de roeibootversie 
van deze tekening gemaakt op een schaal van 1:40. 
De huidige Franse versie is gemaakt op schaal 1:20. Lengte dus 30 cm. 
Op de kop gebouwd en overnaads beplankt. 
Uiteraard als zeilschip opgetuigd.  
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Opbouw van de romp van het bootje… 
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Bouw, tekst en foto’s: Ton & Ineke Mulder. 
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 Scheepsmodelbouwvereniging “Vaargroep Flevoland” 
opgericht 17 maart 1983 

zelfstandig 21 december 1994  
------------------------------------------------------------- 

Bestuur … 
Voorzitter: Stefan Tieken 
Secretaris: Stefan Wassing  
Penningmeester: Lex Verkuijl  
2e penningmeester: Bert Kip  

Tevens: coördinator klusteam 
Bestuurslid: Wim Wijnolts  

Tevens: keukenbeheer clubhuis,  
organisatie Nieuwjaarsreceptie, 
snertvaren en BBQ. 

Externe bestuursondersteuning … 
Ruben Bosman: ondersteunend webmaster 
Ton Mulder: samenstelling clubblad “De Bakenier” 
Koos Aarse: laten drukken en verspreiden “”De Bakenier”, 
                   coördinatie aanschaf clubkleding, 
                   beheer tekeningenarchief.  

Emailadres: vaargroep@vaargroepflevoland.nl  
 
Clubgebouw ...  

“HET BAKEN”, Sportlaan 12, 8256 CE Biddinghuizen.  

Bijeenkomsten ...  
Clubavonden op woensdag van 19.00 – 21.30 uur  
(medio februari t/m eind november).  

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 ...  
Senior lid - € 40,00 
Junior lid - € 20,00 
 

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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Goeden dag.  

Ik zal mij even voorstellen als nieuw lid. 

Ik ben Cor Westerink en werk als machinist bij de spoorwegen in 
Zwolle.  

Ben getrouwd en heb 3 kids, die inmiddels uit huis zijn.  

Al een poosje zeil ik met een oude schuit, in Elburg, die ik samen 
met mijn zoons heb. 

RC-zeilen doe ik zondag deze winter, wat ook verslavend werkt en 
ontspannend.  

Tevens rijd ik graag op de motor. 

Heb al leuke tochten gemaakt, naar de Eifel en Schotland.  

Prutsen en repareren is voor grotere stukken leuk,haha, het kleine 
is wat grotere uitdaging. 

Woensdagavond zal ik vaak proberen bij jullie te komen en zal m’n 
Seawind of Marblehead meebrengen. 

Zaterdags is moeilijker i.v.m. werk. 
 

Vriendelijke groet Cor Westerink, uit Elburg. 
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Proxxon PS 13 Pensander 12V. 
 

 
 
Laat ik het deze keer eens hebben over schuren en dan specifiek mijn 
laatste aanschaf. Als modelbouwers weten en hebben we allen wel ervaring 
en kennis m.b.t. schuren. Grof heden vanaf baksteen tot aan koperpoets en 
dan nog diverse schuurmethodes. Door het huidige coronavirus hebben we 
allemaal te maken gekregen met beperkingen. Bij mij persoonlijk (net als bij 
vele andere modelbouwers) is dan ook het bouwvirus opgedoken. Naast 
een modelauto ben ik ook bezig gegaan met een sleper. Gedurende zo’n 
bouwproces zal er het nodige schuurwerk verricht moeten worden. Grote 
vlakken geeft meestal geen problemen maar wat denken jullie van die 
kleine hoekjes en kiertjes net om een steuntje heen of de binnenzijde van 
een raam / patrijspoort?  

                                              
Veel moeilijker wordt het b.v. om de binnenhoeken van een opbouw te 
doen. Mijn dikke vingers in combinatie met schuurpapier komen gewoon 
niet op de eerder genoemde plaatsen. 
Zoekend naar een handige oplossing kwam ik terecht bij Proxxon. Van dit 
bedrijf had ik reeds een decoupeerzaag en een mini boorkolom. Proxxon 
maakt o.a. degelijk en handig modelbouw gereedschap. Zo vond ik daar een 
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eenvoudige maar handige schuurmachine die met moeilijke hoekjes korte 
metten zal maken. Ik heb het nu over hun PS 13 Pensander (12V).  
 

                               
 
Met een lengte van 160 mm en een diameter van 30 mm en een gewicht 
van 130 gram is het een prima in de hand liggende “staaf”. Normale 
schuurmachines maken een roterende schuurbeweging. De PS 13 maakt 
echter een lineaire beweging (2,5 mm) van links naar rechts. Gevoed door 
een 12V trafo maakt de PS 13 zo’n 8000 bewegingen per minuut.  
Naast de machine zelf omvat de levering acht kunststof schuurvoetjes, drie 
velletjes schuurpapier (korrel 180, 240 en400) en een handleiding in twaalf 
talen waaronder ook de Nederlandse. 
De zolen van de schuurvoetjes hebben diverse vormen.  
 

                              
 
Zo heb je de keuze uit een vierkant, cirkel, ruit, driehoek, ellips of een 
buisvorm. De voetjes kunnen zowel recht als onder een hoek in de machine 
geplaatst worden. Op het bijgeleverde schuurpapier kom je ook die vormen 
voor gestanst tegen. Het aanbrengen werkt net als of je een sticker opplakt. 
De schuurvelletjes zijn trouwens per korrelgrote na leverbaar. 
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Om een schuurvoetje te plaatsen verdraai je de voorkant van de machine 
een kwartslag waarna je het voetje kunt plaatsen. Met het terugdraaien van 
de voorkant vergrendel je het voetje en is de machine gereed voor gebruik.  
 
LET OP! Elk voordeel heb z’n nadeel. De benodigde trafo / voeding dient 
APART aangeschaft te worden. Wel dient deze minimaal een capaciteit te 
hebben van 1 Ampère.  
 

               
 
 
Door de diverse vormen van de schuurzolen kan ik nu soepel en gemakkelijk 
op moeilijk bereikbare plaatsen het gewenste schuurwerk verrichten. Even 
net wat extra materiaal van b.v. een ronding wegschuren is nu een fluitje 
van een cent. Diverse openingen nabehandelen gaat eveneens soepel door 
het makkelijk kunnen wisselen van de schuurvoetjes. 
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Internet: 
https://www.proxxon.com/en/micromot/28594.php 
https://youtu.be/4uwJRRL4750 
 
Toch ben ik nog niet helemaal tevreden. Dit heeft echter niks met de 
machine te maken maar meer met de korrelgrote van het schuurpapier. Zo 
wilde ik graag korrel 100 gebruiken maar dit zit niet in het Proxxon 
assortiment. Gelukkig heb ik een 3d printer ter beschikking "#$% Op 
www.thingiverse.com wordt in de zoekoptie Proxxon ingegeven en binnen 
de kortste keren heb ik de printbare schuurvoetjes gevonden die ook bij de 
standaard levering zaten. Maar niet alleen die standaard voetjes ook vele 
andere modellen met ander werkhoeken en verschillende lengtes. Mocht 
het nodig zijn is zo’n voetje ook nog aan te passen middels een 
tekenprogramma! 
 

                                  
 
Na een dik uurtje printen stonden er vier nieuwe voetjes op de printer klaar 
om gebruikt te worden. Het gebruikte printmateriaal (PLA+) is wel sterk 
maar wel gevoelig voor temperatuur. Ik bedoel hiermee de temperatuur 
door wrijvingswarmte (bij 8000 rpm). Je loopt hierbij een reëel risico op 
vervorming / breuk van het voetje. Nu had ik nog een rol 18 mm breed 
dubbelzijdig foam plakband met een dikte van 1mm liggen. Op dit plakband 
worden de geprinte voetjes geplakt en rondom bijgesneden. Vervolgens 
wordt het geheel op een stuk schuurpapier (korrel 100) geplakt. De geprinte 
voetjes passen perfect in de machine en geven mij het gewenste schuur 
resultaat zonder dat ze kapot gaan. De foam laag werkt dus isolerend 
genoeg! 
Met een kostprijs van € 24,95 heb ik dus een prima stukje gereedschap in 
mijn hobby ruimte! 
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Voor de thuisprinters: 
 
Schuurvoetjes 1; 
https://www.thingiverse.com/thing:4343721 
 
Schuurvoetjes 2; 
https://www.thingiverse.com/thing:4181616 
 
Schuurvoetjes 3; 
https://www.thingiverse.com/thing:4254649 
 
Schuurvoetjes 4; 
https://www.thingiverse.com/thing:2998667 
 
Schuurvoetjes 5; 
https://www.thingiverse.com/thing:2350727 
 
Steunblok schuurvoetjes; 
https://www.thingiverse.com/thing:2846007 
 
Een schuurpootjes opberg doos. 
https://www.thingiverse.com/thing:1731547 
 
Verloop stekker mogelijkheid; 
https://www.thingiverse.com/thing:3437152 
 
 

 
Tekst en foto’s: Jaap Bink. 
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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 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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Mooi Denemarken …. 

 

 
 

• De krijtrotsen van het Deense eiland Mon. 

 
 



 21 

De Open Dag van 2020 moest helaas gecanceld worden in 
verband met de Corona uitbraak. 
 

Maar, er is een goed bericht ……… 
 
Op woensdag 17 juni mogen we weer starten met 
onze clubavonden. Wel onder strenge voorwaarden. 
Hiervoor is en protocol opgesteld. Dit protocol is 
ondertussen goedgekeurd voor de Gemeente Dronten. 

 

 
 

Er kan dus weer gevaren worden! 
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