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“Over De Bakenier” 
--------------------------------- 
 
Hierbij de eerste Bakenier van 2021. 
Met daarin natuurlijk het artikel “Van de bestuurstafel”. 
Tevens een prachtig artikel van Lex over zijn Hovercraft. 
Lex, dank voor al je moeite om dit goed in ons clubblad te krijgen. 
En natuurlijk ... ter opvulling ... enkele stukjes van de redactie. 
We hopen dat iedereen plezier beleeft aan deze Bakenier nr. 70. 
 
En zoals altijd kijk ik vol verwachting naar mijn postvak-in of naar mijn 
brievenbus voor de vulling van het volgende clubblad. 
 
 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 70. 

 Samenstelling/ Inhoudsopgave  blz.  2 
 Van de bestuurstafel   blz.  3 
 Griffon 2400 TD Hovercraft  blz.  6 
 Kamper botters    blz. 12 
 Scharnierende trekhond   blz. 13  
 IJsbaan / Vaarvijver.   blz. 16  
 Verenigingsnieuws    blz. 18 
 Dank adverteerders   blz. 22 

  
 

 
  



 3

Van de bestuurstafel. 
Het jaar loopt nog steeds niet zoals wij voor ogen hebben. We hadden zo 
graag gezellig met elkaar aan de waterkant willen staan met de zender in de 
hand. Helaas zijn wij nog steeds niet van het Corona virus verlost. Wij zijn in 
overleg met de gemeente om weer langzaamaan open te kunnen, in ieder 
geval voor de eigen leden. Evenementen houden op ons terrein zien wij 
voorlopig nog niet gebeuren. 
 
Wij zitten uiteraard als bestuur niet stil maar wij merken allemaal dat het voor 
ons ook een erg rustig jaar is. De tijd om eens wat zaken op de rit te zetten 
die aandacht nodig hebben.  
Bert is met de voorbereidingen bezig voor onderhoudszaken. Het dak van de 
berging wordt kritiek, er waaien soms al wat stukken af. Het klusteam pleegt 
in afgeslankte vorm wat klein onderhoud zoals grasmaaien, e.d. Via Han 
hebben wij een nieuw bord gekregen voor bij de slagboom, de oude is 
helaas door vandalisme onherstelbaar beschadigd. 
 
Lex heeft zich vastgebeten in de WBTR, velen van jullie zullen niet weten 
wat dit inhoud, wij ook eerst niet maar hij heeft het voor jullie samengevat in 
onderstaande uitleg.   
 
WBTR? Voor de meesten zal dit weer een wazige afkorting zijn, maar het is 
er wel eentje waar wij als vereniging mee te maken gaan krijgen. Het staat 
voor Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Deze wet treedt vanaf 1 juli 
2021 in werking en is in het leven geroepen om verenigingen, coöperaties, 
stichtingen en dergelijk te beschermen tegen wantoestanden binnen een 
bestuur. Net als BV’s en NV’s dit al heel lang hebben. Bij wantoestanden 
moet je dan denken aan bijvoorbeeld onbehoorlijk bestuur, 
belangenverstrengeling en het gebruik van verenigingsgelden voor andere 
doeleinden dan voor de vereniging. De bekende ‘greep uit de kas’. Alleen 
maar goed dus deze wet, het kan de Vaargroep behoeden voor schade als 
er onverhoopt iets mis gaat. 

Wat gaat dit voor onze Vaargroep concreet betekenen? Voor de normale 
gang van zaken niet zo veel, maar achter de schermen komen er enkele 
wijzigingen. We werken momenteel aan een stappenplan om per 1 juli aan 
de WBTR te voldoen. Uit dat plan is gebleken dat we eigenlijk al veel zaken 
prima op orde hebben. De belangrijkste punten die nog geregeld moeten 
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worden zijn het in de notulen vastleggen van procedures van vervanging, 
mocht een bestuurslid zich schuldig maken aan bovengenoemd gedrag. 
Daarnaast het opstellen van een taakomschrijving van de verschillende 
bestuursfuncties, en het opzetten van een ‘vier ogen principe’ voor financiële 
handelingen. Bovendien is het zaak om direct aan de bel te trekken als er 
misstanden gesignaleerd worden. Ook het niet direct handelen bij signalen 
wordt gezien als wanbestuur. 

Als er zich dingen voor zouden doen die negatieve financiële gevolgen voor 
de vereniging hebben zijn vanuit de WBTR álle afzonderlijke bestuursleden 
hiervoor hoofdelijk aansprakelijk. Ook als je zelf netjes gewerkt hebt en er 
geen schuld aan hebt! Die aansprakelijkheid geld ook bij bijvoorbeeld in- en 
externe schadeclaims van welke aard dan ook. Stel er is bij een club 
activiteit een ongeval waarbij iemand rugletsel oploopt, en betrokkene stelt 
de vereniging aansprakelijk. Die claims kunnen hoog oplopen, en na het 
leegraken van de clubkas wordt er bij de bestuursleden aangeklopt voor het 
restant. Dit is voor ons als bestuursleden, maar ook voor de club als geheel 
een niet te onderschatten risico. Gebruikelijk is daarom om een 
Bestuurdersrisicoverzekering af te sluiten die hier bescherming biedt. We 
vinden het allemaal leuk om in het bestuur te zitten, maar het moet wel leuk 
blijven natuurlijk. Daarom is zo’n verzekering inmiddels alvast geregeld. 

Voor de overige zaken komen we natuurlijk bij jullie terug op de 
eerstvolgende ledenvergadering. We hopen dat er snel weer gevaren kan 
worden, maar ook dat de gebruikelijke vergaderingen binnen afzienbare tijd 
weer mogelijk worden. 

Groeten, 
 
Het bestuur.  
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Hét bouwbedrijf van Flevoland 

WILSOR KUNSTHARSEN 
Noorderbaan 46 
8256 PR Biddinghuizen 
Tel. 0321 - 331167 
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Griffon 2400TD Hovercraft 
Tja, 2020 was eigenlijk nog maar net begonnen toen al die ellende over ons 
uitgestort werd; Corona! De regering besloot het land in ‘Intelligente Lockdown’ te 
brengen, om de dreiging het hoofd te bieden. Thuis blijven, quarantaine, 
thuiswerken, allemaal dingen waar we aan moesten wennen. En wat ga je dan als 
modelbouwer doen met al die tijd? Juist ja, modelbouwen natuurlijk! Mijn ‘Corona 
project’ werd een hovercraft naar model van een Griffon 2400TD. 

Ik liep al een tijdje met de gedachte rond een 
hovercraft te willen bouwen. Daarom had ik 
net voordat Engeland uit de EU stapte voor de 
zekerheid vast een bouwpakket van een Sirius 
600 van Palaform Ltd over laten komen. Dat 
moet de basis worden van deze hovercraft. 
Het uiterlijk echter zal flink aangepakt moeten 
worden om een militaire 2400TD te gaan 
worden. Daartoe ben ik achter de PC gaan 
zitten, heb het CAD-programma opgestart, en 
eigenlijk alles boven de dek niveau in 3D 
ontworpen. Dat is best een klus geweest, 
vooral omdat alles op een relatief kleine 
printer met 150x150 cm bed geprint moet 
worden. De duct met aandrijfmotor is het 

                     Palaform Siruis 600 kit 

                  Cabine en duct geprint 
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Sidethruster. 

lastigste deel om te maken, en past ook maar nét op de printer! De cabine valt 
eigenlijk wel mee, het handig in stukken verdelen zodat het goed geprint kon 
worden blijkt het lastigste. 

Nadat de delen geprint zijn kan ik de 
juiste maten op de romp overnemen. 
De dek opening blijkt aan weerszijden 
10mm smaller gemaakt te moeten 
worden, en het is het makkelijkst om 
de cabine omgekeerd op de romp te 
gaan zetten. De voortstuwing duct dus 
op de boeg, en waar Palaform al een steun voor de standaard duct in de romp heeft 
gemaakt moet de voorkant van de cabine komen. Uiteindelijk maakt dat voor het 
uiterlijk niet uit, de skirt is voor en achter symmetrisch. Die plaatsing geeft me ook 
de mogelijkheid om ‘side thrusters’ zo ver mogelijk naar voren in de romp te 
bouwen. Dat zijn luchtuitlaten met kleppen die als een boegschroef werken. Ze 

blazen lucht naar links of rechts, 
waardoor de boeg dan de andere kant 
uit weggedrukt wordt. De originele 
2400TD heeft dit niet, maar ik wou het 
er gewoon in hebben, dus ach, beetje 
modelbouwvrijheid mag best wel!  Ook 
deze thrusters zijn in CAD  getekend en 
toen geprint. 

De techniek in de romp bestaat naast deze thrusters uit een lift motor met 
afgetopte 3 inch vierblad propeller. Deze blaast die lucht in de skirt en onder de 
romp waarmee het luchtkussen tot tand komt, waarmee de machine dan boven de 

               De romp word ‘omgekeerd’ gebruikt. 

                            Liftmotor met duct.                                         Skirt openingen, onder rooster voor schuiven  
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ondergrond gaat zweven. Dit kan 
van alles zijn, bestrating, parket, 
water, sneeuw, maakt allemaal niet 
uit. De liftmotor blaast via twee 
gaten in de zijkanten lucht in de 
skirt, en via een gat in de bodem 
wordt het luchtkussen op druk 
gezet. Dat onderste gat kan ik met 
schuifjes groter of kleiner maken, 
waarmee de drukverhouding tussen 
skirt en luchtkussen beïnvloed kan 

worden. De druk in de skirt schijnt namelijk iets hoger te moeten liggen als die in 
het luchtkussen. Verder wil je naast zweven ook graag vooruit, dus er is een motor 
voor de voortstuwing. Deze blaast met een drieblad ‘bullnose’ propeller lucht door 
een duct naar achter. In de duct zitten eerst 2 horizontale stuurbladen waarmee ik 
het model straks iets in pitch (voor- of achterover hellen) kan besturen. Daar achter 
komen vier richting roerbladen, want met alleen rechtuit kom je binnenshuis ook 
weer niet ver… Twee mini servo’s zorgen voor de aansturing van deze zes 
roerbladen. Voor zowel lift als thrust motor gebruik 
ik kleine outrunnertjes die ook in quadcopters 
gebruikt worden. Ook de propellers leen ik daarvan. 
De hovercraft wordt van stroom voorzien door een 
3S 3600mAh Lipo accu, en word verder nog uitgerust 
met verlichting, schijnwerpers en een zwaailicht. 

Tot aan het dek niveau word de hovercraft 
opgebouwd zoals beschreven in de bouwbeschrijving 
van de Palaform Sirius. Alleen maak ik extra steunen 

tussen dek en zijwand om het 
geheel wat steviger te maken. 
De dek opening verkleinen 
doe ik met houten latjes, die 
daarna met ABS strips bekleed 
worden. Het gat in de boeg, 
waar de uitsparing van de 

     Versterkingen onder het dek 

          Voortstuwing motor met duct en roeren 

        Alles in de grondverf en detail op hun plaats 
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Resultaat uit de spuit studio, en uiteindelijk 
afgebouwd model 

RC ingebouwd. De twee ESC’s in luchtstroom voor koeling 

originele voorstuwing duct zat, maak ik dicht met ABS plaatjes zodat de romp weer 
dicht zit. Daar komt dan ook de sideshruster, die zijn aanvoerlucht zo makkelijk uit 
de skirt kan halen. Veel tijd gaat zitten in de afwerking van de cabine. Die is 
uiteindelijk in 5 delen geprint en samen gelijmd. Het afwerken van de print delen 
doe ik weer volgens de methode die ik altijd gebruik; nat schuren met korrel 240, 
spuitplamuur, weer nat schuren met 240, spuit grondverf, nat schuren korrel 400, 
en een laatste laag grondverf. Dan is het model klaar voor de laatste verflaag. 
Daartoe spuit ik eerst het hele model in groen. Vervolgens leg ik, naar een tip van 
Roel van Essen, worstjes van uitgerolde Prit Buddies over het model, en plak de 
delen die niet donker moeten over de worstjes af met keukenfolie. Vervolgens spuit 
ik de overgebleven vlakken in bruin met een vleug blauw er door. Na verwijderen 
van de Prit-worstjes en folie heb je dan een mooi camouflage patroon over het 
model. Daarna kan ik alle 3D geprinte en in de verf gezette details op het model 
lijmen. Dan gaat als laatste de meegeleverde skirt onder de romp, eenvoudig met 
dubbelzijdige tape. Het is daarbij wel even secuur plakken, want de skirt moet 
natuurlijk goed symmetrisch om de romp liggen. 

Dan komt het uur van de waarheid dichterbij. Na alle techniek weer ingebouwd, en 
de roeren goed op de middenstand afgesteld te hebben is het tijd voor een eerste 
proefvaart. Of misschien heet het bij een hovercraft proefzweef, dat laat ik maar 
even in het midden… Op het 
parket in de woonkamer 
doet hij het meteen goed! 
Voor de liftmotor heb ik niet 
meer dan 20 - 25% 
vermogen nodig om de skirt 
goed op te kunnen blazen, 
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en een voldoende sterk luchtkussen onder de hovercraft te hebben. En op dat 
parket zweeft hij ook echt! Met een vinger zachtjes wegduwen betekent dat hij pas 
aan de andere kant van de kamer tegen de plint tot stilstand komt! Bij het testen 
van de voortstuwing kom ik er achter dat een hovercraft besturen toch heel iets 
anders is als je bij een boot of auto gewend bent. De beweging wil steeds doorgaan, 
van richting veranderen betekent dat je met roer én gas moet werken. Een richting 
correctie wordt ingezet met de roeren, en dan wat gas erbij en tegelijk de roeren 
weer wat rechtuit om de bocht om te gaan. Omkeren betekent vol roer, wachten 
tot hij gekeerd is, dan roeren recht en volgas om de dan achteruit zwevende 
hovercraft af te remmen. Je bent continu bezig met sturen en spelen met het gas 
om het ding daar te krijgen waar je ‘m hebben wilt. Dat is heel leuk om te doen, 
maar in het begin lukt dat zeker niet vlekkeloos, geloof me! Oefening baart kunst… 
Gelukkig heb ik een ‘panic stop’ functie ingebouwd; als ik een schakelaar op de 
zender overhaal wordt direct de lift motor uitgeschakeld, waarna de 2400TD op z’n 
buik binnen enkele decimeters stil ligt. In het begin heb ik dan ook mijn linker 
wijsvinger zo goed als continu tegen die schakelaar aan liggen, just in case… 

Vervolgens is een test op het water aan de beurt. Gelukkig zijn tegen die tijd de 
corona maatregelen net versoepeld, dus dat kan gewoon op de vaargroep. Die test 
is even spannend, ik heb verschillende RC hovercrafts gezien die eigenlijk niet over 

het water zweven, 
maar als een boot 
golven genereren. 
Dat wil ik nou net 
niet. Bij de 
2400TD zijn bij 
langzaam varen 
die golven er wel, 
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maar als het gas er op gaat schuift de hovercraft op het water en glijdt er bijna 
zonder golven overheen als een speedboot. Het sturen blijkt op het water een stuk 
beter controleerbaar te zijn als op een harde ondergrond. Dat wordt veroorzaakt 
doordat de skirt een beetje aan het water ‘plakt’, en daarmee wat weerstand heeft 
wat het zweven over het 
water wat stabiliseert. 
Daarmee is die eerste keer 
op het water een succes, ik 
ben tevreden! 

Alleen vind ik de overgang 
van langzaam varen naar 
over het water zweven nog 
wat moeizaam gaan. De skirt 
heeft de neiging om zich aan 
de voorzijde ‘in te graven’. Om dat te verbeteren leg ik het zwaartepunt iets naar 
achter zodat er minder druk op de voorzijde rust. Dat scheelt al een flink, de 
overgang gaat nu veel soepeler. Uiteindelijk is dat met wat spelen met de druk op 
de skirt nog beter geworden, het blijkt dat deze Griffon met een relatief lage skirt 
druk op het water het beste presteert. Dit eigenlijk tegen mijn verwachting in, mooi 
dat ik dat instelbaar heb gemaakt! Ook haal ik de originele laag piepschuim die als 
extra drijfvermogen onder de romp gelijmd zit er af, en vervang die door een 
dunnere. Voor mijn gevoel steekt die laag te ver uit en ‘hapt’ daarmee in het water, 
wat ook debet is aan het ingraven van de boeg. De dunnere laag blijkt te werken. 

De Griffon 2400TD vaart het mooist (zo blijf ik het dan maar noemen..) met een 
gemiddelde snelheid. Hij kan wel hard, maar dan wordt de besturing zoekerig 
omdat dan de skirt óf links, óf rechts aan het water plakt. Halfgas gaat gewoon 
prima en levert een mooi vaarbeeld op! Dat scheelt natuurlijk ook in het 
stroomverbruik. Gemiddeld kom ik aan 10-12 Ampére totaal, waarmee de vaartijd 
boven verwachting is, 20 tot 30 minuten op één accu is haalbaar. In en uit het water 
varen heb ik nog niet kunnen proberen, daarvoor is de oever te steil. Dat zal nog 
eens op een strandje of zo moeten gebeuren. Hoe dan ook ben ik blij met dit 
nieuwe model, een nuttige besteding van Lockdown tijd! 

Lex Verkuijl                    
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Kamper botters KP. 

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

 

 

 

 

Uit de oude doos … in volle glorie na de restauratie! 
Meer informatie … botterwerf in de Buitenhaven te Kampen. 
Hier is ook de Kamper Kogge te vinden! 

De moeite waard om eens een kijkje te nemen! 
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Doe eens wat anders... een “scharnierende trekhond”. 
 
Tijdens de Corona periode is opruimen een veel gedane bezigheid. 
Dit is te merken als je bij de Gemeentewerf komt om daar het een en 
ander af te leveren. Vaak sta je achter in de file voordat je binnen kunt 
rijden. 

Zo was ik ook (op zoek naar een heel klein en natuurlijk niet te vinden 
onderdeel) in mijn kasten aan het zoeken. Het onderdeel was dus echt 
niet te vinden, maar wel iets dat groter was en waar ik 10 of 20 jaar 
geleden aan begonnen was … een “scharnierende trekhond”.  

Wel gezaagd, maar nog in losse onderdelen. 
Werktekening ...onvindbaar, maar we hadden nog een catalogus met een 
foto. 
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En dit is dan ons nieuwe huisdier! 
 

 

En dan te bedenken ...  

 Hij eet, drinkt, plast en poept niet 
 Uitlaten ... niet nodig 
 Blaft niet 
 Kwispelt met zijn staart en schud met zijn kop 

Samen met Ineke het beest afgemaakt.  
Waarschijnlijk was het bedoeld als speeltje voor de kleinkinderen. 
En dan te bedenken dat die op dit moment tussen 17 en 21 jaar zijn.  
Hoe lang kun je iets bewaren??? 

Wij hebben er in ieder geval alsnog veel plezier aan beleefd. 
Ton & Ineke Mulder. 
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Onze schaats- en vaarvijver.  

In zomer en winter een prachtige plek om samen te komen. 
Winter. 
Ook dit jaar kon er weer geschaatst worden. 
Fijn voor de ijsclub. En nu wachten op hopelijk een langere 
ijsperiode in de komende winter. 

 

Zomer. 
Hopelijk na de Corona periode een lange mooie zomer om met alle 
vaargroepleden lekker te varen in de komende zomer. 
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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).  
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Clubblad “De Bakenier”...  
Samensteller: Ton Mulder. 
mail: AMulder2@kpnmail.nl   

 

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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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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