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“Over De Bakenier”
--------------------------------Beste vaar- en bouwvrienden....
Dit is mijn eerste Bakenier – en ik wil hierbij Ton Mulder danken voor zijn
jarenlange redactiewerk, en het overdragen van een prima set bestanden aan
mij! Je krijgt nog een stick terug Ton!
Ik ben een paar jaar lid en verheug me op de samenwerking met jullie allen
om van tijd tot tijd dit clubblad uit te brengen. Dit keer een interessant en
practisch stuk van Jaco, maar bijdragen in iedere vorm zijn zeer welkom!

Tot ziens aan de waterkant of in het clubhuis.
En voor een leuk stukje voor De Bakenier …
Freek Schepers, samenstelling,
Mail: Freek_Schepers@yahoo.com , of 0612808902.

Inhoudsopgave De Bakenier 71.
------------------------
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Van de bestuurstafel.
We kunnen terugkijken op een paar leuke en gezellige maanden aan de
waterkant. De clubavonden konden weer gehouden worden en de opkomst
was goed.
Hoogtepunt dit najaar was natuurlijk onze najaarsvaardag met barbecue.
Een zeer goede opkomst en wat was het gezellig. En het lijkt wel of de
weergoden ons steeds goedgezind zijn, het was prachtig weer. Tijdens deze
vaardag hebben wij stilgestaan bij de leden die de afgelopen periode ons
ontvallen zijn, Gert, Sierk en Egbert. Jaco heeft een mooie lijst in het
clubhuis opgehangen ter ere van de ons ontvallen leden.
Stefan Wassing en Wim zijn eens flink met de bezem door het clubgebouw
gegaan, het ziet er veel ruimer uit en alles is weer schoon. Laten wij met
elkaar zorgen dat dit zo blijft.
Een heel mooie aanwinst is de door Wim van Lit gesponsorde airco, deze is
niet alleen om te koelen in de zomer maar vervangt ook de 2 elektrische
kachels in de winter. Wij als bestuur zijn hier erg blij mee, wij hebben al
mogen ervaren hoe lekker koel het binnen is als buiten de zon onze plastic
modellen laat smelten.
Ook hebben wij na de zomervakantie een nieuwe bijboot op de kop kunnen
tikken en ook al aan het werk kunnen zetten. Deze zal de Kermit en de grijze
bijboot vervangen. Maar ja, hoe gaan zij die nieuwe boot vernoemen…..
binnenkort komen wij hierop terug.
Wij richten onze pijlen op 2023, helaas niet zo een beste start met weer een
lockdown. Wij plannen de evenementen in zoals voorgaande jaren en
passen aan indien nodig, maar laten wij hopen dat dit jaar alles door kan
gaan. Hoogtepunt zal weer worden de open dag op de eerste zaterdag in
juni. Veel clubs kijken hier hals reikend naar uit.
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Wat zeker op de planning moet voor dit jaar is het dak van de berging. Wij
zijn binnen het bestuur aan het bekijken hoe wij dit het beste kunnen
aanpakken. Natuurlijk zou het mooi zijn als wij alles zelf konden maar
sommige klussen zijn daar niet geschikt voor en vinden wij als bestuur een te
groot risico.
2023…… Zo ver vooruit kijken? Ja wij wel want dan bestaat de Vaargroep
40 jaar. In 2013 hebben wij dat gevierd met een groot feest tijdens de open
dag, in 2018 zijn we met een delegatie leden op pad geweest met de KNRM
boot station Scheveningen en hebben wij daar de verkeerspost bezocht. In
2023 gaan wij weer voor een groot feest. Wij komen hierop terug, zo een dag
vergt een vroegtijdige aanpak.
Wij wensen jullie allemaal een gezond en mooi 2022 toe. En laten wij hopen
dat wij elkaar weer gauw aan de waterkant kunnen ontmoeten.
Groeten,
Het bestuur.
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WILSOR KUNSTHARSEN
Noorderbaan 46
8256 PR Biddinghuizen
Tel. 0321 - 331167
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Hét bouwbedrijf van Flevoland

Arduino in de modelbouw
Zo’n anderhalf jaar geleden heb ik een Arduino starter set voor mij
verjaardag gevraagd. Leek me wel leuk, die dingen programmeren zodat er
schakelfuncties in mijn modellen mee gemaakt konden worden. Na wat
experimenteren en kopiëren van wat er allemaal daarvoor op internet
beschikbaar is kon ik al snel leuke dingen in elkaar frutselen. Maar wat is nu
een Arduino, en wat kun je er specifiek mee? Hieronder mijn ervaringen.

Wat is het?
Een Arduino is een van origine Italiaans idee van een open-source
computerplatform met microcontrolers. Van deze Arduino boards zijn
verschillende varianten met verschillende mogelijkheden. De Arduino UNO
is de oervorm, te vinden in bijna elke basis
set. Voor de modelbouw zijn de kleinere
bouwvarianten als de Nano, Mini en
(Pro)Micro vooral interessant. Ze werken
allen met dezelfde ATmega32U4
microcontroller als basis. De functionaliteit is
ook gelijk, al verschillen de aansluit
mogelijkheden wel iets naar gelang het type. Ik werk hoofdzakelijk met de
Nano’s, lekker klein en met toch veel aansluitingen. Daarnaast
spotgoedkoop, voor onder de 3 euro te krijgen bij Oosterse-vrienden-dotcom. Voor deze Nano, en ook de andere varianten, zijn vele zogenaamde
‘shield’ te krijgen waarmee je makkelijk aansluitingen kunt realiseren die je
nodig hebt, bijvoorbeeld voor veel servo’s of juist een motor aansturing.
Enige soldeer handigheid is wel aan te raden.
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Op testboards (zogenaamde breadboards) kun je alles makkelijk
uitproberen met insteek draadjes, maar wil je het enigszins zinnig in een
model inbouwen zul je zelf de Nano op een (universeel) printplaatje moeten
solderen, samen met de benodigde aansluitingen. Maar die kun je dan wel
mooi zo samenstellen als voor het specifieke doel nodig is.

Wat doet het?
Een Arduino is in de basis een programmeerbare micro computer. Het ding
kan schakelen, signalen inlezen, PWM uitsturen (servo signaal), in elke
combinatie die je maar nodig hebt. Er zijn digitale pinnen die alleen aan of
uit herkennen en uitsturen, en analoge waarmee je een spanning in kunt
lezen. Je kunt zo goed als elke pin ‘vertellen’ wat hij moet doen, het
systeem is daarmee enorm flexibel. Wat je ermee kunt maken grenst aan
het oneindige. The sky is the limit, zolang je kunt bedenken wat een
schakeling moet doen kun je dit ook programmeren. Van eenvoudige
knipperlicht- en motorsturing schakelingen tot servo aansturingen, volledig
naar eigen wensen te programmeren V- en X-mixers, combinaties met Multi
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Switch schakelingen. Zo ben ik nu mee bezig met een flightcomputer voor
een hydrofoil boot, met Gyrostabilisering en hoogteregeling. Gelukkig zijn er
ontelbare schakelingen en programma’s (zogenaamde Sketches) op internet
te vinden. Ik gebruik meestal ook een kant en klare Sketch, en pas die aan
naar wat het voor mij moet doen. Zo heb ik voor die flightcomputer
bijvoorbeeld een al bestaand Gyro-programma aangepast met een
hoogtesensor en servo
routines die gewoon vrij
te vinden zijn.
Besturing autonoom
sensorbootje
Hoe programmeer je
het?
Natuurlijk ben ook ik
begonnen met de basis
knipperlicht schakeling waar elke beginner set zijn lessen mee begint! En
langzaam bouw je dat dan uit met de dingen die je interessant vind. En pas
je waardes aan om te kijken wat het effect is. Heel handig is daarbij ook
Youtube! Daar zijn heel veel how-to video’s te vinden, en ook zijn er veel
Arduino forums waar je informatie af kunt plukken. Maar vooral is het leuk
om dingen uit te proberen, testen, en aanpassen tot dat verrekte ding ook
doet wat jij wilt dat hij doet! Ik kan je vertellen dat dit programmeren best
verslavend is!
Het programmeren zelf doe je met behulp van de Arduino IDE. Dat is een
programma voor de PC of laptop waar je de programma regels in tikt.
Vervolgens vertaald deze IDE de instructies dan naar hexadecimale code,
het zogenaamde compileren, en programmeert daarmee via een USB
aansluiting de Arduino. Die IDE is behoorlijk fool-proof. Als je iets fout intikt
geeft hij zelf al aan waar de fout zit, en meestal ook wat er fout is. De
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programmeertaal die gebruikt wordt is C++. Dat is een doorontwikkeling
van de Basic programmeertaal van de vroegere Atari, Commodore 64 en
MSX computers.
De volledige taal en syntax (wat waar neergezet dient te worden, en hoe)
wordt in de documentatie bij zo’n setje ook uitgelegd. Heb je, zoals ik,
vroeger met de eerder genoemde computers gespeeld is dat zeker een
voordeel. Maar ook zonder die voorkennis is het goed te leren. Je begint
eenvoudig en bouwt dat langzaam uit. Loop je vast zijn er altijd de Youtube
filmpjes en andere hulp websites. Ook kun je waardes tijdens het draaien
van de Sketch op de PC monitor weer laten geven. Dan kun je zien wat het
programma doet en, meestal belangrijker, wat het níet doet….

Wat heb je nodig?
Zoals gezegd is een beginner setje
het handigst om mee te beginnen.
Daarmee kun je al talloze projectjes
maken, waarbij je gaandeweg leert
hoe je moet programmeren en wat
de effecten van de verschillende
commando’s en aanpassen van de
parameters zijn.
Daar zit ook meteen al veel materiaal
in om mee te werken. Natuurlijk de
Arduino zelf (meestal een UNO) , sensoren, weerstanden, LED’s,
schakelaars, breadboard en veel steekdraden. Heb je later andere sensoren,
modules of hulp schakelingen nodig voor een project zijn daarvan legio via
de Aziatische websites te koop, voor meestal weinig.
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Tot slot.
De techniek van deze Arduino’s is een leuke aanvulling op de modelbouw
hobby. In ieder geval voor mij. Natuurlijk zijn er veel elektronische modules
te koop die voor extra functies in een model handig zijn, maar hiermee kun
je zelf exact maken wat je nodig hebt. En dus ook wat er nog niet is. Verder
is de Sketch vervolgens makkelijk aan te passen als het toch net anders
moet werken. Veelal kun je dan ook nog tegen veel lagere kosten werken
als met kan ten klare modules mogelijk is. Ook kun je vaak kleiner en minder
complex bouwen dan verschuilende gekochte modules met elk een
specifieke functie in te moeten bouwen en aan elkaar te moet knopen. En
voor je het weet bouw je projectjes specifiek voor Arduino, die zonder zo’n
microcontroller niet eens mogelijk zouden zijn … moet niet gekker worden!

Lex Verkuijl.
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AFMETINGEN EN SCHAAL IN DE MODELBOUW
Schaal is de verhouding tussen modelafmetingen en het origineel.
In de scheepsmodelbouw worden modellen gebouwd in vele soorten en
maten, van een miniatuur tot enorme bouwprojecten.
De bepalende factor voor hun afmetingen is de schaal waarin het model
gebouwd is.
Deze kan op verschillende manieren worden uitgedrukt:
bijvoorbeeld door de ratio (1:48), door een deler (1/48), door een letter
(schaal O) of door afmetingen (1/4”=1’ ).
Al deze voorbeelden geven dezelfde schaal weer....
De tekeningen van deze tijd zijn een accurate weergave van het origineel,
wanneer de tekening ‘op schaal‘ is betekent dat, dat ieder element in de
tekening dezelfde verkleining is van het origineel.
Dus wanneer een tekening 1/50 is, wil dat zeggen dat 1 cm op de tekening
gelijk is aan 50 cm van het origineel.
Wanneer we bij modellen praten over schaalverhoudingen kan men deze
indelen in twee groepen:
1. Imperial stelsel

De basis voor de schalen van het
Imperial stelsel bestaat uit 12-tallen.
Men hanteert daarbij twee
eenheden, namelijk de inch en de
foot.
Het principe hierbij is dat de maat in
inches overeenkomt met 1 foot in
werkelijkheid.

Zo zijn voor de officiële US Navy modellen de schalen 1/8"=1', 1/16"=1'
en 1/32"=1’.
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In de Engelstalige landen zijn deze schalen nog populair, maar de metrische
schalen rukken wel op.
Modelbouwers die niet vertrouwd zijn met deze eenheden hanteren
meestal de omgerekende metrische waarden.
Het Imperial stelsel kent breuken, inches en voeten.
In afbeelding (1) is te zien hoe een inchmaat op een tekening er uit ziet,
tussen haakjes is de metrische schaal weergegeven die daarmee
overeenkomt.
2. Metrisch stelsel
De metrische schalen (afb.2) zijn veel eenvoudiger om mee te werken,
omdat er slechts één eenheid van
maatvoering is, namelijk de meter.
De waarde in de tabel zijn min of
meer de standaardschalen in de
(scheeps)-modelbouw.
Het spreekt voor zich, dat de
keuze van de schaal bepalend is
voor een project.
Een schaal van bijvoorbeeld 1/25 vraagt om veel details en geeft een groot
model, terwijl 1/100 minder details zal tonen (afhankelijk van het model) en
een handzamer model oplevert.
De keuze is aan de bouwer. Voor een beginnende modelbouwer geldt nog
steeds het aloude advies: neem een klein object en een grote schaal .
Met name beginnende modelbouwers hebben de neiging om bij zelfbouw
(scratch) de afmetingen van het model te laten bepalen wat de schaal ervan
moet worden. Het moet in de auto passen, of op die plek in huis komen.
Begrijpelijk, maar niet verstandig.
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Vaak eindigt men met een exotische schaal, bijvoorbeeld 1/78, waar
nauwelijks of geen onderdelen voor in de handel zijn. Het verdient alleen al
daarom te kiezen voor een ‘standaard’ schaal.
Als men dan ook nog voornamelijk in eenzelfde schaal bouwt, ontwikkelt
men een soort ‘gevoel’ voor deze schaal. Men ziet vrijwel direct wanneer er
een meetfout is gemaakt.
Tekeningen

Nog steeds is de tekening de meest gebruikte informatiebron voor veel
modelbouwers. In vroeger tijden werden deze gekoesterd en voorzichtig
behandeld. Velen herinneren zich nog het werken met overtrekpapier en/of
carbonpapier. Wanneer spanten vergroot moesten worden, werd er een
raster overheen getekend en op basis daarvan werd een nieuwe tekening
gemaakt.
Maar de tijden zijn veranderd... Een bekend adres voor tekeningen is het
tekeningenarchief van de NVM. Dit archief vormt al tachtig jaar een
waardevolle bron van informatie
(https://www.modelbouwtekeningen.nl/)
Nog steeds zijn tekeningen onmisbaar als informatiebron, maar daar wordt
heden wel anders mee omgegaan.
Tegenwoordig hebben we lichtdrukmachines, printers en scanners.
Wanneer er plannen zijn voor een nieuw model , dan worden eerst de
hoofdafmetingen en schaal bepaald en op basis van die gegevens wordt er
begonnen. Fotografisch vergroten of verkleinen is de eenvoudigste manier
om een tekening op de gewenste schaal te krijgen. Als een tekening
vergroot of verkleind moet worden is het percentage eenvoudig te
berekenen:
Afmeting nieuw / afmeting oud (tekening) x 100 = percentage.
Voorbeeld: Een op tekening gemeten maat van 56 cm moet 90cm worden,
dan moet de tekening 90/56x100=161% worden vergroot.
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Afbeelding [afb.4] toont de standaard papierafmetingen (ISO), en
afbeelding [afb.5] waarop dat gebaseerd is.
De tabel van afbeelding [afb.6) geeft de percentages weer om
standaardvellen papier te vergroten of te verkleinen.
Digitale tekeningen

Voor het maken van digitale (CAD)tekeningen gebruikt men speciale
software zoals Revit, AutoCAD en ArchiCAT en vele andere programma's. De
software slaat de informatie dan op als een zgn. vectorbestand. Veel
modelbouwers kunnen hier weinig mee, maar dat wordt anders als de
maker een Pdf-bestand genereert. Het PDF (Portable Document Format)
was oorspronkelijk een grafisch bestand, dat sinds 1993 is uitgegroeid naar
een standaard voor elektronische documenten. Dit kwam met name
doordat het PDF alle beeldinformatie meedraagt, waardoor het op iedere
printer afgedrukt kan worden. Om zo'n tekening in PDF naar een andere
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schaal om te zetten is dan relatief eenvoudig. Het PDF van de tekening moet
dan als een afbeelding in een grafisch programma worden geladen en het
percentage (zie boven voor berekening) worden ingegeven.
Vooral voor details is dit heel handig, omdat zo'n object op de huisprinter
kan worden afgedrukt. Om grotere vellen te printen kan men gebruik maken
van speciale printers. Deze zijn groot en kostbaar, waardoor het buiten
bereik is van de doorsnee modelbouwer. Simpeler is het om naar een
copyshop te gaan, waar men speciale printers heeft om deze formaten af te
drukken.
Ook kan gebruik gemaakt worden van online plotservice, zoals
www.plotgemak.nl.
Deze beschikken over speciale apparatuur en leveren heel snel. Als men
daar het Pdf-bestand ge-upload heeft, krijgt men direct een offerte en kan
men beslissen of men een afdruk wil. Is dat het geval dan wordt het
document na betaling binnen 24 uur verzonden. Het is zeker een aanrader,
omdat de kosten beslist meevallen. Voorwaarde is wel dat men over een
goed printbestand (PDF of JPG) beschikt. De specificaties daarvoor kan men
vinden op de website.

Divider
Een andere/ nog vaak
voorkomende wijze is het werken
met een 'divider'.
Het is een instrument dat eruitziet
als een 'X' met een
verbindingspin. (afb.8)
Door deze pin naar boven of onder te bewegen verandert de
afstandsverhouding tussen boven en onder. Men komt dit instrument
veel tegen bij Amerikaanse modelbouwers.
Zo’n 'divider' is via internet in Amerika verkrijgbaar bij Micro Mark.
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https://www.micromark.com/Proportional-Divider.
($129,95)
Wanneer het goed is ingesteld is het erg accuraat en
werkt het erg snel. Het is handig wanneer de
afmetingen bepaald moeten worden aan de hand van
foto's. Het instellen is dan wat lastiger, maar wanneer dit eenmaal is gebeurd
kan de meetlat terzijde gelegd worden.
Bij het bouwen van kleine objecten kan je het detail scannen vanaf de
tekening met de A4-scanner. Vergroot of verklein dit en stuur het naar de
printer. Weg met de onhandige grote lappen papier, gewoon enkele A4velletjes op tafel.
Meestal ligt de tekening ook onder het werkstuk, waardoor er een snelle
controle van de maatvoering is. Tegen de tijd dat het werkstukje af is, is het
papier vervuild en kan worden weggegooid.
Maar de originele tekening zit nog ongeschonden in het archief.

Schaalblok
Op sommige tekeningen komt men een zogenoemde schaalblok tegen.
Deze geeft dan een eenheid weer in verschillende schalen [afb.11,12)

Om hier goed mee te kunnen werken, zijn er twee opties:
1. Gebruik van de divider. Het schaalblok is bedoeld om de divider in te
stellen, waarna men eigenlijk niet meer hoeft te meten en rekenen,
2. Scannen en opnieuw afdrukken.
Bouwen zonder tekening
Om te kunnen bouwen zonder tekening, maar gebruik makend van foto’s,
pas je dezelfde wiskundige formule toe, die eerder in dit artikel werd
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genoemd, namelijk het werken met verhoudingen.
Wat daarvoor nodig is zijn goede foto’s van het origineel, liefst gemaakt
onder een hoek van 90° waardoor de dieptevertekening minimaal is.

Een voorbeeld: We zijn aan het bouwen en ontdekken dat er een deur in het
dekhuis zit [afb.13].

De hoogte van het dekhuis (A=4) is bekend, dit is de hoogte ervan op het
model.
De hoogte van het dekhuis op de foto (B=8) (blauwe lijn) wordt opgemeten,
evenals die van de deur op de foto (D=2) (groene lijn).
De onbekende hoogte van de deur van het model (C) volgt uit de
verhouding van de maten van de deur en het dekhuis op de foto en de
hoogte van het dekhuis op het model:

C = D/B x A
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Met deze vergelijking is vrijwel iedere waarde te achterhalen. Het is wel
belangrijk dat men daarbij foto’s gebruikt zonder vertekening.
Het omrekenen gebeurt natuurlijk met een calculator, maar het kan ook
sneller, namelijk door gebruik te maken van de divider.
In bovenstaand voorbeeld zou de divider ingesteld worden op de verhouding
van de dekhuizen, dus 0,5.
Nu kunnen de maten van alle onderdelen afgeleid worden uit deze instelling
van de divider.
Hoe groter de bekende (gemeten) waarde, des te preciezer de afgeleide
waarde zal zijn.
Wel is het zo dat de met calculator berekende waarde in de regel wat
nauwkeuriger is, dan met de divider.
Dit komt omdat iedere waarde opnieuw berekend is, terwijl het met de
divider wat lastiger is om nauwkeurig in te stellen, waardoor meestal een
kleine marge ontstaat.
Wanneer men onzeker is, is het een goed idee om dezelfde berekening op
een andere foto los te laten.
Soms is er dan een verschil, maar dit zal niet groot zijn. De oude
modelbouwregel ‘beter te klein dan te groot’ is dan ook een devies.
Natuurgetrouwheid
Niet altijd zal het mogelijk zijn om exact op schaal te werken.
Denk bijvoorbeeld aan de materiaaleigenschappen, zoals diktes van
plaatwerk, draad en buisjes.
Men is hier gebonden aan de diktes, zoals die in de handel verkrijgbaar zijn.
Een buisje van 4,3 mm is er niet, dus moet men kiezen tussen 4 of 4,5 mm.
Als vuistregel kan men stellen dat te klein beter is dan te groot, omdat te
groot het geheel voller maakt, wat minder natuurgetrouw scoort.
Jaco de Jong

Bron: De Modelbouwer nr 6 – 2021
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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
Freek Schepers: 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: Freek Schepers.
mail: Freek_Schepers@yahoo.com
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 ……














Hedi Bouw
ModelbouwShop Nederland
Wilsor Kunstharsen
Quinteva Postema Staalbouw BV
Tmmer Grond-,Weg-en Waterbouw
GEMA Apparatenbouw
v.d. Heijkant Aannemersbedrijf
Tietema Stijlvolle Bakkerij
Dematech Part & Projects
Raboesch Models BV
Maquett
W.van Lit Service en Techniek
OpDrift Watersport
Dames en heren adverteerders.
Mocht u iets willen wijzigen in uw advertentie of een geheel
nieuwe plaatsen, neem dan contact op met de redactie.
Freek Schepers, tel. 0612808902 of
Freek_Schepers@yahoo.com
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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De Bakenier is een uitgave van
Scheepsmodelbouwvereniging
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- Jan 2022 -
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