Nieuwsbrief Modelbootvereniging
Het Stormanker
Jaargang 15 nr.3, maart
Een woord vooraf:
Maart schiet ook alweer op, Voor mij gaat de tijd erg snel. Voor jullie ook?
Het is toch wel verontrustend dat Corona opnieuw om zich heen grijpt. Kunstje van Johnson als afscheid van
Europa? Het is tenslotte een presentje van onze Engelse vrienden.
Hoe het ook zij, we kunnen elkaar nog steeds niet ontmoeten. Je wordt er moedeloos van.
Ik heb net een brief gekregen om een afspraak te gaan maken voor een injectie.
Op zondag 25 april de 1e en op 30 mei de 2e. Ik moet er wel voor naar ’s-Hertogenbosch in de Brabanthallen.
Ik ben heel blij dat het er aan komt.
Gelukkig hebben we onze prachtige hobby nog. Of het Boten zijn of tegenwoordig ook treintjes.
Het is fijn daaraan je tijd te besteden.
Rinus Damsteegt
Nieuws van het bestuur:
Van Ton Overeem hebben wij bericht gekregen. Hij zit ook in het bestuur van het Waterschap.
Dat is een mooi toegangskanaal. Hij schreef ons het volgende via de mail.
Goede dag,
Het duurt allemaal wel lang, maar ik wil u toch even berichten, dat het Waterschap doende is om te bekijken
of jullie beoogde of een ander vaarwater geschikt te maken is voor jullie modelboot-vaaractiviteiten. Dit dan
ook met gemakkelijk parkeren.
Ik ga u niet blij maken met een dooie mus, maar wie weet komt er toch iets uit. Niet geprobeerd is altijd mis.
Zodra ik meer weet, neem ik opnieuw contact op.
Groet, Ton Overeem
Lid algemeen bestuur Brabantse Delta namens de VVD
Met vriendelijke groet,
Ton Overeem
Algemeen bestuurslid
Bestuur Brabantse delta
En nu maar duimen voor een goede afloop.
Te Koop:
Gerard vertelde dat hij nog zijn zeilboot heeft staan. Die wil hij graag verkopen.
Hij vraagt er €150,-- voor. Dat geheel compleet met zender en de elektronica die erin zit.
Dus als jullie interesse hebben, of als een bekende van jullie graag een zeilboot wil hebben. Laat het dan
even weten aan Gerard. Je zou hem er blij mee maken. Dan weet hij zeker dat hij goed terecht is gekomen.
Ik hoop dat iemand onder jullie hem wil helpen. Het zou zonde zijn als deze mooie zeilboot de club uit zou
gaan. Hij heeft deze fotocompilatie gestuurd. Zie het volgende blad.

Modellen in aanbouw:
‘Stad Geertruidenberg’.
Vorige aflevering kon dit niet meer in de nieuwsbrief omdat ik 4 kantjes wilde aanhouden.
Het dak is 1mm dik kunststof. Die dikte moet er nog worden afgetrokken worden.

Het is ingesneden om houten latten te suggereren. Het is al wat voorgebogen in de daklijn.

De randen van deze dakplaat zijn aan de onderkant bruin geverfd omdat je er later moeilijk bij kan zonder de
andere delen te raken.

De sierlijst, die er nog op moet, heeft een lichtere bruine kleur.
De rand bij de rechte zijden is 1,5mm. Dat moet gaan oversteken voor de daklijst.

Het dak is op de wanden gelijmd. In de behuizing zijn enkele hulpschotjes gelijmd.
Die vormen de daklijn van het dakplaatje. Vroeger werd het dak van met een soort van lijnolie ingesmeerd.
Dat heeft een donkerbruine kleur. Omdat de deklatjes zijn ingesneden zie je de naden nog door de verf.
Martin is intussen doorgegaan met het afwerken van reeds gemaakt onderdelen..
De machinekamer lichtkap, de toegang tot de machinekamer en stuurstand zijn intussen bruin geverfd. Ook
de binnenkant van de sloep is bruin.

De daklichten staan netjes open.

De brug met trapje en bordesjes.

Ook de loopbrug is gereed in kleur, behalve de reling. Zie de foto hierboven.
De beide bordesjes komen op het dak van de raderkasten.
De trap heeft nog overlengte omdat de juiste hoogte van de raderkasten, waar de brug op komt ingemeten
moet worden.

De roeiboot hadden we al eerder gezien nu in kleur gespoten en de houten delen gelakt. De boot wordt
opgehangen in de davits. Je kan er zo in wegvaren.

De ankerlier is geheel van brons en messing gemaakt. Alle tandwielen zijn op schaal met de juiste tanden.
Het zou bijna kunnen werken. De rechter foto is het samengesteld. De afdekkap ligt ernaast om de
binnenkant te tonen. Het stokanker op de rechterfoto is gemaakt van een stukje plexiglas.
De stok en de bladen zijn weer van brons of messing.

Hier is de kap gemonteerd. Het wordt nog gespoten. Als het gespoten is hebben we een perfect anker.
Dat anker komt op het voordek komt te liggen. Daarbij komt nog een kraantje om het in het water te laten.
Wordt vervolgd.
Verjaardagen
Jan Leenders
06 april
73 jaar.
Martin van Gelderen 25 april
70 jaar.
Beiden alvast van harte feliciteert. Ook voor jullie voor wederom een sobere verjaardag.
Maak er toch maar wat van. Het komt allemaal goed.
Tot slot:
Ik heb toch weer 4 kantjes kunnen vullen.
De Stad Geertruidenberg is nu het enige waar we wat van kunnen laten zien. Ik weet dat er bouwers bezig
zijn met een model. Dus mensen alsjeblieft stuur mij wat toe om te helpen de nieuwsbrief te vullen.
Rinus Damsteegt

