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Een woord vooraf:
Allereerst wil ik jullie namens het bestuur een voorspoedig 2022 toewensen.
We hopen dat die Corona dit jaar onze activiteiten niet weer op de klippen laat lopen.
Hopelijk gaat het Centrum Heksenwiel snel weer open.
De geplande Nieuwjaarsreceptie van a.s. zaterdag kan uiteraard niet doorgaan.
Dus zodra we weer kunnen willen we toch een beetje feestelijke bijeenkomst gaan houden in de grote zaal.
Dit willen we graag weer overleggen met het Centrum Heksenwiel.
Ook de ALV die we 29 januari wilden houden staat op losse schroeven. We moeten weer gewoon
afwachten.
Verder een bericht van persoonlijke aard.
Ik ga met mijn dochter Anja een week naar Lapland op vakantie. Dat is van 15 januari t/m zondag 23 januari.
Hopelijk gaat dat wel door.
Rinus Damsteegt
Nieuws van het bestuur:
Eerst een mededeling. Ik ben door Rob gebeld dat hij een mail van mij had gekregen met het verzoek een
aanzienlijk geldbedrag over te maken op een door mij op te geven bankrekening. Raar verhaal.
Dit is in ieder geval een duidelijk geval van misdadig gedrag. Dit is de tweede keer dat het gebeurt. Hoe ze
het flikken weet ik niet, maar het is gewoon een mail van mij die die in de afzender staat. In de schaduw zit
er een ander adres achter.
Vorige keer heb ik de politie gebeld. Die stuurden mij door naar de Fraude Helpdesk. Die vertelden mij dat
het vrij eenvoudig te maken is. Die misdadigers geven uit mijn naam dan een banknummer op.
Dus mensen als iemand van jullie ooit een dergelijke mail van mij krijgt. Meteen in de prullenbak of melden
bij de Fraude Desk en bericht wissen.
Clubruimte Heksenwiel
Op dit moment wordt de “clubruimte”, de Salon geheten, verbouwd of opgeknapt. We weten het niet.
Wel zijn de twee zeilboten en ons kastje in de grote zaal gezet.
Misschien doen ze wel iets aan de harde wanden zodat het geluid wat gedempt wordt. Laten we dat hopen.
Mutaties ledenbestand
We kunnen jullie ook zeggen dat we er twee een nieuwe leden bij hebben.
Ten eerste Lies Nouwen, echtgenote van Jaap Nouwen.
De tweede is Paul Burghoorn. Hij komt uit Oudenbosch en bouwt heel mooie modellen.
Hij heeft met zijn vrouw een klokkenmakerij. Dan is meteen duidelijk dat zijn modellen zo mooi gedetailleerd
zijn en fantastisch afgewerkt. Voor zijn werk moet je erg secuur zijn en dat blijkt uit zijn modellen.
Toevallig staat er nu een artikel van hem in de modelbouwer. Daarover verder meer.
Helaas hebben we ook een opzegging gehad van Frans van der Net. We zagen dit al aankomen omdat hij
niet actief meer was en zeer weinig op de clubbijeenkomsten kwam, terwijl hij dat altijd wel deed.
Ook hij schijnt zich op modeltreintjes te hebben gestort. Dat zijn er meer in onze vereniging, maar ze blijven
wel lid en sommige varen nog in “ons” vaarwater. Hij is 13 jaar lid geweest.
We hopen dat het verder goed gaat met hem.
Modellen van leden: Zwarte Zee van Paul Burghoorn.
Tijdens de laatste clubbijeenkomst had hij de Zwarte Zee III bij zich in oorlogskleuren.
Het model is niet de Zwarte Zee die ik heb gebouwd. Het is het eerste ontwerp, gemaakt door L.Smit in
Kinderdijk. Er waren vooraf meer ontwerpen, gemaakt door J& K Smit, ook in Kinderdijk.
Dit was het eerste ontwerp met 2 dieselmotoren. Het dateert van 3-5-1932. Op 19-11-1932 is het definitieve
ontwerp gemaakt voor de bouw van dit schip.
In haar bestaan zijn er vele verbouwingen geweest. Het meest ingrijpend was de oorlog. Het schip werd
gevorderd door de Engelse Marine. Er kwam bewapening op. Het werd zelfs een onderzeebootjager met een
vracht dieptebommen op het achterdek. Eén keer was zij getroffen bij een luchtaanval. Ze konden het schip
net op tijd op een zandbank zetten. Na reparatie kwam ze weer in de vaart. Zij heeft verreweg de meeste
gehavende konvooischepen binnengebracht. Na de oorlog is zij weer terug verbouwd zodat het weer die
prachtige sleepboot werd. De volgende afbeeldingen komen uit het Boek ‘De vier Zwarte Zeeën’.

Een overzicht van de vier Zwarte Zeeën. Bron het boek “DE VIER ZWARTE ZEEËN”.

De werf van L. Smit en Zoon, helemaal rechts de Werf van J&K Smit, Nu is alles IHC.
V.l.n.r. de Lauwers Zee in de insteekhaven, Roode Zee, Zwarte Zee I en Oceaan. Merkwaardig genoeg had
de Zwarte Zee I 1500 ipk en de Zwarte Zee II 1250 ipk, maar was wel weer technisch bij voor die tijd.

Zwarte Zee II, nog zonder radiohut.

Het sleepjacht Zwarte Zee IV.
Voor mij is de derde Zwarte Zee nog steeds de mooiste en
stoerste uitvoering. Voor het definitieve ontwerp gereed was
waren er diverse voorontwerpen. Het is wel een wedstrijd
geweest wie het beste ontwerp had. J& K Smit kwam met een
sleepboot met één dieselmotor en later een met een
dieselelektrische sleepboot. Het uiterlijk veranderde niet.
Zie de afbeelding links. De strijd was tussen de twee
familiewerven J&K Smit en L. Smit en Zoon. Paul heeft gekozen
voor het 5e ontwerp, gemaakt door L.Smit.

Basis voor het model van Paul

Zo is zij in 1933 gebouwd.

Mei 1945, Invasie Normandië. De “R” was als
Herkenning van het type schip.

1948. Na de renovatie en weer in de vaart.
Dit is het model wat ik heb gebouwd.

In deze staat heeft Paul zijn model gebouwd.
Geen bepantsering meer om en rond de brug

Zo kwam zij weer in de vaart in 1948.

Hieronder de foto’s die Chris heeft gemaakt:

Paul met zijn model wordt bewonderd

Wat een plaatje!

Het model zit vol prachtige details

Nogmaals de brug aan de bakboordzijde

En zo is het maar net. “Nederland zal herrijzen”.
Corona moet overwonnen worden

Zo zie je de details van het dek meer van boven

Het mooie van modelbouw is dat je iets kan maken wat nooit bestaan heeft en toch ware historie laat zien.
Getuige dit model van een nooit gebouwd schip.
Van Paul is er deze maand een artikel verschenen in de Modelbouwer.
Omdat we toch weer zoveel mogelijk thuis zitten heb ik dit artikel gescand, met toestemming van de redactie
van de Modelbouwer. Zodat ik het jullie kan laten lezen.
Vroeger werd er wel eens geklaagd dat er weinig over scheepsmodelbouw in de Modelbouwer staat.
Dat is wel totaal veranderd.
Vroeger was het veel stoom en houtbouw. Nu nog steeds veel houtbouw maar ook modelspoorbouw
vrachtauto’s en schepen.
Triest voor de stoombouwers maar wel goed voor ons. Ik ken nu stoombouwers die hun lidmaatschap
opzeggen om die reden. Ik hoop voor het dat het toch weer terugkomt.
Het is en blijft een blad van leden voor leden. Ik ben er al jaren lid van. Als de leden niets opsturen blijft het
blad leeg. Wij hebben enkele jaren geleden het lidmaatschap als club opgezegd omdat de contributie voor
een vrij kleine club als de onze te veel werd, terwijl er voor scheepsmodelbouw weinig in stond.
Het hangt helemaal af of er artikelen worden ingestuurd. Het verslag van de door ons gebouwde Stad
Geertruidenberg komt er ook in te staan.
Verjaardagen
Hans van Rossum
01 februari
Wim Maghielse
28 februari
Beiden alvast van harte gefeliciteerd.

73 jaar.
94 jaar.

Tot slot:
Als extra bijlage heb ik het artikel uit de Modelbouwer er bij gedaan. Veel leesplezier.
Tot februari.
Rinus Damsteegt.

Het is toch of je naar het echte schip staat te kijken. (RED Nieuwsbrief Stormanker)

