
School voor Scheepsmodelbouw na 1 jaar 
al op kruissnelheid 

  
Baasrode, 19 maart 2015 - De School voor Scheepsmodelbouw in Baasrode 
viert haar eerste verjaardag. De modelbouwers uit Baasrode en een groep 
sympathisanten hebben in maart 2014 een nieuwe vzw opgericht. In dit eerste 
werkingsjaar heeft de School al heel wat op haar actief. 
  
De vzw werd opgericht in maart 2014 en is dus vrij recent. De modelbouwers, 
onder leiding van meester-modelbouwer Maurice Kaak, zijn al jarenlang samen aan 
de slag en hebben al heel wat modellen tot stand gebracht. Hun troef: het bouwen 
van historische scheepsmodellen naar authentieke plannen. Sinds een jaar 
bundelen ze hun krachten binnen de nieuwe vzw. Tijdens dit eerste werkjaar is er al 
veel gepresteerd. Er wordt gewerkt aan een Antwerpse knots, een Willebroekse 
boot, een loodskotter met als thuishaven Oostende, een otter, een overnaads 
sloepje als bijboot bij de loodskotter, .... 
  
De School legt zich eveneens toe op de restauratie van bestaande modellen. Net 
zoals bij de modelbouw gebeurt de restauratie met respect voor de historische 
juistheid. Zo heeft Maurice Kaak onlangs in opdracht van De Vrienden van het 
Nationaal Scheepvaartmuseum een scheepsmodel van de Chinese jonk onder 
handen genomen. De modelbouwers hebben het opzoekingswerk verricht. Dit 
gerestaureerde model is nu voor twee jaar te bezichtigen in het 
Scheepvaartmuseum van Shanghai. 
  
De School is heel regelmatig te zien op maritieme erfgoedevents in België en 
Nederland. Op 1 & 2 mei doet de School de Vierwervendagen in Arnemuiden / 
Nederland aan. Op 28 - 31 mei is Oostende voor Anker aan de beurt. 
  
De School voor Scheepsmodelbouw in het kort 
De School voor Scheepsmodelbouw heeft als missie het historisch maritiem 
erfgoed te behouden en door te geven. Gezien haar ligging aan de Schelde focust 
de School zich op schepen die verband houden met de werven van het 
Scheldegebied in Vlaanderen. 
  
De School voor Scheepsmodelbouw is gevestigd op de site van de Scheepswerven 
Baasrode, Sint-Ursmarusstraat 135, 9200 Baasrode (ingang via de poort op het 
parkingterrein - tussen het Scheepvaartmuseum nr 137 en het hoekhuis aan het 
bushokje). 
  
Je kan de modelbouwers elke zaterdag tussen 9 en 18 uur aan het werk zien.


