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“Scheepspraat”. 
Hierbij de nieuwe “Bakenier”. 
Het nieuwe jaar is begonnen en de eerste activiteiten hebben al 
plaatsgevonden. 
Op het moment van schrijven ligt er ijs in de vaarvijver. 
Hopelijk voor de ijsclub kan er nog geschaatst worden. 
Iets moois gemaakt deze winter? 
Maak ook een verslag en wij plaatsen het!!! Ben benieuwd !!! 
--------------------------- 
En zoals altijd kijk ik vol verwachting naar mijn postvak-in of naar mijn 
brievenbus !!! 
  Tot ziens aan de waterkant of in het clubhuis. 
  Ton Mulder, AMulder2@kpnmail.nl , of 0321-311654. 
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Hét bouwbedrijf van Flevoland 

WILSOR KUNSTHARSEN 
Noorderbaan 46 
8256 PR Biddinghuizen 
Tel. 0321 - 331167 



 

35 Jarig jubileum uitje KNRM station Scheveningen. 

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

Zaterdag 22 september (2018 ) was het dan zo ver, we gingen naar 
Scheveningen om een bezoek te brengen aan het KNRM-station aldaar. De 
dagen ervoor was er al druk WhatsApp verkeer in de groepsapp over het 
weer die dag. Er hingen namelijk de restanten van een tropische storm 
boven Engeland, en het Nederlandse kustgebied zou het nodige aan wind 
kunnen verwachtten. Omdat er een tochtje met de reddingsboot op het 
programma stond maakte de één zich zorgen over een ruwe zee, terwijl de 
golven voor een ander niet hoog genoeg konden zijn... Het weer laat zich 
echter (of is het gelukkig?) niet sturen, en toen we ons ‘s morgens aan de 
Sportlaan verzameld hadden werden de diverse telefoons gecheckt en 
bleek er nog maar een windkracht vier aan de kust te staan. Twan stuurde 
nog een bericht dat hij zich op de rijtijd verkeken had en hij reed op eigen 
gelegenheid, de rest was op tijd en we vertrokken op schema richting 
Scheveningen. 

 



 

Daar aangekomen werden we hartelijk onthaald en kregen een kopje koffie 
aangeboden. We kregen een film te zien van de geschiedenis van de KNRM. 
Die bleek terug te gaan tot 1824, de oprichting van de Koninklijke Noord- en 
Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij (KNZHRM) en de Koninklijke Zuid-
Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen (KZHMRS). In 
1991 fuseerden deze beiden tot de huidige Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij (KNRM). Bijzonder is dat deze organisatie volledig 
word gerund door vrijwilligers, en er is geen steun vanuit het Rijk. Het blijkt 
dat de KNRM dat ook niet wil, om haar onafhankelijkheid te kunnen 
behouden. Alle benodigde gelden komen uit donaties. Marnix, de 
vrijwilliger die de presentatie deed, vertelde veel over hoe de KNRM 
georganiseerd is, over het reddingswerk en over de reddingswerkers. Dit op 
een zeer luchtige manier en doorspekt met droge humor, erg leuk om naar 
te luisteren! Ik kreeg ook de indruk dat wij net iets meer te horen kregen 
dan de gemiddelde groep. 

Toen was het tijd voor het vaartochtje! Hoewel de wind meeviel was er best 
nog wel wat zeegang, de restanten van de forse wind de nacht ervoor. Het 
zag er dus veelbelovend uit! Toen we bij de aanlegplaats aangekomen 
waren kwam de Kitty Roosmale Nepvue (kortweg Kitty) er net aanvaren, 
een boot van de Arie Visser klasse. Nadat we de reddingsvesten 
aangetrokken hadden ging iedereen aan boord en werd er eerst een 
groepsfoto op de boeg gemaakt. Er werd gezegd dat we dat beter eerst 
konden doen, nu iedereen nog droog was ... Daarna moesten we naar 
achter, de zeegang liet niet toe dat we op de boeg mochten meevaren. Een 
deel van ons zocht een plaatsje in het dekhuis, de anderen gingen op het 
achterdek staan. Het viel wel op dat er hier een soort natuurlijke selectie 
ontstond; het 'grijze haren gehalte' binnen was aanmerkelijk hoger dan 
buiten...  

De beide 1000 PK diesels werden gestart en zachtjes werd koers naar 
buitengaats gezet. Al binnen de havenhoofden ging het gas er op! Ik stond 
zelf buiten, boven de waterjets, en dat gaf heel wat geweld. 2000 Paarden 



 

onder je voeren is niet niks, en in combinatie met de waterjets geeft dat 
een heel pittige acceleratie en een behoorlijke snelheid voor een 28 ton 
zware, en bijna 19 meter lange boot! Om van de stuurreactie nog maar te 
zwijgen! Eerst voeren we nog wat in de luwte, maar verder buitengaats 
kregen de golven meer grip op de boot. Het buiswater vloog je om de oren, 
en voor je het in de gaten had waren je schoenen doorweekt van het over 
het dek stromend buiswater. De schipper van de Kitty voer gelukkig een 
koers enigszins tegen de wind in, dwars op de wind was er op het achterdek 
zeker niemand droog gebleven! Twan ontpopte zich als een ware Die-Hard 
door stug op het rooster helemaal achter in het dek te blijven staan. 
Daardoor loopt al het overgekomen water weer van de boot af, en als de 
jets achteruit slaan komt het juist omhoog. Meer hoef ik denk ik niet uit te 
leggen ...! 

 

 

Degenen binnen hadden goed zicht op wat er allemaal gebeurde, en de 
schipper was in deze zeegang continu aan het spelen met gas en roer.  



 

Van het gas af als er een golf kwam om springen te voorkomen, continu 
tegensturen om de boot geen al te gekke bewegingen te laten maken.  

Midden in die zeegang gaf hij plots een demonstratie 'draaien op de plaats'. 
Die zagen we op het achterdak even niet aankomen, het leek meer een 
kermisattractie met watereffecten. Veel watereffecten! Een enkeling kreeg 
zo rond dat punt last van de maag. Ruben zocht een zitplaats strak tegen 
het dekhuis in de luwte. Maar hij was dan ook steeds aan het filmen 
geweest, met al die bewegingen is turen door de zoeker van een camera 
niet echt bevorderlijk tegen zeeziekte.  

De terugweg met de golven mee ging iets rustiger, al remde de boot flink af 
als ze net in het zog tussen twee golven 'klem' liep. Eenmaal weer in de 
haven gaf de schipper nog een demonstratie 'dwars uit varen'. Hierbij gaat 
de ene jet vooruit en de andere achteruit. Daarmee draai je dan op de 
plaats, maar door ze dan tevens tegen elkaar in te laten sturen geef je een 
tegengesteld draaimoment aan de romp waardoor de boot dwars uit gaat 
varen. Leuk om te zien hoe dat gaat. Daarna voeren we naar de Tweede 
Haven en werden we pal voor restaurant Het Havenpaleis afgezet. Na 
afscheid genomen te hebben van de benaming gingen we daar naar binnen 
voor de lunch. 

 

We hadden een eigen tafel boven, met uitzicht over de haven. De bestelling 
werd vlot gedaan, en toen de broodjes en maaltijden werden geserveerd 
moest menigeen op zijn achterhoofd krabben. Wat een grote porties, daar 
hadden we ons even op verkeken! Denk je een broodje te krijgen, is het een 
heel dik belegde baguette. Denk je een portie kibbeling met friet te 
bestellen, is het een zeer gulle maaltijd. Menig één had moeite om netjes 
zijn bordje leeg te krijgen!  



 

 

Na deze uitstekende lunch liepen we weer richting KNRM-station waar we 
iets verderop bij de Verkeerscentrale naast de haveningang een afspraak 
hadden. Daar konden we zien hoe het scheepsverkeer in de haven en in de 
toegewezen sector buitengaats in de gaten werd gehouden. Door het 
minder goede weer was het niet druk en had de havenmeester de tijd om 
ons één en ander uit te leggen. Ook hadden we zicht op het ankergebied 
waar op dat moment twee Suppliers wachtten op uitleveren naar China. Dat 
al meerdere maanden .... en ze schijnen op die manier met stilliggen toch 
nog fors geld te verdienen! Vanuit deze centrale bleken ook de 
verschillende automatisch bediende bruggen in Scheveningen aangestuurd 
te worden. Daarvoor was weer iemand anders verantwoordelijk met een 
hele batterij aan monitoren voor zijn neus. Ook de camera's in de tunnels 
hield hij op die manier in de gaten. Ook hier was het rustig, maar op 
doordeweekse dagen kon er soms best wat aan de hand zijn. Van hier uit 
worden dan de matrixborden aangezet om de snelheid te beperken of 
rijstroken af te sluiten. 



 

Hierna zat ons dagje uit erop. Helaas, vond ik. Het was een heel leuke 
ervaring die ik niet had willen missen, en zo dacht geloof ik iedereen er 
over! Top geregeld Wim en bestuur! Op de terugweg naar Biddinghuizen 
kwam toen de regen.  

Maakt niet uit, we zaten droog, en vol van de indrukken.  

In gedachten stond ik weer op dat achterdek .... 

 

Tekst: Lex Verkuijl. 

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

 

 

 

 

Aanvulling bestuur. 

Aan het end van de zeer geslaagde dag ging Koos “met de pet rond”. 

De opbrengst was 200 Euro. 

Dit bedrag is door de penningmeester overgemaakt naar de KNRM. 

 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

Van het klusteam. 
------------------------------------------- 
Eind november was de laatste klusmiddag gepland voor de leden van het 
klusteam. Vele woensdagmiddagen hadden ze zich beschikbaar gesteld 
om alle voorkomende klussen in en om het VGF- clubgebouw te doen. 
En dat gebeurde altijd met veel plezier. 
 
Het is een goede gewoonte geworden dat Bert dan zorgt voor taart. 
En die lieten we ons allen goed smaken.! 
 

 

Namens bestuur en alle leden bedankt voor al het gedane werk! 

We hopen dit jaar weer een beroep op jullie te kunnen doen! 



 

 



 

De Bluenose. 
--------------------- 
Een mens doet wel eens wat. 
Je vindt een prachtige set tekeningen en ontdekt ook de 
achterliggende geschiedenis. 
Dit gaat je dan steeds meer interesseren. 
De tekeningen waren op schaal 1:50. 
Na het bepalen van de uiteindelijke grootte werden de tekeningen 
omgezet naar de schaal 1:38. 
En dan begint de bouw van … 

een twee-mast-Grand Banks-visschoener. 
 

 
 

 

 Kielbalk en spanten: gezaagd en geplaatst. 



 

 

 December 2018: Bouwklus geklaard!   
                                  

 

Nu nog de (voorbereide) radiografische besturing plaatsen!  
Wij hebben er veel plezier aan beleefd. 
De bouwers: Ton & Ineke Mulder. 

Voor achtergrondinformatie: Lees het volgende artikel! 



 

De Bluenose: Canada's trots 

Nationale trots luidde in de 20ste eeuw het begin in van bijna 
twintig jaar waarin Amerikaanse en Canadese schoeners streden 
om de International Fishermen’s Trophy. De Canadese Bluenose uit 
1921 is het indrukwekkende nalatenschap van deze races. 

 

 
 

Traditie, status en glamour kleeft vanaf het prille begin aan The 
Auld Mug, de trofee van het oudste 
internationale sportevenement ter wereld: de America’s Cup.  

De eerste regatta wordt in 1851 verzeild. Het is de tijd waarin de 
Britse upper class als lid van het exclusieve Royal Yacht 
Squadron in hun jachten rond de wereld zeilt. Ook 70 jaar later is 
de America’s Cup nog steeds een elitaire aangelegenheid.  

Eén waar de geharde kabeljauwvissers uit New England en Nova 
Scotia op neerkijken.  



 

International Fishermen's Trophy 

In 1920 houdt een krachtige wind van zes Beaufort, zo’n 
drieëntwintig knopen, de Resolute van de New York Yacht Club en 
de Ierse Shamrock IV in de haven. ‘Door hun hoge masten vol zeil 
zijn ze te kwetsbaar in dit weer. Het is veel te gevaarlijk om uit 
te varen,’ oordeelt de wedstrijdleiding van de America’s Cup.  

Een flinke tegenvaller voor de sponsor van de Shamrock IV, de 
Schotse theebaron Sir Thomas Lipton. Ook de eerdere drie 
Shamrocks steunde hij financieel in 1899, 1901 en 1903. ‘Prima 
reclame voor mijn thee,’ zei hij. 

De vissers uit Massachusetts en Nova Scotia kunnen hun oren niet 
geloven. Zij zijn gewend helse winterstormen te doorstaan op de 
rijke visgronden van de Grand Banks ten zuidoosten van 
Newfoundland.  

‘Wat een watjes, een schande,’ vinden de vissers.  
Zij besluiten een race voor échte zeezeilers te houden. 
Voorbehouden aan de visserijschoeners die een heel seizoen op de 
Banks hebben gewerkt.  

In een mum van tijd is het zaakje beklonken. De maximale lengte 
en het zeiloppervlak worden vastgelegd in een edstrijdreglement.  

William Dennis van de Halifax Herald schenkt de Halifax Herald 
North Atlantic Fishermen’s International Trophy, ook wel de 
“International Fishermen’s Trophy”. 



 

 
De Bluenose in aanbouw. 

 

Groot of snel. 

‘Er was altijd al een gezonde rivaliteit tussen de twee beste 
vissersvloten van Noord-Amerika, die van Gloucester in 
Massachusetts en Lunenburg in Nova Scotia. Net zoals nu, als 
Canada met ijshockey van de States wint. Noem het maar het 
Calimero-effect. Er was dus weinig voor nodig om zo’n race van de 
grond te krijgen,’ vertelt Hilda Russell, supervisor van het 
Fisheries Museum of the Atlantic in het Canadese havenplaatsje 
Lunenburg. ‘De twee vloten waren op het eerste gezicht ongeveer 
gelijk. Er was echter een groot verschil in de verwerking van de 
vangst. De Amerikanen brachten de verse vis zo snel mogelijk aan 
land. Lunenburg zoutte de kabeljauw op volle zee. Onze schepen 
namen al het benodigde zout mee en bleven maanden op zee. 
Bovendien moest zo’n schip voor zijn 28-koppige bemanning ook 



 

veel meer proviand meenemen. Kortom, de Lunenburgse schepen 
dienden vooral groot en stevig te zijn, de Amerikaanse juist snel. 
Die lui uit New England waren maar wat trots op hun snelheid,’ 
vertelt Hilda lachend. 

 

Bluenose. 

De Amerikaanse schoener Esperanto wint de eerste Trophyrace in 
1920 glansrijk. De logge Delawana uit Lunenburg heeft geen schijn 
van kans.  

Maritiem Nova Scotia zint op wraak.  

De jonge scheepsarchitect William J. Roue krijgt opdracht een 
supersnelle schoener te ontwerpen. Gebouwd door de beroemde 
Lunenburgse werf Smith & Rhuland glijdt de Bluenose op 26 maart 
1921 te water.  

Ze is 43 meter lang en voert 929 vierkante meter zeil. De 
hoofdmast steekt 25 meter hoog.  

Nog in oktober van dat jaar is het raak. Na een vermoeiend 
kabeljauwseizoen op de Grand Banks verslaat Bluenose met 
overmacht de Elsie uit Gloucester.  

Om de trofee in de volgende zeventien jaar, tot de laatste race in 
1938, niet meer uit handen te geven. 



 

 
Canada's Finest Stamp. 

  
Trots Canada zet het schip in 1937 op hun dime. Al eerder heeft 
het in 1929 een postzegel gesierd, die Canada’s Finest Stamp 
werd. Kapitein Angus J. Walters wordt een nationale held.  

Iedere auto uit Nova Scotia rijdt tegenwoordig rond met een 
blauwe Bluenose op zijn kentekenplaat. Ook de windvaan op het 
World Trade Centre in provinciehoofdstad Halifax heeft het 
silhouet van de Bluenose. In raamkozijnen en winkeletalages 
pronken Bluenose-modellen. En bij Amos Pewter in Mahone Bay 
gieten ze een sierlijke, tinnen Bluenose.  

Kortom, “Bluenose galore!” om het op zijn “Nova Scottish” te 
zeggen. 

Werelderfgoed 

Lunenburg is een juweeltje. Je begrijpt meteen waarom UNESCO 
het oude stadscentrum uit 1753 op de Werelderfgoedlijst zette.  



 

‘An excellent example of planned European colonial settlement in 
North America,’ schreven de cultuurbeschermers in 1995.  

Witte kerkjes blinken tussen fel of pastel beschilderde houten 
huizen. Overal verraden gevelversieringen, “Schotse” erkers en 
portieken de invloed van visserij en scheepsbouw op de 
architectuur.  

De erkers worden ook wel “widow’s windows” genoemd.  
Ze kijken uit op zee, vandaar. 

 
Het pittoreske Lunenberg 
 
Rond 1750 willen de Engelsen een tegenwicht vormen tegen de 
rooms-katholieke Franse kolonisten in Nova Scotia, de Acadiens. 
Ze halen Duitse en Zwitserse protestanten over zich te vestigen 
in Lunenburg. Zij moeten ook het Engelse fort in Halifax van 
levensmiddelen voorzien. Het is nauwelijks voor te stellen dat een 
van oorsprong agrarische bevolking binnen één generatie bijna 
volledig overschakelt naar de visserij. Kabeljauw en kreeft winnen 
het al snel van graan en groenten. Lunenburg ontwikkelt zich tot 



 

een van de belangrijkste vissersplaatsen langs Canada’s 
Atlantische kust. En het wordt de thuishaven van het beroemdste 
tall ship van Canada, de Bluenose. 

Een tweede Bluenose 

De Tweede Wereldoorlog en de komst van dieseltrawlers 
betekent het einde van de kabeljauwvangst met schoeners.  

Bluenose wordt verkocht aan de West Indian Trading Company en 
zeilt vanaf 1942 met vracht rond in de Caraïbische Zee. Op 28 
januari 1946 vergaat wat eens Canada’s trots was troosteloos op 
een Haïtiaans rif.  

In 1963 geeft de familie Oland, brouwers van het bekende Keith 
IPA bier uit Halifax, Smith & Rhuland opdracht een tweede 
Bluenose te bouwen.  

Het schip moet hun nieuwe Schooner Beer gaan promoten. De 
werf hoeft alleen maar Roue ́’s originele tekeningen uit de kast te 
halen.  

In 1971 neemt de regering van Nova Scotia het schip voor één 
symbolische dollar over van de brouwers. Met een totaal 
zeiloppervlak van 1.036 m2 kan Bluenose II met gemak zestien 
knopen lopen.  

Zeilraces staan echter nooit op haar programma. De mythische 
faam van Bluenose mag immers geen gevaar lopen.  

Het schip wordt vooral ingezet ter bevordering van Nova Scotia’s 
goodwill en toerisme. 



 

Fisheries Museum of the Atlantic   

Een paar jaar geleden overleed kapitein Matthew Mitchell, de 
laatste Lunenburger die op de Bluenose voer. Op zijn veertiende is 
de Silver Arrow zijn eerste schip.  

In 1976 neemt hij als kapitein van de Cape North afscheid van het 
vissersleven. Een dag later stapt hij als vrijwilliger het Fisheries 
Museum of the Atlantic binnen waar hij de volgende dertig jaar 
vertelt over het barre leven op zee. ‘Windkracht zes was voor ons 
a puff of wind. 150 schepen zijn er op de Banks vergaan. 40 met 
de complete bemanning. Het was een mooi, maar zwaar leven’, 
vertelde hij eens.  

Vitrines herbergen tientallen Bluenose-memorabilia. Een foto van 
Angus J. Walters, 18 jaar lang de captain van de Bluenose, hangt 
naast een plaat van zijn belangrijkste Amerikaanse tegenstrever, 
de Gertrude L. Thebaud uit Boston.  

Bijnaam 

De bijnaam voor een Nova Scotian is “bluenose”.  

Volgens sommige historici komt de naam van de blauwe aardappels 
die de schoeners naar Boston vervoerden.  
 
De meest waarschijnlijke verklaring verwijst echter naar de 
blauwgekleurde zeemanskleding. Het barre weer en het zeewater 
van de North Atlantic weekte de indigo los. Tijdens het werk in de 
dories, de visserssloepen, veegden de vissers hun neus aan de 
mouw af. Gevolg: een blauwe neus. Van de thuis gebreide wanten 
kwam het zeker niet, daar is geen kleurtje in te bekennen. 



 

Gekleurde wanten staan garant voor rampen. Grijze trouwens ook, 
die worden geassocieerd met een grijze lucht, dus slecht weer en 
een slechte vangst. 

 

 
De bemanning van de Bluenose. 
 
Het Fisheries Museum of the Atlantic vertelt over dit bijgeloof 
en nog veel meer uit Lunenburgs rijke, maritieme geschiedenis.  

Zoals het smokkelen van rum tijdens de drooglegging in de VS in 
de vorige eeuw. Het maakte sommige Lunenburgers steenrijk.  

Langs de museumkade ligt een originele dory schooner afgemeerd, 
de Theresa E. Connor. 



 

Monumenten 

Het centrum van Lunenburg lijkt wel één groot monument voor de 
zeevaart. Zo herinnert een eenvoudig granieten monument in het 
parkje bij de Heritage Bandstand aan de honderden Noren die 
zich aansloten bij de geallieerden. Een Noorse walvisvloot was na 
de Duitse bezetting van hun land in april 1940 op terugreis uit 
Antarctica. De zeven fabrieksschepen wijken uit naar Noord- 
Amerika en gaan als tankers dienstdoen in transatlantische 
konvooien. Eén, de Suderøy, vaart in december 1942 van Curaçao 
naar New York met aan boord een groep Nederlandse 
Engelandvaarders, waaronder Maastrichtenaar Wim Kuijpers. 

Een stukje verder op de kade blinkt een ander monument, het 
Fishermen’s Memorial, in de vorm van een in achten gedeelde 
kompasroos. Driezijdige granieten kolommen op iedere roospunt 
dragen zeshonderd namen van zeelui uit Lunenburg County die 
sinds 1890 niet meer terugkeerden. 1926 en 1927 waren 
rampjaren met in totaal honderddertig doden. Veel dezelfde 
namen, vaak uit dezelfde families, die hun broodwinners verloren. 
Sindsdien gaan nooit meer dan twee familieleden samen op e ́én 
schip naar zee. 

Tekst: Els Spanjer   

 

 

PS. Met dank aan Bert Kip die dit artikel vond op het internet. 

Ton Mulder 



 

Scheepsmodelbouwvereniging “Vaargroep Flevoland” 

opgericht 17 maart 1983 
zelfstandig 21 december 1994 

------------------------------------------------------------- 
 
Bestuur … 
Voorzitter: Ton Mulder  0321-311654 
Secretaris: Stefan Tieken  06-46207861  
 Ondersteunend webmaster: Ruben Bosman.  
Penningmeester: Koos Aarse 
2e penningmeester: Bert Kip 
Bestuurslid: Wim Wijnolts 
 Keukenbeheer Clubhuis 
 Organisatie Nieuwjaarsreceptie, Snertvaren en BBQ. 
 
Emailadres: vaargroep@vaargroepflevoland.nl 
 
Clubgebouw … 
“HET BAKEN”, Sportlaan 12, 8256 CE Biddinghuizen. 
 
 
Bijeenkomsten … 
 Clubavond op woensdag van 19.30 – 21.30 uur 
   (medio februari t/m eind november). 
 Vaarmiddag op zaterdag 

 (tijdens de zomermaanden). 
 
Clubblad “De Bakenier”… 
Redactieadres: 
 mail: AMulder2@kpnmail.nl 
 tel:  0321-311654 
 
 



 

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 … 
 Seniorlid € 40,00 

Juniorlid € 20,00 
Inschrijfgeld  € 7,00 

 
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.    
 
------------------------------------------ 
 
Voorlopige activiteiten 2019… 
Zaterdag 18 mei: Gezamenlijke vaardag VGF en MMI. 
Zaterdag 1 juni: Open Dag Vaargroep Flevoland. 
Zaterdag 13 juli: Havendagen Zeewolde. 
Zaterdag 7 september: Sleepbootdagen Nijkerk. 
 



 

  

 

 Klaversingel 57  Tel. 0321 - 337030 
 8256 BW Biddinghuizen Fax 0321 – 337039 
     GSM 06 - 10172196 
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Met dank aan onze adverteerders …… 
 

 Klusbedrijf Johan Bramer 
 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 
 Slijterij Hummel 
 Kaashandel De Stolp 

 
 
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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