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EVENEMENTENKALENDER  
 
2008 
√ 19    jan   * Airbrush Workshop voor VGF-leden te Almere 
√ 23-24  feb   * Modelbouwbeurs 2008 te Goes 
√ 15-16  mrt     Wheels in Miniatuur – IJsselhallen te Zwolle  
√ 29    mrt   * Open dag MBC Epe / Forellenkwekerij te Emst 
√ ??    apr   ** Bowlingavond VGF te Lelystad 
√ 05    apr   Ledenvergadering NVM te De Meern 
√ 16-20  apr   InterModellBau te Dortmund 
√ 01    mei   Viering 10 jaar Vaargroep Harderwijk bij het Wolderwijd 
√ 01    mei   Werkschependag Modelbouwforum.nl bij MBV Neptunes – R’dam 
√ 01-04  mei   Nationale Sleepbootdagen in Zwartsluis 
√ 02-04  mei   * Vaarweekend OMC te Olst 
√ 03-04  mei   Modelbouw en Miniatuur 2008  in Evenementenhal te Rijswijk 
√ 17     mei    Marinedag + Voorjaarsvaardag MMI te Biddinghuizen 
√ 17    mei   Opendag ModelBouwver. Almelo MBA 
√ 18    mei    Subsail Duikbootdag te Biddinghuizen 
√ 17-18  mei   Dordt in stoom te Dordrecht  (zie www.dordtinstoom.nl) 
√ 23-25  mei   * Int. Modelbotenshow Vaargroep Groningen Grunostrand 
√ 07     juni   Open dag Vaargroep Flevoland in Biddinghuizen 
√ 07-08  juni   Vaarweekend Vaargroep Ekenstein te Appingedam 
√ 28-29  juni   * Batavia havendagen en sloepenfestival te Lelystad 
√ 28-29  juni   Vaarweekend ZMC ’t Anker-Zwolle in IJsselmuiden 
√ 11-13  juli   Nationale Vlootdagen in Den Helder  
√ 24    juli   * Kamper Uitdagen samen met Vaargroep Zwolle 
√ 09     aug   17e  Meerpaaldagen te Dronten 
√ 16-17  aug   Modelschepen 2-daagse in Patrimonium te Amstelveen 
 
23          aug     Barbecue Vaargroep Flevoland 
23-24     aug   Vaarweekend MBV Atlantis te Zutphen 
30     aug   Openhuis Roel en Hanja van Essen tgv 25-jarig huwelijk 
       14.00-18.00 uur aan de Oerdijk 226 te Okkenbroek 

30     aug    VG Harderwijk. Visserijdag te Harderwijk 

30-31     aug   Vaarweekend Vaargroep de Golf te Oosterwolde 

03-04    okt    29e  Furiade te Maassluis (incl. de echte Furie) 

19-26    okt   * 27e  Nationale Modelbouw Manifestatie te Soesterberg 

8-11     nov   Hobby 2007  FEC-Leeuwarden 
    

* Vaargroep FLEVOLAND neemt aan dit evenement deel of is daarbij aanwezig  
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UIT DE SCHRIJVERSHUT 
 
Anno 2000 zijn we met drie man begonnen met de uitgifte van de Bake-
nier. Het waren/zijn drie bekende namen die voor regelmatige aanvoer 
van kopij zorgden: 
Roel van Essen die met zijn luchtige pen leuke vlotte stukken schreef, 
Henk Kleinhout die als eindredacteur ook alle artikelen, zowel inhoudelijk 
als taalkundig, uiterst kritisch beoordeelde en ikzelf die de technische kant 
verzorgde en waar mogelijk nog het één en ander aan toevoegde. 
 
De opzet was een regelmatig (4x per jaar) terugkerend blad uit te geven in 
A5 formaat voor de leden, maar ook door de leden. 
In elk nummer moest een gevarieerd aantal rubrieken voorkomen, zoals 
gegevens over de club, een modelbouwonderwerp, verslagen van evene-
menten, ingezonden stukken, modelbouwtips, wat er stond in andere mo-
delbouwbladen, een evenementenkalender, etc. 
En dat lukte aardig in de beginjaren. Met de vaste rubrieken van Henk, 
Roel en mij, en de toevoeging van overige leden had de Bakenier een 
ruim gevarieerd karakter. 
 
Door het overlijden van Henk Kleinhout op 21 maart 2005 viel een belang-
rijke schakel in het fundament van de Bakenier weg. Henk had mij echter 
in de voorgaande jaren met zijn ongezouten manier van kritiek geven ge-
leerd wat je niet in een clubblad moet zetten en wat je wel moet schrijven 
en hoe je dat dan moet doen. 
Roel en ik besloten samen op de ingeslagen weg toch door te gaan. 
Echter werd het steeds moeilijker om de basis vast te houden en de Bake-
nier te vullen met een gevarieerd aantal artikelen. 
De laatste nummers worden hoofdzakelijk gevuld met verslagen van wat 
er gebeurde bij bezochte evenementen, op de bowlingavond of tijdens de 
BBQ. 
De modelbouwtechnische artikelen worden zeer spaarzamer, en dat zal 
zeker niet beter worden nu Roel van Essen onze vereniging gaat verlaten. 
Hierdoor valt er nog een belangrijke basis voor het in stand houden van de 
Bakenier weg. 
 
Om nu door mij alleen 20 tot 30 A-5jes vol te schrijven, van foto’s en 
plaatjes te voorzien,naar Bilthoven te rijden om te copieren, daarna te sor-
teren en te nieten en vouwen, is niet alleen een tijdrovend en kostbaar 
werk, maar wordt vooral inhoudelijk niet meer interessant. 
Een clubblad wordt pas leuk als er van de leden regelmatig kopij wordt 
ontvangen. En dat wordt helaas steeds moeizamer. Zelfs de afspraak met 
het bestuur van Vaargroep Flevoland om bij toerbeurt een stukje voor de 
rubriek ‘Uit de Stuurhut’ te schrijven krijgt geen vervolg. (Gelukkig neemt 
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Jan dan de verantwoording op zich door hiervoor kopij  te maken, maar er 
komt geen navolging van de overige bestuursleden) . 
Ik stel voor op de volgende ledenvergadering te inventariseren of er nog 
een mogelijkheid is om met een aantal vaste mensen op de oude voet met 
de Bakenier door te gaan. 
Als we alleen nog maar verslagen hebben te berichten, dan kunnen we 
dat beter doen op ons forum http://vaargroepflevoland.nl 
Maar ook dat zal dan door iemand gecoördineerd moeten worden. 
 
JACO DE JONG 
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Zo zou Roel begonnen kunnen zijn 
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VERJAARDAGSKALENDER 
September 3 Jaap Bink 
Oktober 6 Kees Smit 
  15 Sierk Wiersma 
  23 Koos Aarse 
  28 Norwin van der Meij 
November 30 Ton Beyie 
 
 
25 JAAR GETROUWD 
Roel en Hanja zijn op 19 augustus 2008 25 jaar 
getrouwd. 
Zij willen hun trouwdag vieren op 30 augustus 
a.s. met een openhuis van 14.00 – 18.00 uur in 
Okkenbroek. 
Wil je hen met een bezoek vereren bel of mail 
dan van te voren even. 
Telefoon 0570-551 446 of email: hanja-
ve@hotmail.com 
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 OPENDAG 2008, 25 JAAR VAARGROEP FLEVOLAND 
 
Het hoogtepunt van ons 25-jarig bestaan in 2008 moest op de Opendag 
op 7 juni 2008 komen te liggen. 
Al ruim van te voren deed Jan Hofman op de laatste ledenvergaderingen 
al een aantal suggesties voor deze dag en de feestcommissie bestaande 
uit Jan, Roel en Jaco werkten de plannen uit. Alle ideeën voor de Open-
dag konden verwezenlijkt worden. 
Met een mooi gedrukte uitnodi-
ging, verzorgd door Jelmar Ver-
spreiding Dronten van Marc Ste-
vens, werden diverse verenigin-
gen gevraagd om op onze open 
jubileumdag acte de présence te 
komen geven.  
Het programma luidde: 
Op twee open vragen moesten 
we tot een aantal dagen voor de 
Opendag op een antwoord 
wachten. En dat was op hoeveel 
gasten we konden rekenen en 
hoe het weer zou uitpakken. 
De aanmeldingen bleven tot op 
het laatste moment nog binnenkomen en we konden op een top- opkomst 
rekenen. De weersvoorspellers beloofden ons uiteindelijk een droge dag 

met mogelijk tegen de avond een on-
weersbuitje.  
Omdat we veel ruimte nodig hadden om 
alle modellen van onze gasten een 
plaatsje te bieden, besloten we de gok 
te wagen geen tenten op te zetten. We 
konden zodoende meer tafels op ons 
terrein plaatsen. Helaas moest worden 
besloten aan onze leden te vragen om 
in verband met plaatsgebrek hun eigen 
schepen in de auto te laten staan. 
Op ‘the day before’ konden we rekenen 
op Gerben, Jaco, Jan, Kees, Koos, 
Roel, Ruben en Sierk. Zij maakten de 
clublocatie schoon, monteerden de ta-
fels, versierden het geheel met vlaggen, 
maakten de schuur gereed voor zender-
bewaking en de geluidsinstallatie, etc.  

Het programma op de uitnodiging 

Actie tijdens de ‘day before’ 
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Roel bleef ook dit jaar weer ter bewaking in het clubhuis overnachten en  
kreeg daarbij gezelschap van Egbert en Norwin. 
 
Om 8 uur zaterdagmorgen waren de eersten al weer present om de punt-
jes van de dag op de i te zetten. 
Jan was deze week al druk bezig geweest met de catering, waaronder de 
beroemde VGF-gehaktballen, de broodjes en beleg, de frisdrank, de ijsjes. 
Ook had hij ruim 100 gebakjes geregeld met ons logo erop, en was bedrij-
ven afgestruind om prijzen te verzamelen voor onze loterij. Dank zij de 
koelwagen van Norwin die bij het hek op de parkeerplaats was neergezet,  
konden alle cateringspullen lekker koel worden opgeslagen. 
 
De keuken was dit jaar in vertrouwde handen van Marian met assistentie 
van Hanja en de eenarmige Riet.  
Dries en Norwin namen de taak op zich om de stroom binnenkomende 
auto’s in goede banen te leiden, en de komst van de burgemeester te mel-
den.  
De burgemeester was al ruim een uur van te voren aanwezig en kon zo-
doende rustig de aankomst van de vele modelbouwers van andere vereni-
gingen met hun modelschepen en de opbouw van de tafels aanschouwen. 
Er moesten op het laatst nog extra tafels en planken met schragen worden 
ingezet om alle modellen een plaatsje te kunnen geven. 
Van diverse bezoekers mochten de bestuursleden van VGF cadeaus in 
ontvangst nemen, waaronder van “Atlantis’ uit Zutphen een mooi in kunst-
stof ingegoten logo van Vaargroep Flevoland met ingegraveerde felicita-
ties. 
 
Om 10.30 uur precies opende Roel van Essen namens de Vaargroep de 
dag met een welkomstwoord en vertelde hoe het ooit in het begin van de 
jaren 80 bij het gebouw van de naastliggende IJsbaanclub begon. 
Namens de Gemeente Dronten sprak burgemeester Aat de Jonge zijn 
gelukwensen uit en constateerde dat er veel geduld en precisie nodig is 
om zulke mooie bouwsels te maken. 
De burgemeester vond wel dat het een specifieke mannenwereld was en 
riep onder hilariteit van de aanwezigen Mageet Bakker (het enige vrouwe-
lijke lid van de vereniging) op het podium en ging met haar hierover in dis-
cussie. 
Toen de geluidsinstallatie niet goed meer functioneerde, vroeg hij alert 
een applausje voor de geluidsman, en vervolgde met luide stem zijn toe-
spraak. 
 Na afloop van zijn rede nodigde hij namens de vereniging alle bezoekers 
uit voor een gebakje met daarop het logo van de Vaargroep. 
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Na een uurtje was alles opgeruimd en konden we terug kijken op een, vol-
gens mij een geslaagde dag wat zeker voor herhaling vatbaar is. 
En dat geldt ook voor de samenwerking met Vaarteam Zwolle. 
  
Rond zes uur zijn we naar huis gegaan, zodat we mooi op tijd thuis waren. 
Met mijn nieuwe fotocamera  heb ik tijdens de dag behoorlijk veel foto,s 
gemaakt. Toen ik deze thuis aan het bekijken was, heb ik op een gegeven 
moment op een verkeerd knopje gedrukt, heel dom, en alles was weg. 
Jammer, helaas dus geen foto,s. Volgende keer beter. 
  
JAN HOFMAN. 
 

 

Artikel uit de krant van Kampen 
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KAMPERUITDAGEN 
 
Begin juli kreeg ik een telefoontje van een mevrouw  Riki van Dorp uit 
Kampen of wij, VaarGroeP Flevoland , bereid waren om samen met het 
Vaarteam uit Zwolle, deel te nemen aan de Kamper Ui't dag op donderdag 
24 juli. 
Het leek mij wel een goed alternatief voor de Meerpaaldagen waar wij niet 
meer welkom zijn. 
Dus een mailtje naar alle leden gestuurd, waar een aantal reacties op 
kwamen. Uiteindelijk waren Bert, Gerben, Ruben (de zoon van Gerben), 
Jaco en kleinzoon, Jacky en ik bereid om naar Kampen te gaan.  
Toch een leuk groepje voor een doordeweekse dag. 
 
Om 7 uur was Zwolle al begonnen met het opzetten van hun vaarbak. 
Jacky en ik waren om half negen een beetje aan de late kant, iedereen 
was toen al bezig,en de koffie was al op.  
Omdat men bezig was de waterbak vol te pompen, konden wij de stand 
alvast in gaan richten. Er waren twee kramen, dat leek eerst niet erg veel, 
maar het Vaarteam van Zwolle had maar één boot en een zwaan meege-
nomen, dus hadden wij toch genoeg ruimte.  
De Stefan Jan H ging maar gelijk het water in. 
Het weer was uitstekend, lekker zonnig en redelijk warm, in de loop van 
de ochtend kregen we bonnen voor een lunch in een snackbar. Was alle-
maal goed verzorgd, later kregen we ook nog fris op de stand. 
  
Na de middag werd het redelijk druk, Bert heeft de hele dag gevaren met 
zijn Happy Hunter en heeft en passant ook zijn hele familie gezien, die 
wonen n.l. allemaal in Kampen.  
Ook Jaco en zijn kleinzoon en Jacky hebben steeds gevaren en zelfs ik 
heb gevaren met de Stefan Jan H en de Smit Enterprise en met de Maria 
G, dus voor mijn doen heel veel gevaren.  
Otto Baars hield met zijn politieboot toezicht in de vaarbak en zodoende 
het water veilig. 
Gerben en Ruben hadden hun duikboot bij zich, maar de bak stond wat 
scheef dus was er overal niet genoeg water om te duiken. 
  
Tegen vier uur zijn we begonnen met het leeg pompen van de bak. Maar 
na een poosje werd de elektra afgesloten en dan werken de pompen niet 
meer. Er werd dus maar een plaat uit de bakwand gehaald zodat het zeil 
omlaag kon en zo het water weg kon stromen.  
Vervolgens konden we, onder leiding van Joop en Otto, het geheel de-
monteren en,  in een speciaal hier voor gemaakte aanhanger, opbergen. 
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Op 10.30 uur precies startte 
Roel de officiële opening 

De burgemeester van de gemeente 
Dronten, de heer Aat de Jonge,  felici-
teerde de jubilerende vereniging 

De burgemeester vond de scheeps-
modelbouw wel een specifieke man-
nenwereld en ging hierover in discus-
sie met Mageet 

Aan het einde van de officiële opening 
kreeg iedereen een speciaal gebakje 
met logo van VaarGroep Flevolandf  
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Een cadeau van MBV Atlantis bestaande uit het 
logo van VGF in plastic  gegoten 

Een deel van het bestuur van MBV Jules Verne 
kwamen hun gelukwensen overbrengen  

De kleinkinderen van Jan en Riet ont-
hulden de naam ‘Maria G’ van het 
binnenvaartschip voordat het te water 
werd gelaten 

De tanker ‘M@illine Shipping’ kwam 
met enige moeite door de openstaande 
brug  

Dit jaar 3 ijsberen op de ijsschots 
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2003 
Met z’n elven een dagje 
naar InterModellBau te 
Dortmund 

Voorjaar 2003, 
Kor zit in de lege 
‘Damen’-romp welke 
wordt voortgetrokken 
door het sleepbootje 
van Roel 

Karakteristieke pose van 
Roel bij het fotograferen 
van varende scheepsmo-
dellen. 
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Op onze vaarvijver vertoonden inmiddels allerlei soorten modelschepen via af-
standsbedieningen hun specifieke kunstjes. De grote zeetanker M@illine Ship-
ping van ruim 2 meter manoeuvreerde behendig tussen de bakens en ophaal-
brug de haven in. Op de ijsschots in de vijver had zich dit jaar een grotere ijs-
beer bijgevoegd. Zonder enig gegrom zagen de drie beren welgevallig de vele 
modelschepen langs zich heen varen. 
Rond het middaguur liet Jan Hofman zijn pas gebouwde binnenvaartschip offici-
eel te water en onthulde daarbij de naam van zijn partner op het model: ‘Maria 
G. ‘ 
Met champagne werd deze gebeurtenis gevierd en de aanwezige eigenaren van 
het originele binnenvaartschip keken hun ogen uit hoe ook binnenin het model 
het woongedeelte nauwkeurig en kloppend was nagebouwd. 
 
In de middag werd de sfeer nog eens extra verhoogd door het optreden van het 
Biddinghuizer Piratenkoor ‘De Blauwbaarden’ die toepasselijke zeemansliederen 
ten gehore bracht. 
Diny Kip vestigde een absoluut record door in haar eentje 900 loten aan de man/
vrouw te brengen. Dit had niemand voor mogelijk gehouden. 
Vele bedrijven uit Biddinghuizen en omgeving hadden onze jubilerende vereni-
ging goed bedacht door mooie prijzen voor de verloting beschikbaar te stellen. 
Ruim een uur had onze speaker Roel van Essen nodig om met zijn bekende 
smeuïge commentaar alle winnen-
de lotnummers op te sommen.  
 
Even na 4 uur zagen we achter de 
boomtoppen onheilvoorspellende 
zwarte wolken op  ons afkomen en 
haastten de deelnemers zich om 
hun spullen in de auto’s te pakken. 
In rap tempo werden door een 
groot aantal leden nog alle tafels 
gedemonteerd en binnen opgebor-
gen. 
Toen dat nog maar net allemaal 
gelukt was, de bezoekers al in hun 
auto’s op terugreis waren en het 
terrein nagenoeg leeg was, barstte er zich 
een hevig noodweer boven de vijver los.  
 
Maar terugkijkend op een zeer geslaagde dag kon dat echter de pret niet meer 
drukken. 
Met heel veel voldoening kon iedereen terugkijken op een fijne feestelijke mo-
delbouwdag in ons jubileumjaar. 
 

Na afloop barstte er een hevig nood-
weer boven de vijver los 
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JACO DE JONG 
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FOTO IMPRESSIE-ROEL 21 JAAR BIJ VGF-  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

augustus 1987, 
Muziek– en Showspektakel in Oran-
jepark te Nunspeet 

1999 
Pauze tijdens demontage 
van oude clubhuis 

2002 
De gehele 
familie tij-
dens eern 
BBQ-avond 
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Ook de familie leefde met de club mee, en toonde daarbij hun gastvrijheid. 
Toen in 2001 het dorpsbos in verband met de MKZ-crisis was gesloten, 
konden we onze algemene ledenvergadering niet in het clubhuis houden. 
Roel stelde spontaan voor, deze vergadering dan maar bij hem thuis te 
houden, waarvoor prompt de woonkamer aan de Uitloper werd ontruimd. 
Zijn laatste officiële verrichting voor de vereniging was de openingsspeech 
tijdens onze jublileum-opendag dit jaar, en aan het einde van deze dag het 
publiek een uur te vermaken door bekend te maken welke prijzen op wel-
ke lotnummers waren gevallen. 
 
Roel, we zullen jou mis-
sen op de clubavonden, 
jouw aanwezigheid op te 
bezoeken modelbouw-
evenementen, jouw be-
reidwilligheid voor hand- 
en spandiensten, jouw 
stukjes in de Bakenier, 
jouw kennis over de mo-
delbouw en jouw verha-
len met ernst en luim 
over allerlei onderwer-
pen. 
Namens ons allemaal 
veel dank voor wat je 
allemaal voor de vereni-
ging hebt verricht en we 
wensen jou en Hanja met Johan en Ronald veel succes, geluk en gezond-
heid in Okkenbroek toe.  
 
En Kor, jij die al die jaren bij Vaargroep Flevoland in de schaduw van je 
vader mee optrok bent mede hierdoor gevormd. We hebben je zien op-
groeien van een schuchter ventje tot een zelfverzekerde volwassene. We 
wensen jou ook het allerbeste en wie weet wordt je later ook nog wel eens 
een modelbouwbobo. 
 
Roel, we weten dat jij actief blijft in de scheepsmodelbouw, dus zullen we 
elkaar in dit kleine wereldje wel blijven ontmoeten. 
Het ga je goed en tot ziens bij de eerstvolgende gelegenheid, waar dan 
ook. 
 
Namens alle leden van Vaargroep Flevoland, 
Jaco de Jong 

Lekker varen en kletsen aan de waterkant 
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HET MONSTER VAN LOCH BIDDINGTOWN  
 
Lekker ding gesignaleerd! 
 
Een rare titel in ons alom gerespecteerd verenigingsblad? Ja wellicht, 
maar wél een die de lading compleet dekt!   
Wat is er aan de hand?  
Op een doorsnee dinsdagavond komt ons lid Klaas Spoelstra bij mij de 
sleutels van de clublocatie halen.  
Gerben Bosman komt ook, dus het wordt een rustig avondje sub-varen, 
denken die twee.  
Na het eten besluit ik om de Parat ook maar even uit te laten, dus ga ik 
ook maar richting vijver.  
Daar aangekomen zitten Gerben, Ruben en Klaas met een “geel gevaar” 
en een U7C aan de waterkant.  
Plus twee lieftallige jongedames, waarvan één de dochter van Gerben 
blijkt te zijn en de ander een vriendin van haar.  
No problemo, zou je zeggen; wie weet kunnen we ze interesseren voor de 
o zo mooie scheepsmodelbouwsport.  
Nou, ik heb niet eens een poging gewaagd. De dames waren uiterst ge-
concentreerd aan het luisteren naar een mobiele telefoon/annex MP-3 
speler.  
Dit apparaat produceerde geluiden die ik gemakshalve zal scharen in de 
categorie “baggerherrie”. De geluiden die Jaco soms uit zijn schepen laat 
komen zijn er beschaafd bij!  
Wij (Ruben, Gerben, Klaas en ik) gingen dus lekker varen en de dames 
gingen verder met “girls talk”.  
Tijdens het kwekken, wat 
stoeien, elkaar dreigen om in 
het water te duwen, kortom: 
dolle pret aan de waterkan, 
laat één van de dames haar 
hand een beetje in het water 
bungelen tot… ze haar hand 
met een ijselijke kreet uit het 
water haalt: “Ik ben gebe-
ten!!!”  
Ja, dááág… je moeder op 
een houtvlot!  
Ze houdt haar hand omhoog 
en inderdaad, er stroomt 
bloed uit de muis van haar 
hand.  
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Wel allemach-
tig… Een twee-
tal mooie halfcir-
kelvormige tand-
afdrukken in 
haar hand.  
Op dat moment 
heb ik er spijt 
van dat ik de 
geluidsmodule 
uit de Parat had 
gehaald, want 
anders had on-
middellijk de 
sirene geloeid!  
Bij gebrek aan 
bijpassend ge-
luid comman-
deer ik het 
slachtoffer maar richting kraan en ondertussen wordt de EHBO-trommel 
gepakt.  
Je bent tenslotte BHV-er of je bent het niet!  
In één van de wondjes blijkt zelfs nog een tand van het “monster van de 
IJsbaan” te zitten.  

Nadat Gerben de 
wond ontsmet 
heeft met een al-
coholhoudend 
gaasje (Daar moet 
ik ook meer van 
weten, want alco-
hol is om te drin-
ken en niet om 
gaasjes mee nat 
te maken) draai ik 
er een mooi dra-
matisch verbandje 
omheen.  
Gelukkig heeft 
Gerben zijn came-
ra bij zich om dit 
tafereeltje voor het 
nageslacht vast te 

….je bent tenslotte BHV-er of je bent het niet! 

De tand van de snoek zat nog in één van de wondjes 
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AFSCHEID VAN FAMILIE VAN ESSEN 
 
Het zat er aan te komen, we kenden de plannen van familie van Essen. 
Zo gauw Hanja klaar was met haar studie, zou ze een baan gaan zoeken. 
en het was te verwachten dat de familie Biddinghuizen dan zouden gaan 
verlaten. 
Inmiddels is het zover, Hanja werkt in Okkenbroek (in de Sallantse binnen-
landen achter Deventer) en de familie is kortgeleden daarheen verhuisd. 
Daarom zullen we afscheid moeten nemen van Roel en Kor van Essen als 
actieve leden van Vaargroep Flevoland. 
 
Op 1 juli 1987 werd Roel lid van onze vereniging, in het jaar waarin ook 
zoon Kor werd geboren. Kleine Kor bleek ook de scheepsmodelbouw in 
zijn gene te hebben en werd op achtjarige leeftijd al lid van VGF. 
Roel en Kor waren actieve leden, zij waren trouwe bezoekers van de club-
bijeenkomsten (maar wat wil je ook als je op kruipafstand van het clubhuis 
woont) en tevens regelmatige deelnemers aan evenementen waar ook in 
het land. 
Zoals bij elke vereniging gaat de aandacht van een jeugdig lid  in de ver-
keringstijd meer naar het meisje en dus ten koste van de club, zo ook bij 
Kor. En mede omdat hij voor zijn studie in Zwolle ging wonen, werd zijn 
actieve verenigingsleven bij VGF langzaam afgebouwd. 
 
Roel was zeer bij het reilen en zeilen van de club betrokken. Hij stelde 
zich eind 90-er jaren tijdens een bestuurscrisis beschikbaar om ad-interim 
secretaris te worden en mede door zijn inbreng werd de vereniging toen 
door moeilijk vaarwater geloodst. 
Het viel in die periode op dat hij met vlotte pen leuke stukjes kon schrijven 
in de Nieuwsbrief, en zo werd hij later één van de pijlers van ons clubblad 
De Bakenier.  
Ook voor het landelijke modelbouwblad ‘Modelbouw Actueel’ (voorheen 
Kwiklink) werden artikelen geschreven wat resulteerde dat hij één van de 
vaste redacteuren van dat blad werd. Menigmaal kon de lezer van dat 
blad in zijn rubrieken vernemen bij welke vereniging Roel was betrokken 
en dat zette Vaargroep Flevoland mooi op de kaart in het modelbouwwe-
reldje in ons land. 
Op Roel kon bijna altijd een beroep worden gedaan als er hand- of span-
diensten binnen de club verricht moesten worden. Hij was de vaste bewa-
ker tijdens de nacht voor onze Opendag, door in het clubhuis te blijven  
slapen om op onze opgebouwde spulletjes te passen. Nu was hij in de 
periode dat hij de wapenrok van Hare Majesteit droeg, op bivak wel wat 
gewend wat betreft slapend waken , maar toch. 
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leggen. Ook de tand wordt vereeuwigd en vervolgens goed opgeborgen. 
Het humeur van de dame in kwestie zakt vervolgens als de spreekwoorde-
lijke barometer aan het einde van onze Open Dag, als Gerben en ik haar 
aanraden om de volgende dag een Tetanusinjectie te gaan halen.  
In ieder geval weten wij waarom we op woensdag clubavond hebben: dan 
hebben die snoeken niet meer zo’n honger, omdat dinsdag blijkbaar voe-
derdag is.  
Eén gelukje: na dit incidentje bleef de “baggerherrie” de rest van de avond 
achterwege.  
Zou Cruijff dan toch gelijk hebben met zijn uitspraak: “Elluk nadeel heb s’n 
foordeel”? 
 
Beterschap… 
ROEL VAN ESSEN 
 
Vlugge bijters 
Snoeken hebben een eigen territorium, dat ze tegen indringers (andere 
grote snoeken) verdedigen. Deze indringers worden eerst uitgebreid ge-
waarschuwd dat ze moeten wegwezen. De snoek spert zijn bek open en 
neemt een dreigende houding aan. Als de desbetreffende indringer dan 
nog niet maakt dat ie wegkomt, gaat de snoek over tot de aanval. Dit leidt 
tussen twee snoeken tot een soort ‘bekvechten'. De verliezer van een der-
gelijk gevecht zal uiteindelijk het 
gebied moeten verlaten. 
Het kan gebeuren dat een territo-
riale snoek een zwemmer be-
schouwt als indringer. De snoek 
constateert een grote zwemmer 
en een hoop tumult in zijn territo-
rium en betekent meestal dat er 
een andere grote snoek is gearri-
veerd. De snoek zal eerst drei-
gen en als de zwemmer (die dat 
meestal niet ziet) dan niet weg-
zwemt, zal de snoek overgaan 
tot bijten. Zodra echter blijkt dat het hier geen andere snoek betreft, maar 
een mens, zal de snoek direct loslaten en vluchten. Een foutje, dus.  
 
Het kan ook gebeuren dat de snoek de zwemmer ziet als prooi. Snoeken 
staan vaak op ‘scherp' om een langs zwemmende prooi te grijpen. Het lijkt 
in ieder geval aannemelijk dat de snoek de bewegende hand in dit geval 
als lekker hapje zag. 
Als je de foto’s bekijkt kan je hem dat nauwelijks kwalijk nemen. 
(redactie-  Informatie vanaf Internet) 
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BATAVIADAGEN IN LELYSTAD. 
 
De laatste jaren ontvingen we van de organisatie van de Bataviadagen 
(voorheen Hydron Waterfestival en Vitens Waterfestival) steeds een uitno-
diging om samen met Isis Lelystad en Vaargroep Harderwijk een model-
bouwshow te willen komen geven. 
Vaargroep Harderwijk hebben we er nooit gezien alhoewel ze destijds wel 
in de folder werden genoemd en dit jaar heeft ook Isis verstek laten gaan, 
zodat het inmiddels een solo optreden van Vaargroep Flevoland is gewor-
den. 
 
In verband met de 
enorme bouwactivitei-
ten van de laatste ja-
ren in het gebied waar 
de festiviteiten worden 
gehouden is het altijd 
weer een verrassing 
waar we met de vaar-
bak kunnen staan. 
Vorige jaar stonden we 
onder het nieuwe Ha-
venkantoor en wat ons 
betreft hadden we 
daar dit jaar ook weer 
mogen staan.  Deze 
locatie valt echter on-
der het beheer van de Hanze Compagnie en mocht niet meer gebruikt 
worden door de organisatie van de Bataviahavendagen. 

Ons was een plek toebe-
deeld tussen de nieuwe 
haven waar de Nationale 
Sloepenshow werd ge-
houden en de Maritieme 
Markt richting hoofden-
tree van Bataviastad. 
Een ‘mooie’ open plek op 
een zandvlakte waar 
langs het publiek zich 
zou bewegen. 
 
We besloten de vaarbak 
op vrijdagavond te gaan 
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Straks, in Okkenbroek, zal ik waarschijnlijk vaker in m’n uppie aan de wa-
terkant zitten. Maar wie weet, zijn er ook daar sukkels zoals wij die 
‘bootjes plakken’… Een mooie locatie heb ik al verkend: een watertje iets 
ten zuiden van Nieuw Heeten, op 52° 19' 00.79" Noorderbreedte en 6°20' 
50.67" Oosterlengte. (Zoek het maar eens op in Google Earth)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In ieder geval hoop ik de eerste zaterdag van Juni vrij te houden om met 
een model richting Biddinghuizen te rijden en de IJsbaan onveilig te ma-
ken.  
Hanja en ik wensen jullie, leden van VGF en partners het beste toe.  
En mocht je ooit in de omgeving van Okkenbroek verzeild raken: bel even 
0570 – 551446 of kom langs op Oerdijk 226. Kan niet missen, het huis 
staat aan de kerk vast… 
 
ROEL 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het fraaie 104 jaar oude huis dat vast staat aan de kerk 
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AFSCHEID VAN VAARGROEP FLEVOLAND … 
Omdat ik niet meer in de gelegenheid ben om van jullie allemaal afscheid 
te nemen, ben ik zo vrij geweest om een stukje “Bakenier” te bezetten.  
Nu heb ik dat in het verleden wel meer gedaan, maar dan ging het voorna-
melijk over scheepsmodellen, evenementen of medeclubleden.  
Nu maar eens over mezelf in relatie tot Vaargroep Flevoland.  
 
Op 23 juli jl. zijn wij vertrokken naar Okkenbroek om daar een nieuw stukje 
leven te beginnen. Ik word daar dus “de man van…” En Johan en Ronald 
kunnen het liedje van Kinderen voor Kinderen gaan zingen: “Mijn moeder 
is een dominee, daar word ik mee gepest…”  
We zien er erg naar uit. (naar Okkenbroek) 
Landschap Sallant is mooi, dorp Okkenbroek is klein, maar erg gezellig en 
ons nieuwe, 104 jaar oude, huis is fraai.  
 
Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook mensen en dingen die we hier 
achterlaten. Vaargroep Flevoland is daar één van.  
Ik heb eens uitgerekend hoeveel uren ik ongeveer aan ons vaarwater heb 
doorgebracht: 21 jaar, gemiddeld 3 uur op zaterdagmiddag en 3 uur op de 
woensdagavond is 21 x 52 x 6 = 6552 uur.  
Oké, daar gaan wat wintermaanden van af, maar komen aan de andere 
kant weer andere dagen bij: zondagmiddagen, niet te vergeten de vrijdag 
voor een Open Dag, en uiteraard de nachtwacht voor de Open Dagen.  
Het zal dus rond de 6500 uur zijn. Deel dat eens door 24, dan kom je op 
270 dagen. Negen maanden non stop. In die tijd mocht ik deel uitmaken 
van VGF. Een club die ik heb zien groeien. Hele fijne momenten meege-
maakt, ook hele moeilijke momenten. Definitief afscheid moeten nemen 
van clubleden Nico, Piet, Ruud, Henk en Marius.  
Gelukkig hadden de fijne momenten de overhand. En daar bedoel ik niet 
persé de “feesten” mee, zoals de opening van een nieuw clubhuis, of on-
langs het 25-jarig bestaan van de vereniging. Nee, de zaterdagmiddagen 
waarop ik, vaak samen met Jaap, Jaco of Ton lekker aan het water zat, 
een paar (zeil)-boten op de vijver, een lekker windje en met een bak koffie 
naast je lekker varen en kletsen. Vaak slap ge-O.H., soms hele technische 
verhandelingen, soms gesprekken die je aan de waterkant niet direct ver-
wacht.  
Het “leren van elkaar” is ook een punt wat ik als positief wil aanstippen. Ik 
heb veel geleerd bij VGF. Aan de andere kant denk ik dat ook ik een 
(klein) steentje heb bijgedragen aan de Vaargroep. Ik heb dat graag ge-
daan, omdat het ook “mijn kluppie” (om maar eens een uitspraak van 
Ruud te bezigen) was.  
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optuigen. Op de club-
avond ervoor werd de 
aanhanger alvast gevuld 
met de vaarbak en de 
attributen ervoor. Jan 
was al eerder polshoog-
te wezen nemen en kon 
zodoende aanwijzingen 
geven hoe het beste 
naar de plek kon worden 
gereden. 
Nadat met de eigenaar 
van een patatkraam nog 
enige discussie moest 
worden gevoerd wie 
waar mocht staan, konden Dick, Jan, Lex, Ton en ondergetekende de 
zandvlakte vrij maken van scherpe ongerechtigheden en hier en daar ega-
liseren voor een zo vlak mogelijke ondergrond. 
Zoals ook tijdens de vorige Waterfestivals was het weer een probleem 
waar we water vandaan moesten halen om de bak te vullen. We stonden 
te ver van het Markermeer af om met onze eigen pomp het buitenwater te 
gebruiken en de brandputten in de omgeving deden het (nog) niet of wa-
ren in gebruik door de cateringkramen of toiletwagens.  
Uiteindelijk vonden we toch een aansluitpunt van Vitens, kompleet met 
watermeter, en met het uitrollen van een aantal brandslangen kregen we 
het op eigen initiatief toch voor mekaar om water in de bak te krijgen. 
 
Door het gedoe met de patatboer konden we de twee kramen niet naast 
elkaar kwijt, maar moesten aan weerskanten van de vaarbak één kraam 
plaatsen.  
Een straffe wind maakte 
het vertoeven op de 
zandvlakte niet aange-
naam. We besloten ter 
beschutting de aanhan-
ger van Jaco achter één 
kraam te plaatsen en de 
achter de andere kraam 
een meegebracht zeil te 
spannen. 
Het bleek echter veel te 
weinig beschutting te 
bieden. De wind waaide 
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onder en langs de aanhanger door en het zeil fladderde alle kanten op. 
Uiteindelijk hebben we dat opgelost door al het materiaal van de extra 
marktkramen te gebruiken die een eind verder op een aanhangwagen la-
gen, en daarmee konden we een redelijke bescherming maken tegen het 
opwaaien van het zand. 
 
Zaterdag om 9 uur waren we alweer aanwezig met het inrichten van de 
kramen. 
Ook Dries, Johan en Dick waren zaterdag van de partij. 
Jan had met zijn grote vloot al gauw de kraam aan de rechterkant van de 
bak gevuld, en werd daardoor gescheiden van de rest die de kraam links 
van de bak hadden ingericht. 
De vlaggenmast bij de vaarbak, die we de avond tevoren hadden wegge-
haald werd weer teruggeplaatst om onze clubvlag erin te laten wapperen. 
De aanhanger van Jan werd opvallend aan de overzijde van de weg ge-
parkeerd en daaraan had hij de nieuwe vlag van Biddinghuizen gestoken.  
 
Ton had thuis kort tevoren ontdekt dat koper ook een geschikt materiaal 
was om ervan een verschansing op een sleepboot te maken, en besloot 
hiermee dit weekend door te gaan. Het publiek kon zodoende deze dagen 
onze koperslager aan het werk zien en wij hebben de luide werfgeluiden 
van kloppen, schuren en slijpen maar voor lief genomen. 
 
Aan het einde van de middag ontstond een eind verder op de weg een 
hilariteit omdat een auto met aanhanger een standpijp van een brand-
kraan omver had gereden.  
Het toegestroomde publiek keek samen met de gearriveerde politie ver-
makelijk naar de enorme waterzuil die uit de brandput omhoog spoot. 
Jan dacht de oplossing te hebben gevonden door de hoofdkraan in de 
brandput even dicht te gaan draaien met de grote standpijpsleutel die in 
de aanhanger lag. Samen met Ton en een paraplu lukte dit uiteindelijk, 
alleen had Jan geen droge draad kleren meer om het lijf. 
Dit daadkrachtige optreden van twee modelbouwers, die gewend zijn voor 
vele problemen oplossingen te bedenken, had een spontaan applaus van 
publiek en politie tot gevolg en gaf zo toch nog voldoening voor het natte 
pak. 
Maar Jan is op dit soort situaties ingesteld, want in zijn aanhanger liggen 
altijd een compleet stel droge kleren, en zo kon hij zonder problemen zich 
die avond in Lelystad verder amuseren.  
 
Zondag moesten Lex en Johan afhaken, maar kwam Egbert met blauw 
oog (ongeluk door val met fiets) ons versterken. Later op de dag kwam 
Mark ons assisteren met het opruimen van de vaarbak. Het leeglopen van 
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de bak in de zandvlakte was voor onze jeugdige leden een bron van ver-
maak door het graven van kanaaltjes en opwerpen van dammen om de 
grote waterstroom enigszins te beteugelen. 
 
Ondanks het gedreun van de koperslagergeluiden in de oren en het ge-
knars van zand tussen de tanden hebben we ons dit weekend toch nog 
prima vermaakt. 
 
Omdat de feestactiviteiten nogal verspreid uit elkaar lagen vond ik de ken-
merkende sfeer deze keer wel minder gezellig dan de vorige jaren toen 
het centrum van de drukte op de havenpier lag. 
Ik ben benieuwd waar we volgend jaar geplaatst gaan worden want de 
zandvlakte van dit weekend zal dan ook wel weer volgebouwd zijn. 
In ieder geval moeten we de organisatie dan laten weten dat  het alleen 
Vaargroep Flevoland is die hun spectaculaire modellen in een speciaal 
waterbassin tonen, zoals de folder van de Bataviahavendagen aangaf.  
 
JACO DE JONG 
 
 
 


