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UIT DE STUURHUT 
 
Het is alweer september als ik dit schrijf. De open dag bij onze vaargroep en vele 
anderen is geweest 
Al jaren ben ik aanwezig geweest bij de open dag van de VGF en heb ik genoten 
van alles, maar dit jaar was het echt super! Gelukkig vond niet alleen ik dat, maar 
ook vele modelbouwers van zusterverenigingen hebben dit bij het afscheid geuit. 
Een opsteker voor de vereniging dus. 
 
Open dagen, daar waren er dit jaar bijzonder veel van en erg vaak waren er een of 
meerdere leden van ons in den lande aanwezig om ons te vertegenwoordigen. 
Sommige verslagen zijn in deze uitgave van de Bakenier geplaatst, alvast veel 
leesplezier. 
 
Wat niet onbelangrijk is om te weten, er waren nogal wat bezoekers die ons vaar-
water, de brug en verdere aankleding erg mooi vonden. Bijna om jaloers op te 
worden…… 
Eigenlijk vreemd dat wij de brug en zo alleen maar tijdens de open dag daar heb-
ben liggen om er ook zelf van te kunnen genieten. Wellicht iets om als leden over 
na te denken. 
 
Het vergaderen over een gezamenlijk gebouw met de twee andere verenigingen 
ging de afgelopen tijd gestaagd door. Ik hoop dat we het redden om tijdens de 
najaarsvergadering een financieel voorstel op tafel te kunnen leggen, maar het 
kost tijd om dit traject goed te bewandelen.  
De datum van de  najaarsvergadering is inmiddels bekend, kijk hiervoor op een 
van de laatste pagina’s. Zoals al eens gevraagd is aan het bestuur hebben we dit 
nu zo gepland dat de vergadering niet het laatste is wat wij als vereniging in een 
jaar doen, een aantal weken er na hebben wij snertvaren gepland staan. Dan is het 
alweer wat kouder en het leek ons een leuk evenement als afsluiting. Komen jullie 
dan met zijn allen? 
  
GERBEN BOSMAN 
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Varen in het Vestingmuseum 

Op 18 en 19 juli hebben het Vesting museum, de Vaargroep Flevoland en Mo-
delbouw vereniging Huizen een vaarweekeind gehouden. Als je het e-mail ver-
keer van de vaargroep Flevoland gevolgd heb moet het opgevallen zijn dat het 
een moeizaam begin is geweest van een weekeind wat voor de aanwezigen wel 
geslaagd is geweest. 
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Het begon met de vraag van Mirjam Calis (onze evenementen organisator) aan mij 
of het mogelijk was om met "mijn" modelbouw vereniging te komen varen in het 
Museum. Antwoord: Het is niet mijn vereniging en ik ga wat proberen.  

Het resultaat was dat na een eerste poging alles was afgeblazen wegens gebrek aan 
belangstelling. de verklaring was eenvoudig: een paar jaar terug was ook iets derge-
lijks gedaan waarbij er een paar dingen verkeert gegaan zijn. De beloofde lunch 
werd op het laatste moment geregeld en wat erger was: het was erg warm weer en 
op de plaats waar het gehouden werd was geen schaduw dus de deelnemers werden 
gebakken.  

Dat was voordat ik lid werd van de Vaargroep. In overleg met Jan Hofman is het 
deze keer anders geregeld. Ten eerste gebruikten we deze keer de vaarbak van de 
vaargroep, er was een kilometer vergoeding en een lunch pakket.  

Dus ik vol goede moed een uitnodiging op gesteld en ook de Modelbouw vereni-
ging Huizen uitgenodigd. Het resultaat was dat er drie aanmeldingen van Vaargroep 
Flevoland kwamen waar van er een geopereerd moest worden en om met twee man 
het hele weekeind te vullen is te veel gevraagd. Dus heb ik het weer afgeblazen, 
maar voordat ik Huizen emailde kwam er een bericht van hun of het door ging en 
dat zij van plan waren op zaterdag en zondag met 10 man te komen ! ! !  

Ik meteen weer de zaak opgezet, met hulp van Jan Hofman op vrijdag de vaarbak 
opgezet, mijn rubber boot opgeblazen en wachten wat er komt. Er kwam dus vanuit 
Huizen de beloofde vaarders voor een deel met de auto,een man met een 30 km auto 
en de rest met de fiets, de afstand Huizen Naarden is ongeveer 5 Km. door de deel-
name van Huizen is het voor de modelbouwers een geslaagd weekeind geworden. 
Voor het museum minder, want het weer werkte niet mee. Op zaterdag kwamen er 
30 bezoekers, op zondag was het weer beter en het aantal bezoekers veel hoger. We 
hebben ons prima geamuseerd. Een paar leden van Huizen hebben met een snelle 
boot in de gracht gevaren waarbij er ook veel belangstelling was van buiten het mu-
seum.  

Maandag ochtend hebben Jan en ik de vaarbak opgeruimd en nagepraat over het 
weekeinde. Het resultaat is dat het Museum volgend jaar het weer wil proberen 
maar dan eerder in het jaar zodat er minder mensen op vakantie zijn. Vanuit Huizen 
heb ik al gehoord dat zij graag weer mee willen doen dus : Wordt vervolgd.  

Egbert 
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HET WAS ECHT BARBECUE WEER 
 
Het was inderdaad weer een echte bbq en ook het weer was ons zeer gunstig gezind. 
Ondanks alle kritiek, dat Jan de organisatie van niet alle evenementen naar zich toe 
moest trekken, waren we dit jaar gelukkig dat hij dit evenement toch deed. 
En een barbecue regelen kan niet zomaar even uit een hoge hoed getoverd worden. 
Het begint al met het probleem een geschikte datum te vinden. De grootste gemene 
deler lag op 8 augustus, waarbij 7 leden genoteerd konden worden. 
Met aanhang erbij kwamen we op 20 personen. Dan de kosten zien binnen te krijgen. 
Vervolgens de spullen bestellen en ophalen. Riet met hulp van Marian de slaatjes en 
ingrediënten klaar maken. De weervoorspellingen in de gaten houden. 
Op zaterdagmorgen waren de vooruitzichten een kleine kans op een bui. 
Uit voorzorgmaatregelen toch maar de tent opgezet en daaronder konden we drie 
tafels en twintig stoelen kwijt. De etenswaar werden op tafels onder de overkapping 
tussen clubhuis-schuur neergezet, en zo konden we de regenbuitjes trotseren. 
 
En dus …….. bleef het de gehele dag droog.  
In de loop van de middag kwamen de deelnemers met aanhang en boten zo zoetjes 
aan binnen en werden de schepen te water gelaten. Jacky zijn nieuwe motorjacht met 
een gevoelige vaarregelaar hield het de avond redelijk uit en Ton met zijn agressieve 
schepen gunden in de loop van de avond de overigen rust, doordat hij zijn accu’s 
vroegtijdig had uitgeput. Bert laveerde rustig met zijn Happy Hunter om al het ge-
weld heen. Jaco verkende met de Gouwe hoever de overkant helemaal was. 
Er was een ideaal vaartemperatuurtje en het varen in het schemer en later in het don-
ker gaf een extra dimensie. De verlichtingen op de boten hadden nu echt een functio-
nele waarde. 
Wat dit jaar opviel was dat er weinig of geen vliegen op de etenswaren afkwamen en 
ook de muggen ons met rust lieten, 
Het was al met al weer een bijzonder gezellig festijn. 
Tegen tienen stak ieder de handen uit de mouwen met het afbreken en was in korte 
tijd alles weer op zijn plek gezet. 
Sommigen moe maar iedereen voldaan gingen we even over tienen weer huiswaarts. 
Zo’n clubactiviteit moeten we beslist niet verloren laten gaan. 
 
JACO DE JONG 
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MEERPAALDAGEN 2009 
 
Na het ‘water’-calamiteit in 2007 kregen we in 2008 geen uitnodiging meer om deel 
te nemen aan de Meerpaaldagen in Dronten. 
Tijdens een toevallige ontmoeting met de burgemeester werd deze omstandigheid 
vermeld, wat onze burgervader geen reden vond om ons voor dit evenement defini-
tief uit te sluiten. Hij adviseerde ons contact op te nemen met het organisatiecomité 
en of dat de oorzaak was weten we niet precies, maar zomaar kregen we een verzoek 
of we dit jaar weer wilden deelnemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De aanhanger was nog geladen met de vaarbak die tijdens het ‘Naarden-vesting’-
evenement was gebruikt. Op de clubavond werden de pomp vervangen door de 
brandput attributen en zo togen we op zaterdag 15 augustus naar de Helling bij de 
Kop van het Ruim te Dronten. 
Aan de ene kant hadden we graag op het drukke Redeplein gestaan, maar gezien het 
immense luidsprekerlawaai daar, was deze nieuwe locatie bij de kerktoren wel een 
stuk rustiger. 
 
Jan was al vroeg aanwezig en had inmiddels het terrein al grotendeels aangeveegd. 
Jaco was met de vaarbak ook voortijdig aanwezig en zo kon begonnen worden alvast 
de schotten op zijn plaats te brengen. Samen met familie Verkuijl, Bert Kip, Egbert, 
Ton, Jacky en JC (de kleinzoon van Jaco) stond de bak snel op zijn plaats. 
En dankzij ons brandputgereedschap en de kennis van Bert was na ruim een half uur 
de bak ook al vol water.  
Ook de marktkramen, die vlak bij op een wagen stonden hadden we snel op zijn 
plaats gezet. 
Achteraf bleken die echter niet voor ons bestemd te zijn, maar Jan wist dit 
‘probleempje’ uiteindelijk samen met de Meerpaaldagenorganisatie weer op te los-
sen. 
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Het weer was ons allen die dag gunstig gezind. De marktkramen boden ons een lek-
ker schaduwplekje, alleen moesten we rekening houden dat door de flinke wind onze 
schepen niet in de bak verwaaiden. 
In de loop van de middag kregen we nog allemaal een verlaat lunchpakket uitgereikt 
en konden zo met plezier onze hobby aan het publiek tonen. 
 
 
Tegen half vijf hadden we alvast de niet meer nodige spullen in de auto’s gezet en 
konden we aanstalten maken om de bak met water op een zorgvuldige manier te laten 
leeglopen. 
We moesten zien te voorkomen dat we opnieuw een niet terechte vinger naar ons 
kregen toegewezen bij het misgaan tijdens het weglopen van het water. 
De straatputten hadden het wel zeer zwaar om de ruim 18000 liter water te verwer-
ken, maar uiteindelijk liep het deze keer geheel probleemloos het riool in. 
Een bewijs dat we het wel kunnen, dus voor een volgende keer ook op het Redeplein. 
Mark Stevens was op het einde van de middag ons ook nog komen assisteren met het 
afbreken van de bak, en zo konden we met z’n allen voor half zes terugkijken op een 
netjes opgeruimde locatie en op een plezierige vaardag. 
 
JACO DE JONG 



8 

Open dag bij “onze” Vaargroep 
 
De dag ervoor waren er al veel leden om samen de locatie om te toveren tot een fees-
telijke plek. De vrijdagavond was er een die we zo over zouden kunnen doen: warm, 
geen regen en een groepje leden die gezellig in een stoel aan het water zaten te varen. 

Ja, het zat ons toen al mee….. Die nacht sliepen Ruben en ondergetekende in het 
gebouw als “de bewaking”, onbezoldigd overigens….. Slapen op de tafels is iets wat 
best wel mee viel, had het erger verwacht…. 
 
Hoe dan ook, zaterdags ‘s morgens om 06.00 uur stonden we op en maakten we de 
boel alvast in orde. Groot was dan ook de verbazing bij Jan toen hij op zijn tijd (erg 
vroeg dus...) kwam en duidelijk niet de eerste was. De leden druppelden daarna de 
een na de ander binnen en het vele werk was snel uitgevoerd.  
 
Het werd een drukke dag met fantastisch weer en jawel: alle gehaktballen gingen dus 
op (info voor de insiders).  
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Ziet u de foto hierboven goed? Dit jaar was er ook veel jeugd uit Biddinghuizen aan-
wezig! Klaar met hun activiteiten bij de buren renden ze naar die mooie schepen toe 
om het van dicht bij te kunnen bewonderen… Kijk, dat is nou kruisbestuiving! 
 
Bij afscheid waren er bezoekers die vroegen of dit niet vaker dan maar 1 keer per jaar 
georganiseerd kon worden… Dat zegt genoeg. 
 
Hoe dan ook, het was voor velen een zeer goede dag. 
Iedereen bedankt voor zijn of haar inzet in deze! Zeker ook de dames die in de keu-
ken stonden, zonder hen was het lang niet zo geslaagd geweest…... 
 
Gerben 
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Voor u bezocht 
 
Een tijdje geleden reed ik door het kleine plaatsje Ens, u weet wel… Daar in de 
Noord Oost Polder. Daar is een redelijk parkeerplein in het centrum waar ik de auto 
makkelijk kwijt kon om even de benen te strekken. 
“Wat heb ik daar mee te maken” denkt u nu wellicht, nu dat zal ik vertellen! 
Aan dat plein zit een outdoor & adventure zaak en daar werd mijn aandacht naar 
toe getrokken door wat ik voor de ramen zag hangen: Een Gato van Revell. 
Eenmaal binnen heb ik met verbazing gekeken naar de overvloed aan bouwpakket-
ten voor tanks maar ook, met name interessant voor ons, schepen. 
Ik ben een gesprek aangegaan met de eigenaar Harry Altena en het bleek vanaf het 
begin een prettige contact. Hij is bij ons geweest op onze open dag en was daarna 
erg enthousiast over onze hobby. 
Al ras kreeg ik het aanbod dat ieder lid van onze vaargroep die bij hem een model 
of onderdelen koopt daar 10% korting op krijgt, dit bovenop de spaarkaart die men 
daar hanteert. 
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Afgelopen dagen ben ik weer bij Harry geweest en heb de mogelijkheden met hem 
besproken, Deze winkel heeft een eigen (groot) Europese inkooporganisatie te Em-
meloord welke op dit moment bezig is om de modellen van (bijvoorbeeld) Henglong 
uit China binnen te krijgen om ze ook aan ons goedkoop aan te kunnen bieden. 
Alle merken kunnen ze overigens leveren en suggesties zijn daar altijd welkom. 
Rest mij te zeggen: Ga er eens kijken, wie weet kom je met meer thuis als dat je 
ging! 
 
Het adres: Targetstore, Baan 29 te 
Ens. 
Telefoon: 0527-254247 of 06-
13626481 
website: www.targetstore.nl 
Email: info@targetstore.nl 
 
Gerben 

Een vaardag in een zwembad te Hasselt 
 
Het komt niet vaak voor dat we in een zwembad kunnen varen en voor de meeste 
kapiteins onder ons maakt dit ook niet erg veel uit. Maar er zijn er een aantal die 
graag in helder water hun boot te water laten! 
Met name de duikboten en onderzeeërs komen dan pas goed tot hun recht. We had-
den de eer om als vaargroep naast onze eigen leden ook de duikbotenboys uit Neder-
land te mogen uitnodigen voor dit festijn. 
 
Het water was erg helder en heerlijk warm, dit zorgde er voor dat er 1cameraman was 
die er niet uit te slaan was. Hierdoor hebben we nu vele mooie foto’s, deze bleken 
zeer gewild nadien. 
 
Ook was ik getuige van een binnenbrand: een tech-rek van een U-47 brande (bijna) 
geheel uit…. Wat een ravage en een weggegooid geld! 
Een extra zekering is datgene wat je er van leert…. 
 
Na dit evenement zouden de bezoekers overal in Nederland naar zwembaden die 
willen meewerken…. Zo geslaagd was deze dag. 
De foto’s zeggen meer dan mijn woorden, dus kijk maar op de volgende pagina! 
 
Gerben 
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EVENEMENTENKALENDER 2009 
  
Alle komende activiteiten van onze vereniging: 
 
3 okt. Opruimdag 
28 okt najaarsvergadering 
29 nov snertvaren ter afsluiting van dit seizoen 
 
 

 
 

SubSail 2009 
 
We zouden het bijna vergeten maar we hebben dit jaar ook nog een Sub-
Sail georganiseerd.  
Het was er druk, vele sub’s lagen weer (veel te lang) op het droge om af 
en toe in de snert van Biddinghuizen te zwemmen. 
Het zet onze vaargroep inderdaad binnen Nederland en daarbuiten op de 
kaart. Vanuit het gehele land stroomde men toe, zelf vanuit Duitsland was 
er belangstelling voor dit evenement in Biddinghuizen. 
We mogen hier best trots op zijn. Diegenen die het hebben georganiseerd: 
Hartelijk dank voor jullie inbreng en hopelijk willen jullie het volgend jaar 
weer op jullie nemen? 
 
Gerben 


