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UIT DE STUURHUT 
 
Het is al mei als ik de euvele moed op zoek om te beginnen aan 
deze Bakenier. Ik weet het, dat is veel te laat en enorm afwijkend 
maar niet zonder reden! Het was mijn plan om eens een extra dikke 
Bakenier te maken en dan heb je wel voldoende tijd en copy nodig. 
Nu, dat is inmiddels gelukt dus ik kan beginnen; 
 
Het jaar 2011 word mij er eentje! Wat hebben wij een plannen, en 
dat voor zo‟n “kleine” vereniging. Over een paar weken is er bij ons 
de landelijke Werkschependag. Dat ons vaarwater voor geheel Ne-
derland een beetje centraal ligt kunnen we zien aan de opgave 
hiervoor, wat komt er veel… We zullen alle zeilen moeten bijzetten 
om dit in goede banen te leiden maar het belooft mooi te worden. 
Onze open dag 2 dagen later komt natuurlijk wel in een luwte te 
liggen, maar dan hebben wij eindelijk eens tijd om als leden op on-
ze eigen open dag volop te varen, wordt vast ook wel gezellig. 
De al jaren bestaande plannen om het terrein wat te egaliseren 
gaan wij uitvoeren na de duikbotendag op 2de Pinksterdag (op zich 
ook al een erg leuke dag om eens te komen kijken), deze week 
hebben wij hierover een gesprek gehad met het bestuur van de ijs-
baanvereniging. Ook van hun kant vond men het een goed plan 
dus  we kunnen aan de gang. 
 
Het heeft wel wat om lid te mogen zijn van een modelbouwvereni-
ging  die zo actief is als de onze, ik hoop dat ook jullie dit gevoel 
met mij delen. 
 

Tot ziens aan de waterkant, 
Gerben Bosman 
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Intratuin Almere 
 

Het was de 2de keer dat wij naast de Zwitserse treinbaanbouwers 
ons vaarwater hadden, dit maal samen met een paar leden van het 
Anker uit Nieuwegein. Daarnaast hadden wij de vaargroep Zwolle 
ook uitgenodigd. 
Al met al waren het dus 2 drukke dagen waarbij wij shows gaven 
voor het publiek, compleet met omroepinstallatie. Dit beviel zo goed 
dat wij proberen dit ook op andere evenementen voor elkaar te krij-
gen. 
Tijdens dit evenement waren er voor het eerst 2 bootjes voor de 
jeugd. Deze boten lagen het meest in het water en er stonden af en 
toe rijen met kinderen te wachten tot ze aan de beurt waren. Ou-
ders werden letterlijk meegesleurd naar onze vaarbak, zelfs vanaf 
de kassa… De jeugd kan dus best bij onze hobby betrokken wor-
den, vanaf nu gaan we dat dan ook maar actief doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze Bob heeft daar ook nog zijn nieuwste aanwinst laten dopen 
door de kleinkinderen.  
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Ik moet zeggen, zo‟n zeilschip heeft wel wat. Maar in binnenwater ligt 
zo‟n schip toch behoorlijk stil. Een aantal leden had datzelfde idee en 
voordat Bob er erg in had vloog het schip over het water, aangedre-
ven door zo‟n propellerboot.  
Dit systeem werkte zo goed dat ook anderen er snel gebruik van 
maakten! 
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Iemand die wel heel erg genoot van al die kinderen zie je hieron-
der: 
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LEDSTRIPS 
 

Kijk, daar in Intratuin te Almere was er veel, erg veel te zien. Ook al 

probeer je alles te zien en heb je daar twee dagen voor, alles zien is 

gewoon niet mogelijk. Het is dan erg fijn als anderen je ergens op at-

tenderen wat je zelf niet zag. 

Zo liet Klaas mij een standhouder zien die rollen met ledstrips in de 

aanbieding had. Voor een paar euro heb ik toen een meter met leds 

gekocht. Thuis aangekomen heb ik het eerst eens goed bekeken: het 

bleek een waterdichte strip te zijn opgebouwd uit een flex print met 

per 3 leds een aansluiting die aldaar eventueel af te knippen is. Niet 

afgeknipt heb je een hele lengte aan brandende leds, als je tenminste 

aan het begin er van 9 tot 12 volt aansluit….Over de flexprint zit een 

lading doorzichtige siliconen waardoor alles geschikt is om buiten op 

te hangen. Op dat moment dacht ik dat het dus ook op een boot kon, 

zelfs als het nat word is het niet erg. 

Maar Herma (mijn vrouw) had al vanaf het begin dat wij de “nieuwe” 

keuken kregen last van een donkere schaduw als ze tussen het raam 

en het aanrecht stond. Ik heb op een slim moment de ledstrip onder 

de kastjes opgehangen en aangesloten op een oude adapter die an-

ders toch weg gegooid zou worden. En wat dacht je? Alle schaduw is 

weg, en dat met een ledstrip die in totaal maar 3 Watt verbruikt! 

Het is als je gaat zoeken in alle kleuren en maten te koop, per 3 en 

per 6 leds gepaard (ik bedoel af te knippen). De kosten? 

Voor € 10 heb je 30 leds in een meter, voor € 15 heb je er 60 in een 

meter. 

Waar? : http://www.ledworld.nl 

Wellicht ook voor de modelbouw of ons clubgebouw? Overdenk het 

maar eens! 
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Epe 2011 
 

De eerste open dag van het seizoen is doorgaans in Epe. Dit jaar gin-
gen er vele leden van ons naar toe, best gezellig. De eerste was er 
wel erg vroeg, ik werd thuis gebeld waar ik bleef want ze stonden voor 
het hek en mochten er nog niet in Nee, ik noem geen namen... 
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Ze hebben er niet alleen boten, je ziet er ook tanks, ander rijdend en 
vliegend materieel. 
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Ik heb in Epe voor het eerst kennis gemaakt met een “OeiOei” bootje. 

Ik zeg niet van welk lid deze is maar de naam zeg voor mij al genoeg. 

In ieder geval hebben wij aldaar weer genoten, leuk water, leuke men-

sen en bovenal best lekkere broodjes kroket/frikadel ( als ze tenminste 

geleverd werden). 

 

Gerben 
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Nieuwjaarsborrel 
 

Een borrel bij de VGF, toen ik de uitnodiging van onze Jan las 
dacht ik dat ik het verkeerd las. Best een goed idee van Jan om dit 
evenement maar weer eens nieuw leven in te blazen… Het was op 
deze dag overigens wel zo koud dat ik een borrel best wel kon ge-

bruiken, niet te veel natuurlijk want ik moest (net als velen) met de 
auto nog naar huis. 
Het was gezellig en zeker geschikt voor herhaling.  Er werd veel gepraat, 

over van alles, zelfs de bouwplannen kwamen ter tafel. Zoals je door de 

ramen kunt zien was er geen sneeuw of zo maar er lag wel ijs op het water. 

Door het ijs konden er natuurlijk geen boten varen maar daar had Egbert 

wel wat op gevonden: zijn luchtboot scheerde over het ijs, nog beter dan 

dat hij het later dit jaar over het water zou doen! Wat een beetje propeller 

niet kan doen… 

 

Jan, dit doen we vaker! 

Gerben 



15 

 



16 

  



17 

Water en elektronica 
 

In het najaar gaan we het hebben over elektronica voor onze boten 
en dan wel de basis. Een enkeling weet er niets van maar de mees-
te leden van onze vereniging weten wel iets er over. Het zal denk ik 
best wel een leuke avond worden. 
Een voorproefje hierop wil ik jullie niet onthouden: Een paar maand 
geleden kwam ik een bedrijf tegen die vloeibaar rubber leverde, ik 
heb dit direct besteld om op mijn werk erg dure kabels te kunnen 
repareren die anders vervangen zouden moeten worden. Zo‟n ka-
bel vervangen is snel € 10.000,- terwijl een potje met vloeibaar rub-
ber maar € 16,- kost, dat is dus wel erg snel verdient…  
Toen ik het spul had en leerde kennen kwam ik er achter dat het 
ook erg goed te gebruiken is voor onze hobby. Wat wil het geval: 
 
Als je een elektronica print in de boot hebt liggen en er komt water 
binnen heb je erg veel kans dat de 
elektronica kapot gaat door zwerf-
stromen op de print. Met name als je 
(met een duur woord) CMOS onder-
delen hebt  gaat het mis. 
 
Een print is eenvoudig onder te 
dompelen in een bakje met vloeibaar 
rubber en alles is binnen een paar 
minuten volledig waterdicht verpakt! 
Er komt een soort van rubberen jas-
je om heen die al het water tegen 
houd, net als een plastic zak. Het 
nadeel van plastiek is dat het scheu-
ren kan, dit rubber zal dit niet doen. 
 
Met andere woorden, koop voor € 16 
een potje en leef je uit. Als er water 
in de boot komt en er gaat 1 printje 
kapot ben je al meer geld kwijt… 
 
Het is te bestellen op de volgende 
site: http://www.plastidip.de 

Gerben 
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Even voorstellen 
 

Stukkie over mijzelf 
 
Hoi mijn naam is Daphne Ledder en ben  in Hilversum in november 
1973 geboren… Het bouwpakket was in het begin slecht in elkaar ge-
zet dus de heren doktoren hebben er wat aan gesleuteld en zie hier 
het resultaat. 
 
Ik ken Egbert al een aantal jaren en laatst is het modelbouwvirus over-
geslagen. Mijn eerste modelboot is een Graupner Multiboat in politie 
kleuren: Wout 1.  
Hoe ik aan de naam kom: in Hilversum worden de politieagenten Wou-
ten genoemd en omdat het mijn eerste boot is de 1 erachter gezet. 
 
Ik maak mijn bootjes samen met Egbert omdat ik zelf niet zo een goe-
de motoriek heb en het een en ander dus fout kan gaan helpt hij me 
om toch een goed resultaat te krijgen. Ik heb er wel veel meer eigen-
waarde van gekregen omdat ik nu meer dingen zelf kan. Misschien 
bouw ik in de toekomst mijn bootjes helemaal zelf. 
 
Ik ben nu bezig met een Race Micro Magic. 

Daphne 
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Even voorstellen 
 

Mijn naam is Marjon Vinke. Geboren: 13-04-1990. Ik ben nog onge-
trouwd (wel al 6 jaar in een relatie met Hendrik Westendorp) en 
woon in het mooie Kampen. Zo‟n 20 kilometer van de club. 
 
Waarom heb ik deze keuze gemaakt om bij de club te komen: 
 
Nou ik ging met m‟n vriend Hendrik wel eens mee naar de club. 
Want we waren er al wel vaker geweest en hij moest eerst maar 
een paar keer langs komen en 
daarna zou hij dan lid worden. 
Maar ik vond het zo leuk dus 
heb ik gezegd van: “ik ga ook 
lid worden”. 
 
Onderhand heb ik zelf een 
boot gekocht. En ben druk be-
zig hem te bouwen. Ik denk 
dat het wel lang kan gaan du-
ren hoor dat hij af is. Want het 
is m‟n eerste boot maar geluk-
kig kan ik wat hulp verwachten 
van Hendrik. Ik bouw op het 
moment de Bugsier. Wat een 
erg leuk bootje schijnt te zijn 
voor een dame als eerste 
boot. 
 
Ik ben nog niet eerder lid geweest van een vaarclub dus we hopen 
dat we het zeker naar ons zin krijgen bij deze club(waar ik van uit 
ga van wel natuurlijk) 
 
Om mij verder even voor te stellen wat ik doe in het dagelijks leven: 
Ik werk bij de Hema in Kampen als verkoopster. Ben opgeleid tot 
facilitair medewerker maar dat doe ik nog wel eens af en toe achter 
de klantenservice als het moet of achter de kassa.  
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Behalve modelbouw heb ik  ook nog andere hobby‟s: ik sport 
heel erg graag op de vrijdag avond en dan doe ik zumba. Ik  
hou heel erg van dansen en zingen. En verder vis ik ook graag 
in de lente en in de zomer. Met warme dagen. 
 
 

Is getekend door Marjon Vinke 
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Even voorstellen 
 

Mijn naam is Hendrik Westendorp, zo had dit stukje moeten be-
ginnen….. 
Maar wat Marjon of ik ook probeerden, Hendrik “vergat ”altijd om 
iets te schrijven over zichzelf. Is het bescheidenheid of is schrijven 
niet zijn gave, we zullen er niet snel achter komen. Maar hoe dan 
ook, om deze reden is door ondergetekende maar iets over onze 
Hendrik geschreven: 
 
Hendrik had onze club nog niet gevonden of hij was er (bijna) al-
tijd.  
Zo is hij vaak op de woensdagavonden, de zaterdagmiddagen en 
soms ook op zondagmiddag te vinden aan ons water. Ik geloof 
dat Hendrik de slepers het mooist vindt. Voordat hij een eerste 
bootje had zat hij ook al aan het water: 
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Gelukkig voor ons is deze 22 jarige schipper tegenwoordig met hele andere 
“hengels” bezig…. 

 

 
 
 

Gerben 
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Een dremel 
 

Ik heb al jaren een dremel. Voor die enkeling die niet weet wat er be-
doeld wordt een mini boormachine. Het grote nadeel hiervan is dat je 
hem eerst aan moet zetten voordat je er mee kan werken. Om dan 
met een snel draaiende boor op je werkstuk precies te boren valt niet 
mee. Mijn oplossing was: Sluit een drukschakelaar tussen het aan-
sluit snoer en je kan met stilstaande boor op je werkstuk de juiste 
plaats zoeken en dan boren. 
 
Dit ging redelijk maar na enige tijd was de elektronica hier niet tegen 
bestand. De boor loopt altijd op de hoogste snelheid. 
 
Na enig nadenken vond ik de volgende oplossing: Met behulp van 
een “gaspedaal”van een naaimachine heb ik een snelheids regelaar 
die van stilstand tot volle snelheid werkt. Als je hieraan gewend bent 
wil je nooit meer iets anders. De werkwijze is als volgt: Het 
“gaspedaal”sluit je aan tussen een van de draden van de dremel. Je 
kunt ook een tussen snoer maken met een stekker die in het stop-
contact gaat en een contra stekker waar de stekker van de dremel in 
gaat. Het idee is dat beide dingen in serie staan, dus een draad van 
het stopcontact rechtstreeks naar de contra stekker en de tweede via 
het “gaspedaal” naar de contra stekker. 
 
Twee waarschuwingen:  
 
1e Het gaat alleen met oudere “gaspedalen” dus niet met de moder-
ne elektronica. 
 
2e Je werkt met 230 volt: DUS WERK VEILIG 
 

Egbert 



25 

 
 

Opbouwdag 2011 
 

Ik begin maar met een foto van mijzelf, hiermee het bewijs leverende dat ook 
ik mijn steentje heb bijgedragen. Eigenlijk was dat niet nodig want er waren 
veel leden aanwezig, en daardoor ging het lekker snel. 
In ieder geval waren we ‟s ochtends al begonnen en werkten we door tot on-
geveer 15.00 uur. 
Jan had de goede ingeving om voor de aanwezigen soep te maken, dat ging 
er wel in zo halverwege de dag. Iedereen genoot van de soep, de gezellig-
heid en het mooie weer.  
Het is ook best wel dankbaar werk om de boel na de winter klaar te maken 
voor het zomer seizoen. Er werd halverwege de dag en aan het eind geva-
ren, zo hoort het ook bij de VGF.  
Ook deze dag trok dat weer volk aan, net als de weken ervoor. Het lijkt wel 
alsof er steeds meer mensen komen kijken bij ons als er gevaren wordt. 
Goede PR zeg ik dan maar. 
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De jongste leden trokken dit jaar het pak aan en legden 
de steigers er in. Dit ging prima, maar zonder inspectie 
kon dat natuurlijk niet. Plank voor 
plank werd dan ook nauwkeurig na-
gekeken: 
 
Heren, jullie deden het uitstekend! 
Geen schroef verkeerd, geen paal 
te diep en ook nog keurig op de juis-
te afstanden, gewoon perfect dus... 



27 

 
 

Terwijl de een druk bezig 
was om palen en andere on-
derdelen op tijd aan te leve-
ren of de pomp te bedienen 
opdat de palen in de grond 
gingen was een ander het 
hout van ons gebouw aan 
het schoonmaken.  
 
 
 
 
 
Het hout zag er daarna zo 
schoon uit dat het wel net 
geverfd leek….. 
Dat verven, dat moet nog. 
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Tja, wat die daarboven aan het doen zijn? Ze krijgen aanwijzingen 
van… Ja hoor Marjon, net bij de club en nu al alles regelen? 
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Nu zullen jullie wellicht denken: “aanwijzingen hebben zij toch niet nodig?”, 
maar de boeien moesten nu eens exact in het water gelegd worden. 
Tenslotte hebben wij toegezegd dat wij dit jaar het wedstrijdparcours alvast 
in het water zouden leggen om eens te oefenen…. 

Nu duurde dit nauwkeurig werkje wel erg lang, wat op deze foto weer te zien 
is….. 
Maar de boeien liggen er in en er is direct gebruik van gemaakt. Een zeil-
boot, een waterscooter en een sleper hebben het al geprobeerd, nu zijn alle 
andere boten aan de beurt. 
 
Volgend jaar zijn er bekers mee te winnen, dus kapiteins: ga er voor! 
 
Daphne, bedankt voor de mooie foto‟s... 
 

Gerben 
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Een avondje Bowlen 
 

Het waren er best wel veel die zich hadden opgegeven.  
Zaterdag 16 april waren we „s avonds bij Flevoparc te 
Dronten.  
De ontvangst was met Koffie en gebak, alles was keu-
rig geregeld. Vanaf 21.00 uur waren enkele banen voor 
ons. 
Tot 23.00 uur hebben ze samen gestreden om uitein-
delijk 3 bekers aan de toppers van de VGF te kunnen 
aanbieden. De punten werden geteld door Jan, onder 
toezicht van de drie jongste spelers. 
 
De gemaakte foto‟s laten niet zien hoe leuk de avond 
was. Helaas heb ik een “langzame” digitale camera en 
niet zo‟n mooie spiegelreflex…. Maar eerlijk gezegd 
laten camera‟s nooit zien hoe leuk het was. Als je er 
niet bij was en nieuwsgierig bent geworden geef je dan 
de komende keer op, het is zeker de moeite waard! 
 
Hieronder een paar foto‟s. Let niet op de kwaliteit maar 
de inhoud aub… 

Gerben 
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Een dagje Hamburg 
 

Het hele jaar door gaan leden van onze vaargroep naar 
andere toe, het is haast te veel om allemaal te vermel-
den in de Bakenier. Van het bezoekje aan een vaar-
groep te Hamburg op zaterdag 21 mei wil ik jullie wel 
wat vertellen…. 
In de vroege uren (05.00) ging 2 heren en een dame op 
pad om op tijd aan te komen om dan de gehele dag te 
genieten van “een groot evenement die je een keer ge-
zien moet hebben”, aldus 
was het evenement aan-
gekondigd aan Hendrik. 
 

Eenmaal aangekomen 
bleek er naast een cam-
ping een vijvertje te zijn 
met wel 15 schepen. Die 
waren overigens wel 
mooi: 
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De meeste schepen zaten onder een glazen kast, wel slim om 
“kindervingertjes” te voorkomen… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En ja, onze drie waren niet de enige “Hollanders”: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al met al best wel een gezellige dag, ze 
hebben zelfs veel meegemaakt tijdens 
een bezoekje aan de lokale RC-winkel. 
 
Het loont de moeite om eens aan Hen-
drik, Marjon of Ruben na te vragen… 
Hendrik had uren later nog de tranen in 
de ogen (van het lachen).. 
 
                                                   Gerben 
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EVENEMENTENKALENDER 2011 
  
 
 
 
 
 

Alle komende activiteiten: 
 

  2 juni   Werkschependag 

 

  4 juni  Open dag Vaargroep Flevoland 

 

 13 juni Sub sail  2011 

 

Hierna beginnen wij met het groot onderhoud van 

ons terrein 
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 Scheepsmodelbouwvereniging VAARGROEP Flevoland 
opgericht 17 maart 1983 

zelfstandig 21 december 1994 

                    
 
Bestuur: Naam:  Adres:  Woonplaats:   Telefoon: 
Voorzitter::     Gerben  
 Bosman   Noordweg 55 8262 BP Kampen  038-3326623 
Secretaris:    Vacant     
Penningmst:  Jan Hofman  Het Erf 122 8256 DH Biddinghuizen  0321-332636 
2de secretaris: Vacant 
Bestuurslid:   Klaas Spoelstra  Vliegersveld 6 8265 GN Biddinghuizen    0321-333622 
Emailadres: bestuur@vaargroepflevoland.nl  
 
Adres secretariaat: 
E-mailadres: info@vaargroepflevoland.nl 
 
Clubgebouw: 
"HET BAKEN"   Sportlaan 12  8256 BE Biddinghuizen 
Bijeenkomsten:   Clubavond op woensdag van 19.30 - 22.00 medio februari t/m eind nov. 
    Vaarmiddag op zaterdag tijdens de zomermaanden. 
 
Clubblad "De Bakenier" 
Redactieleden: Jaco, Klaas 
Eindredactie:  Gerben 
 
Internetadres:   http://www.vaargroepflevoland.nl  
 
 
Ledenadministratie: 
Aanmelden: Tijdens clubavonden bij de bestuursleden of via de contactpagina op de site  
Kontr.adm.: Jan Hofman    Het Erf 122            8256 DH Biddinghuizen     0321-332636  
 
Beëindiging lidmaatschap: 
Het lidmaatschap eindigt op 31 december. Er dient één maand voor deze datum schriftelijk  
te worden opgezegd bij het secretariaat. 
 
Contributie per jaar: 
Seniorlid  €  30,00 
Juniorlid  €  15,00 
Inschrijfgeld  €    7,00 
 
Contributie betaling: 
De contributie dient bij vooruitbetaling per jaar voldaan te worden. 
In het geval men de betaling vergeet wordt na 31 maart  € 10,00 boete in rekening gebracht. 
Betaling via:  RABObank nr. 3381.352.86 
 t.n.v. penningmeester VAARGROEP Flevoland – Biddinghuizen 
 

Ingeschreven Kamer van Koophandel: Lelystad nr. V 40656562 
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