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“Scheepspraat” 

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

Vanaf juni zijn we als Vaargroep Flevoland weer volop in actie geweest. 

Allereerst natuurlijk de feestelijke Open Dag van 1 juni, ter gelegenheid 

van het 30-jarig bestaan van onze Vaargroep. 

We waren present bij de officiële opening van de waterpartij 

De Tarpan in Swifterbant en de sleepbootdagen in Nijkerk. 

We hadden nog een vaarmiddag met aansluitend BBQ, een avond met 

“nachtvaren”, een middag bezoek van De Watergeuzen uit Lelystad en 

een week later een aantal snelle vaarders van de groep Lex. 

En natuurlijk niet te vergeten de werkzaamheden rond 

het nieuwe dak van ons clubhuis. Hulde voor het klus-team! 

Volop activiteiten, waarvan een aantal in deze Bakenier vermeld zijn. 

 

Dan nog iets over de samenstelling van dit blad. 

Iedereen kan daarvoor kopij of losse gegevens aanleveren. 

Ik ga er van uit dat we dit blad samen maken. 

Goede tips en opbouwende opmerkingen 

zijn ook altijd welkom op het redactieadres.  

 Tot ziens aan het water of in het clubhuis, 

 Ton Mulder, AMulder2@kpnmail.nl, 0321 – 311654. 
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Zaterdag 14 september 2013. 

 Over (nacht) varen, BBQ en het weer. 

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

Over het weer kunnen we gelukkig niet beslissen, 

maar als dat wel gekund had ….. 

De voorspellingen waren dusdanig, dat er op ons clubterrein 

zaterdagmorgen met vijf mensen een grote tent werd opgezet. 

Eén ding is zeker, dat hebben we niet voor niets gedaan, want regen 

was er die dag in overvloed. 

 

’s Middags 14.00 uur … de eerste vaarders komen binnen. 

Eerst maar in het clubhuis koffie drinken. 

Daarna gaan de echte liefhebbers naar de waterkant en beginnen te 

varen, af en toe overvallen door een regenbui. 

 

Rond 17.00 uur beginnen de voorbereidingen voor de BBQ. 

Eters in de tent en de BBQ onder de parasol. 

 

Er was een mooi buffet klaar gemaakt en gezien het feit dat er na 

afloop niets overbleef, heeft het iedereen goed gesmaakt. 

 

        
 

 



          

 

Dan wordt het tijd voor het varen met verlichting.  

Een prachtig gezicht! 

Misschien een goede reden om dit een keer vaker te doen 

op een gewone clubavond. 

 

           

   

 

Rond 20.00 uur maakte een forse regenbui een einde aan alle 

activiteiten. 

 

Ondanks de regen een geslaagde dag! 
      Tekst: Ton Mulder 

      Foto’s: Bert Kip 



 



Sleepbootdagen Nijkerk 2013. 

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

Zaterdag 7 september was het vroeg opstaan 

voor een tiental deelnemende leden van onze vaargroep.   

Op naar Nijkerk  voor de Sleepbootdagen! 

 

Bij aankomst in Nijkerk (rond acht uur), stonden de kramen klaar 

èn (een beetje tot onze verbazing) een tankauto met 20.000 liter 

schoon water om het bassin te vullen. 

Dus vlot aan de slag …… alles uitladen, kramen inrichten, bassin 

opzetten en aansluiten op de tankauto. Dit vullen geeft doorgaans een 

probleem … komt de brandweer? … wordt het grondwater of water uit 

de haven? 

Deze tankauto bleek een super oplossing te zijn. 

Dit was het bekende “fluitje van een cent”. 

 

Rond half tien zat iedereen aan de koffie en kon het festijn beginnen. 

 

Evenals vorig jaar waren de Sleepbootdagen een evenement waar veel 

mensen op af kwamen. 

Bij onze stand en bassin kwamen veel bezoekers een kijkje nemen. 

Oude en nieuwe contacten werden gelegd, er werd veel gevaren in het 

bassin en vooral de brandweerbootjes waren in trek bij de kinderen. 

 

                                 



            
 

                 

Ook over het weer hadden we niets te klagen. 

Het was de hele dag goed weer, maar tegen vijf uur meldde de 

regenradar dat er een plensbui zou komen. Het werd een klein 

regenbuitje. 

Toch was dit voor toeschouwers en deelnemers het startpunt om op te 

ruimen en huiswaarts te keren.  

 

Na opruimen en terugbrengen van het bassin naar Biddinghuizen waren 

we half acht weer thuis. 

 

Al met al een prachtige dag  “bij het kleine bassin aan de haven”. 

En als prettige bijkomstigheid … het bracht € 200,00 

voor onze clubkas op! 
      

Tekst: Ton Mulder 

     Foto’s: Bert Kip 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op bezoek bij 

 Vaargroep “De Golf” in Oosterwolde (Fr). 

-------------------------------------- 
Zaterdag 24 augustus hield vaargroep “De Golf” hun 12e 

internationale vaarshow aan de Pradinga te Oosterwolde. 

Van onze vereniging zijn Jan, Daphne, Jaco en kleinzoon, 

Bert en Stefan daar op bezoek geweest. 

 

Conclusie: Het was een prachtige dag. 

En de leden van “De Golf” komen in 2014 ook weer naar 

Onze Open Dag. 

 

De foto’s spreken voor zich … 

 

 
 

                          
  
      Tekst: Ton Mulder 

      Foto’s: Stefan Tieken 

 

 

 



Met de club naar AHOY. 

-------------------- 
Zaterdag 5 september bezocht een achttal leden van onze club 

het “Mega Hobby Festival” in AHOY te Rotterdam. 

Met twee auto’s vertrokken we (Jan, Daphne, Bert en Diny, 

Stefan, Egbert, Ton M. en Ineke) rond half negen 

richting Rotterdam. 

Na een kopje koffie gingen we de beurs bezoeken. 

Al was het niet echt een Mega beurs, er was genoeg te zien 

(en te kopen) voor iedereen. 

We hadden een prima dag! 

Rond vijf uur was iedereen weer thuis. 

 

Zie de foto’s… 

      
 

                     
        Tekst: Ton Mulder. 

Foto’s: Bert Kip. 

 



 



Scheepsmodelbouwvereniging  “Vaargroep Flevoland” 

opgericht 17 maart 1983 

zelfstandig 21 december 1994 

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

 

Bestuur … 
Voorzitter: Ton Mulder  0321-311654 

Secretaris: Stefan Tieken  06-46207861   

Penningmeester: Koos Aarse 

2e penningmeester: Bert Kip 

Bestuurslid: Ton Bleyie 

Emailadres: vaargroep@vaargroepflevoland.nl 
 

Clubgebouw … 
“HET BAKEN”, Sportlaan 12, 8256 BE Biddinghuizen. 

 

 

Bijeenkomsten … 
 Clubavond op woensdag van 19.00 – 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 

 

 

mailto:AMulder2@kpnmail.nl
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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 € 30,00 

Juniorlid € 15,00 

Inschrijfgeld  € 7,00 

 

Contributiebetaling: 

 Na 1 januari en voor 1 april ! 

( aub. niet betalen voor 1 januari; lastig voor  

de penningmeester). 

Betaling via RABObank. IBANnr: NL15RABO0338135286.                              
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OPEN DAG 2013. 

 
Op zaterdag 8 juni hielden we onze Open Dag. 

Dit keer speciaal ter gelegenheid van ons 30-jarig bestaan. 

Het was een prachtige dag, met Piratenkoor, de plaatselijke fanfare 

en heel veel bezoekers van diverse scheepsmodelbouwverenigingen 

uit het hele land. Een volle vaarvijver … en dat was het aanzien waard. 

 

Naast onze normale adverteerders willen we ook de bedrijven bedanken 

die een speciale bijdrage aan onze verloting hebben gegeven. 

 

 

Dat zijn … 

 

Quartel Modelbouw 

 

Modelbouw-schuur, Harderwijk 

 

Modelbouw Shop Flevoland 

 

RC point Modelbouw 

 

Technische Groothandel Post, Dronten 
 

 

 

Met hartelijke dank voor uw bijdrage, 

Bestuur “vaargroep Flevoland” 

 

 

 



Vaarvijver Scheepsmodelbouwvereniging 

“Vaargroep Flevoland” 

 

 

 
 

                        Wie zou hier niet willen varen ? 

 

 

 

 

 

KAMPEN 

 

 



Werkzaamheden clubgebouw in foto’s. 

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

 
De afgelopen periode is er door de leden van ons “klus-team” hard 

gewerkt om een nieuw dak op ons clubhuis te zetten. 

 

De volgende foto’s geven daarvan een fotoverslag … 

 

1. De steigers staan klaar en het klus-team begint met het 

verwijderen van het oude dak … 

 

 

 
 

2. De voor- en achterkant gaan er af … 

 

                  
 

 



3. De eerste nieuwe dakplaten worden gelegd … 

 

                     
 

4. Dakplaten en dakranden zijn geplaatst … 

 

 
 

5. Ook een verfje kan geen kwaad …  

                                     
 

         



6. Het hoogste punt is bereikt, dus …pannenbier … 

 

 
 

 

7. De eerste dakplaten liggen er op … 
 

                         
 

8. Klus geklaard !!! 

 

 
 
     

Tekst: Ton Mulder. 

    Foto’s: Jan, Daphne, Jacco en Bert. 



 



 

 

 

 
 

Windsterkte conversie tabel

( voor de zeilliefhebbers)

Beaufort Benaming m/s knopen km/u Kenmerken

0 windstil ‹02 ‹1 ‹1

Rook stijgt (recht) omhoog.

1 zwakke wind 3-15 1-3 1-5

Rookpluimen geven richting aan.

2 zwakke wind 16-33 4-6 6-11

Bladeren ritselen.

3 matige wind 34-54 7-10 12-19

Bladeren, twijgen voortdurend in beweging.

4 matige wind 55-79 11-16 20-28

Stof en papier dwarrelen op.

5 vrij krachtige wind 80-107 17-21 29-38

Takken maken zwaaiende bewegingen.

6 krachtige wind 108-138 22-27 39-49

Grote takken bewegen.

7 harde wind 139-171 28-33 50-61

Bomen bewegen.

8 stormachtige wind 172-207 34-40 62-74

Twijgen breken af.

9 storm 208-244 41-47 75-88

Takken breken af, dakpannen waaien weg.

10 zware storm 245-284 48-55 89-102

Bomen worden ontworteld.

11 zeer zware storm 285-326 56-63 103-117

Uitgebreide schade bossen en gebouwen.

12 orkaan ›326 ›63 ›117

Niets blijft meer overeind.

Bron: KNMI



 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan onze adverteerders ……… 

 

 Klusbedrijf Johan Bramer 

 Looman Installaties 

 HEDI BOUW 

 GTS Almere Transport Service 

 CITO Glasservice b.v. 

 TopFproducts 

“Maakt modelbouw probleemloos” 

 ModelbouwShopFlevoland 

Specifieke onderdelen (scheeps)modelbouw 

 Wilsor Kunstharsen 

 Faber Autoservice 

 Timmer Grond-, Weg- en Waterbouw 

 GEMA Apparatenbouw 

 Aannemersbedrijf v.d. Heijkant 

 Tietema, stijlvolle bakkers. 

 

 
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 
  


