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“Scheepspraat” 

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

Het “oude” jaar zit er op ! 

Met het opruimen van de steigers en het snertvaren maken we ruimte 

voor de schaatsers. Dit omdat we de vaarvijver samen gebruiken met de ijsclub. 

Als laatste binnen-activiteit hielden we nog een geslaagde thema-avond. Over al 

deze activiteiten kan iedereen in dit blad lezen. 

Voor 2014 staan er al weer een groot aantal activiteiten op het programma. 

We wensen iedereen een goed “nieuw” jaar toe  

met inspiratievolle modelbouw-initiatieven !!! 

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.  

Het volgende clubblad verschijnt in april !!! 

 Tot ziens aan de waterkant of in het clubhuis, 

 Ton Mulder, AMulder2@kpnmail.nl, 0321 – 311654. 
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Zaterdag 26 oktober 2013. 

 Opruimen buitenterrein en steigers. 

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

Het loopt tegen één november! 

Hoogste tijd om de steigers uit het water te halen. 

Altijd weer een hele klus, maar onze vaarvijver moet 

klaargemaakt worden voor de ijsclub. 

En volgens afspraak moet dat één november klaar zijn. 

Vanaf dat moment gaat de ijsclub wachten op vorst. 

 

Altijd goed om te zien wat er zo’n middag gaat gebeuren… 

 

Met de roeiboot worden de boeien binnengehaald. 

Kans op omslaan … groot, maar de secretaris wist er raad mee. 

Maar … hoe snuit je je neus met vieze handen ??? 
 

                                                  
 

Dan de “groene mannetjes” het water in met hun waterpakken. 

  

                           
 

 



Staanders uit de bodem trekken en schoonpoetsen. 

Drijvende steigers demonteren en op de wal brengen. 

De “aangroei ”verwijderen en met veel water schoonmaken. 

 

                                      

 

 

Steigers naar de winterberging, staanders erachter en een zeil 

erover. 

 

       



En omdat het die dag prachtig weer was, was het  

“na gedane arbeid, goed rusten”. 

                  

 

De koffie met koek ging er goed in! 

 

De vijver is leeg ( op het water na ) en er is ruim baan 

voor de schaatsers ……! 

Zijn de rayonhoofden al geïnformeerd? 

 

    Tekst: Ton Mulder. 

    Foto’s: Bert Kip, Ton Mulder. 

 

 

 

KAMPEN 

 

 



 



Over botters en waar ze thuishoren. 

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

Het IJsselmeer was tot de afsluiting rond 1930 een binnenzee 

(de Zuiderzee), waarop in de eerste plaats gevist werd. 

Het schip bij uitnemendheid daarvoor was de botter. 

Deze schepen hadden als thuishavens Volendam (VD), 

Marken (MK), Monnickendam (MO), maar ook Huizen (HZ), 

Bunschoten (BU), Urk (UK), Elburg (EB), Enkhuizen (EH), 

Harderwijk (HK), Hoorn (HN), Kampen (KP), Lemmer (LE), 

Medemblik (ME) en Vollenhove (VN). 
 

                                       
 

Rond 1900 voeren er meer dan 1300 botters op de Zuiderzee. 

Na de aanleg van de Afsluitdijk was het in wezen gedaan met de 

visserij. 

Nu is het schip uitsluitend in de vaart als recreatieschip. 

In de afgelopen tijd zijn ruim vijftig oude botters zorgvuldig 

gerestaureerd en in oude staat in de vaart teruggebracht. 
 

                                                              
Ook voor modelbouwers is een botter een aantrekkelijk model 

om te bouwen. 

 

 



Er zijn meerdere “kant-en-klare” bouwpakketten op de markt. 

 

Wie van tekening wil bouwen kan terecht bij het 

Tekeningenarchief van de Nederlandse Vereniging van 

Modelbouwers: Zuiderzee Botter, schaal 1:20, l.o.a. 63 cm.  
 

 
 

                                 
 

En dan nog even over de letters BM op dit zeil. 

Een plaatsnaam is hiervoor niet te vinden. 

Dat klopt ook, want het zijn de initialen van mijn echtgenote 

die de zeilen gemaakt heeft. 

      
Tekst en foto’s : Ton Mulder. 

 

 



Snertvaren – zaterdag 30 november 

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

Op de laatste zaterdag in november wordt binnen de 

“Vaargroep Flevoland” het “snertvaren” georganiseerd. 

Een mooie traditie die ook dit jaar weer op de agenda stond. 

 

Een beeldverslag … 

De eerste leden zijn gearriveerd… 

 

                
 

Na een kwartiertje varen kwam een miezerig buitje 

overdrijven. Dus … eerst maar aan de koffie… 

 

                      
 

Ondertussen wordt er aan de erwtensoep 

 met rookworst gewerkt… 



      
 

Het weer knapt op en er kan nog gevaren worden. 

 

Voordat iedereen zich te goed gaat doen aan de 

erwtensoep is er eerst nog een test … 

 

                         Test … Test … Test !!! 
 

De test pakt goed uit en iedereen kan 

met de maaltijd beginnen… 

   



                          
 

 

    
 

Ook het roggebrood met spek vindt gretig aftrek… 

 

                           
 

Al met al een geslaagde middag ter afsluiting van 

het officiële vaarseizoen. 
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 
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http://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 € 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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Jaaroverzicht 2014. 

-------------------------------------- 
Een groot aantal activiteiten, zowel op ons clubterrein als op andere 

locaties, staan voor 2014 al weer op de agenda. 

 

Enkele activiteiten daaruit ……… 

 

Zaterdag 11 januari – Nieuwjaarsbijeenkomst voor leden. 

 

Woensdag 22 januari – Bouwavond in ons clubgebouw. 

                                     Vanaf 19.30 uur ! 

                                                          

Zaterdag 29 maart – Vaarevenement in Putten. 

                  Uitgenodigd door de winkeliers van het centrum 

                  van Putten, presenteren we ons als club (met vaarbassin) 

                  op het dorpsplein. Dat belooft een mooie dag te worden! 

                  We staan de hele dag op het marktplein. 

 

Woensdag 2 april – Bowlingavond voor leden, vanaf 19.30 uur ! 

                                                                           
Zaterdag 7 juni – Open Dag van onze Vaargroep.  

                           Op het eigen terrein rond de vaarvijver. 

 

Zaterdag 21 juni – Vaarevenement in Putten. 

                              Zie 29 maart. 

Zaterdag 29 november – Snertvaren op eigen terrein. 

 

Voor alle activiteiten … zie Evenementenkalender 2014 !!! 

 



Clubavond voorlichting kunstharsen WILSOR. 

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

Op 13 november jl. was er in het clubhuis een thema-avond over 

de toepassingen van kunstharsen voor onze hobby. 

We hadden een behoorlijke opkomst en na het introductie 

woordje van onze voorzitter nam de heer Willems het woord en 

heeft ons meegenomen in de wondere wereld van de 

verschillende kunstharsen en hun toepassingen. 

       

Vijfentwintig jaar gelden was het werken met glasmatjes en 

polyester nog iets bijzonders er is inmiddels veel veranderd. 

Vandaag de dag zijn er naast verschillende polyesterharsen en 

vele soorten glasvezels, volop epoxyharsen en 

polyurethaanharsen leverbaar. Tevens zijn er verschillende 

vormgietrubbers als latex PU-rubber en siliconenrubber 

verkrijgbaar, ieder met zijn of haar specifieke toepassingen. De 

heer Willems had verschillende voorbeelden meegenomen en 

deze werden door een ieder met belangstelling bekeken en 

“gevoeld”. 

 



 

     

 

Er is dan ook voor elk wat wils. Belangrijk is dat er met deze 

stoffen nauwkeurig moet worden gewerkt om aansprekende 

resultaten te bereiken. Zoals met alles; secuur werken is een 

must, zeker met dit soort producten waar rekening moet worden 

gehouden met allerlei voorzorgsmaatregelen, gebruik van 

handschoenen, mondmasker, goede ventilatie enz. 

Verder zijn de losmiddelen van groot belang, gebruik van het 

juiste gereedschap en eventuele hulpstoffen.  Al met al had de 

heer Willems vele voorbeelden en aan de hand daarvan werden 

verschillende vragen gesteld.  Door de uitwisseling van de 

ervaringen en de adviezen van de heer Willems was het een 

nuttig avond en ik heb er zeker wat van opgestoken. 

Tekst: Koos Aarse 

Foto’s: Bert Kip 

 

 

 

 

 



Uitnodiging vaartocht Zr. Ms. Evertsen. 

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

 

          
 

Eindelijk ingeloot voor een vaartocht met een fregat van de 

Nederlandse marine. 

Nu ben ik al heel lang lid van “Onze Vloot” en heb al verschillende keren 

getracht om voor zo'n reisje te worden ingeloot. En eindelijk na vele 

jaren vele pogingen gewaagd te hebben had ik eindelijk succes. 

 

Op 25 oktober ontving ik de officiële uitnodiging om op donderdag 14 

november 2013 mij te vervoegen aan boord van de Zr. Ms. Evertsen, om 

stipt 09.30 uur aan het Nieuwe Diep nr. 5 in Den Helder. 

Het vertrek was gepland om ook weer stipt 10.00 uur. 

Om ca. 15.00 uur zouden we weer aanmeren aan de kade in Den Helder. 

 

Nu is het zo dat je niet zomaar mee kan varen. Er wordt een kopie van 

je identiteitsbewijs gevraagd en deze moet je op de dag samen met de 

brief kunnen tonen anders mag je niet mee. Dit overkwam uiteraard een 

paar figuren die hun spullen dus niet voor elkaar hadden.  

Onverbiddelijk niet mee !!!! 

 



Ook de mededelingen in de brief dat de gasten goed ter been moesten 

zijn, dat wil zeggen niet afhankelijk zijn van een rollator, rolstoel, 

krukken of een wandelstok werd door sommigen met voeten getreden.  

 

Erg handig als je steile trappen op en af moet gaan met je neus 

naar de treden !!!! 

 

Bij aankomst werden we aan boord ingedeeld in groepjes van 20 

personen ( in totaal waren we met 220 man / vrouw ) met twee 

begeleiders die ons de gehele dag hebben begeleid. Na de koffie met 

koek werden we welkom geheten door de Commandant kapitein-

luitenant ter zee Oppeneer. Nadat alle veiligheidsvoorschriften waren 

doorgenomen kon het feest beginnen. 

 

Het programma zag er als volgt uit: 

9.30 uur ………. 

Ontvangst gasten, vertrek, ontmeren, hoge vaart demo, nautisch 

programma (ontmoeting op zee met Zr. Ms. Van Speijk), rondleiding 

door/in het schip, lunch, man overboord, actie bevoorraden op zee, 

NH90-helicopters in een "flyby", rondleiding door/in het schip, 

aankomst en afmeren. 

16.00 uur ……… 

Debarkeren, terug in de haven 

 

Scheepsgegevens: 

Zr .Ms. Evertsen is het vierde luchtverdedigings- en commandofregat 

( LFC ) uit "De Zeeprovinciën” klasse.  

Deze schepen behoren tot de modernste schepen van deze tijd en zijn 

de nieuwste fregatten van de Koninklijke Marine. 

Zr. Ms. Evertsen biedt momenteel onderdak aan ongeveer 180 

bemanningsleden, er is echter capaciteit tot bijna 230 opvarenden. 

De waterverplaatsing is ca. 6.048 ton.  

 

 

 

 



De lengte, breedte en diepgang van het schip zijn respectievelijk  

144.0, 18.8 en 7.23 m. 

De voortstuwing wordt door twee Rolls Royce gasturbines  

(totaal 52.300 Pk) en twee Stork Wartsila Diesels  

                                                           (13.600 Pk) geleverd. 

Met deze systemen kan een maximale vaart van tegen de 30 knopen 

(ongeveer 55 km/h) bereikt worden. 

 

 
 

Het veelzijdig inzetbare LFC onderscheidt zich vooral in de 

capaciteiten op het gebied van luchtverdediging en 

commandofaciliteiten. Het heeft de mogelijkheid om een 

(inter)nationale (battle)staf te accommoderen, die leiding kan geven 

aan meerdere schepen in verschillende missies, waaronder antipiraterij. 

Het schip beschikt daarbij over een grote verscheidenheid aan 

wapensystemen. Zo kan het vertical launch system (VLS) standard 

missiles envolved sea sparrow missiles afvuren, die geschikt zijn voor 

de verdediging van een groter vlootverband tegen luchtdoelen. 

Voor het uitschakelen van oppervlaktedoelen kan het harpoon missile 

wapensysteem worden ingezet en voor onderzeeboot bestrijding 

beschikt het LFC over torpedowapensystemen. 

Daarnaast beschikt het LFC onder andere over twee Goalkeepers (30 

mm close in weapon system) het Oto Breda scheepskanon (127mm) en 

systemen voor het misleiden dan wel storen van radarsystemen. 



De wapens en sensoren zijn sterk geïntegreerd voor een efficiënte 

commandovoering. De stealth bouw van het schip maakt dat deze 

moeilijker te detecteren is met radarsystemen, van onder andere 

missiles. 

 

Gedurende de reis werden er allerlei activiteiten gedaan. 

Hoe varen we? 

Hoe voeren we onze operaties uit? 

Hoe en met wat bestrijden we een brand? 

Hoe leven en wonen we aan boord? 

Wat is de techniek achter wonen en werken? 

Piraterij, hoe te bestrijden? 

Uitleg over de wapensystemen. 

Voorlichting Koninklijke Marine. 

Een echte marine maaltijd? 

 

Al met al een vol programma en de tijd vloog voorbij. Voordat je het in 

de gaten had waren we alweer terug in de haven en kwam er aan deze 

enerverende dag een eind. 

 
Tekst en foto’s: Koos Aarse. 

 

 

              



 



 



Vaarvijver Scheepsmodelbouwvereniging 

“Vaargroep Flevoland” 

 

 
 

                        Wie zou hier niet willen varen ? 

 

 

            
 

Zo onderwijst men de jeugd !!!!! 
 

 



 

 

 

 

 

Met dank aan onze adverteerders ……… 

 

 Klusbedrijf Johan Bramer 

 Postema Staalbouw 

 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  


