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“Scheepspraat” 

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

Het is eind februari. 

De “rayonhoofden” van het ijs kunnen met vakantie. 

Helaas voor onze ijsclub. Die konden best nog een paar weekjes ijs 

gebruiken. Volgend jaar een nieuwe kans. 

Het seizoen heeft voor onze vaargroep niet stilgelegen. De zeilgroep 

heeft bij prima weersomstandigheden deze winter gewoon doorgevaren. 

Ook de motorbootvaarders vinden op de zaterdag al weer hun weg naar 

de vaarvijver. 

Voor het komend seizoen staat er weer van alles op het programma. 

Ik zou zeggen “voor elk wat wils”. Zie de evenementenagenda. 

Een goed vaarseizoen toegewenst en tot in het clubhuis of tot aan de 

waterkant. 

Het volgende clubblad verschijnt eind juni !!! 

Kopij kan ingeleverd worden t/m 13 juni  !!!!! 

Ik kijk vol verwachting naar mijn postvak-in of naar mijn brievenbus !!! 

 

 Tot ziens aan de waterkant of in het clubhuis. 

 Ton Mulder, AMulder2@kpnmail.nl , of 0321-311654. 
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Hobby- en Modelbouwbeurs Urk. 

Dinsdag 30 december 2014. 

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

Dinsdag 30 december  heeft onze Vaargroep met een tiental leden 

deelgenomen aan de Hobby- Modelbouwbeurs in de visafslag op Urk. 

In de hal naast de beurs konden we de auto’s parkeren, dus kort en 

droog lopen. 

De dag ervoor waren alle tafels voorzien van de blauwe kleden met de 

rokjes erom, dus konden we gelijk aan de slag met uitladen. 

We hadden ongeveer 15 meter aan tafels ter beschikking waar de vele 

boten hun plaatsje op vonden. 

De organisatie had consumptiemuntjes beschikbaar gesteld,  

Dus ook dat was ook prima geregeld. 

 

Naast Vaargroep Flevoland waren er ook de 

scheepmodelbouwverenigingen uit Olst,  Epe, en Nieuwegein.  

Ook waren er scheepsmodelbouwers uit Urk. 

 

Voor de mensen die wilden varen was er een klein bassin aanwezig. 

Weliswaar te klein van de “Enterprise” van Jan,  maar Egbert 

heeft er leuk diep in kunnen duiken…! 

Verder waren er verenigingen met vliegtuigen, drones, en auto’s. 

In de hal/kantine stonden verkoopstands met o.a. bouwpakketten en 

elektronica, een demonstratie van alle Proxxon machientjes èn 

verenigingen met o.a. Lego, Mecano, Papierbouwplaten, Historische 

Schepen en Treintjes. 

Ook het 3D printen heeft zijn intrede gedaan. 

Met twee printers werden doorlopende demonstraties gegeven. 



Over het bezoekersaantal viel niet te klagen. 

Na de opbouw  was het eerst nog rustig, maar rond 11.00 uur werd het 

gezellig druk. Tussen 1 en 2 uur weer wat rustiger (dan is er lunch 

pauze op Urk), daarna werd het nog drukker tot 5 uur. 

genomen te komen kijken.  

In de loop van de middag kwam Omroep Flevoland op bezoek. 

 

Na het gezamenlijk opruimen en inpakken konden we om kwart over vijf 

(na Willem Kramer als mede organisator bedankt te hebben voor de 

prachtige en goedverzorgde dag) huiswaarts keren. 

Een geslaagd evenement met veel publiek ….. dat smaakt naar meer (nee 

niet naar vis, die was helaas op….).  

Een mooi evenement. 

Misschien eind 2015 weer ??? 

 

 

      
 

 

     Tekst: Ton Mulder. 

     Foto’s : Bert Kip. 

 

 



Nieuwjaarsbijeenkomst. 

Zaterdag 10 januari 2015. 

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

Onder het genot van een hapje en een drankje kwamen een aantal 

leden van de Vaargroep bij elkaar. 

Na het uitwisselen van de beste wensen was er zelfs nog ruimte voor 

een toekomstdiscussie … “Hoe profileren we ons in de komende jaren?” 

  

 

                                  

Naast het drankje mocht het hapje natuurlijk niet ontbreken. 

Iedereen liet het zich dan ook goed smaken! 

 

     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  

 Ondersteunend webmaster: Ruben Bosman.  

Penningmeester: Koos Aarse 

2e penningmeester: Bert Kip 

Bestuurslid: Wim Wijnolts 

 Keukenbeheer Clubhuis 

 Organisatie Nieuwjaarsreceptie, Snertvaren en BBQ. 

 

Emailadres: vaargroep@vaargroepflevoland.nl 

 

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

 

 

Bijeenkomsten … 
 Clubavond op woensdag van 19.30 – 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
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 ! 

( a.u.b. niet betalen voor 1 januari;  

 lastig voor de penningmeester). 

 

Betaling via RABO bank. IBAN nr. : NL15RABO0338135286.                              
 

 

 

 

 

KAMPEN 
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Winter rond de vaarvijver. 

Geen ijs … wel mollen ! 

-------------------------------------- 
Er ligt een goede afspraak tussen de IJsclub en Vaargroep Flevoland, 

als gezamenlijke gebruikers van de vijver, om elkaar de ruimte te 

geven. Eind oktober ruimt de Vaargroep alles op (steigers uit het water 

e.d.) voor het komende schaatsseizoen. 

De laatste jaren zijn echte schaatsperiodes een uitzondering, maar 

ieder jaar geeft weer nieuwe hoop. 

Even leek het erop … een dun laagje ijs bedekte het water van de 

vijver, maar doorzetten deed het niet! Een paar dagen later was alles 

door regen en sneeuw weer te niet gedaan. 

 

       Een mooi dun laagje glad ijs ! 
 

Tijdens het schrijven van dit stukje (eind februari) is het overdag 

tussen de 8 en 10 graden Celsius. 

De hoop op een nieuwe vorstperiode is nu eigenlijk al vervlogen. 

Jammer voor de ijsclub, maar het is niet anders. 

 

Door de vele regen in de afgelopen periode is het water in de vijver erg 

hoog gekomen. Op z’n hoogste stand kwam het water boven de steiger 

uit. Ondertussen is het al weer een beetje op z’n retour. 

 

Misschien komt het door de hoge waterstand, maar de mollen lieten 

zich in de afgelopen periode van de “goede” kant zien. 

Van een paar tot een veld vol molshopen was binnen een paar dagen 

geregeld. 

 



Met behulp van vangers van de ijsclub, de voetbalvereniging en de eigen 

Vaargroep hebben we de mollen bestreden. 

Op dit moment lijkt het vrij rustig, maar niet te vroeg juichen! 

 

En dit was nog maar het begin!    
 
Een ( ons bekende ) nieuwsjager heeft dit allemaal van dichtbij 

meegemaakt en er een leuk stukje over in zijn blad geplaatst. 

 

Dit willen we jullie niet onthouden …… 

 
  
Terrorismebestrijding. 
 
 Met vreugde kunnen we kennis geven dat het ons VGF-Terroristen 

 Bestrijdings Team is gelukt het laatste bolwerk van de groep   

 Montfer de Mol onschadelijk te maken. 

 Nadat de gangen van de groep nauwkeurig waren geobserveerd 

 werd al eerder een lid van deze niets ontziende en vernielende 

 organisatie geliquideerd. 

 Ook het tweede lid heeft vandaag het loodje moeten leggen. 

 Goed werk van het VTBT. 

 Naar alle waarschijnlijkheid is hiermede de gehele groep buiten 

 werking gesteld.  

  



 De gangen van de organisatie zullen nog wel goed in de gaten 

 worden gehouden. 

 Groet namens het persbureau, 

 Jaco 

                                       

 
Uiteraard zijn we blij met de steun die we uit alle hoeken ontvangen. 

We hopen dat de komende periode met hoge temperaturen en fel 

zonlicht de ongewenste bezoekers onder de grond blijven en ons niet 

meer zullen storen. Maar ook hierover is geen zekerheid! 

 

 

 
   Tekst: Jaco de Jong en Ton Mulder 

   Foto’s: Jaco de Jong en Bert Kip. 



 



Zeilgroep “Vaargroep Flevoland”. 

Ook genoemd: K.H.C. / “Koude Handen Club” 

-------------------------------------- 
Onder leiding van Jaap Bink en Stefan Tieken heeft 

een groepje “zeilende” leden van Vaargroep Flevoland  

zich verenigd als een speciale zeilgroep. 

In een eerste bijeenkomst werden de basisregels door Jaap uitgelegd. 

Daarna werden de wedstrijddagen vastgesteld. 

Er zal gezeild worden op de zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. 

Afgesproken data … 

 Zaterdag 13 december, zaterdag 14 februari, 

 zaterdag 14 maart, zaterdag 11 april en zaterdag 2 mei. 

Het zeilen in de winterperiode kon natuurlijk alleen doorgaan 

als er geen ijs was. En er was geen ijs …! Echt jammer voor de ijsclub, 

want ze konden best een winter gebruiken met een paar weekjes ijs. 

Helaas, maar de rayonhoofden konden rustig thuisblijven. 

Omdat er voor de zeilers wel wat kou te verwachten viel, kozen ze een 

toepasselijke naam voor de zeilgroep, n.l. “Koude Handen Club”. 

 

En zo begonnen ze medio december … 

 

 * zaterdag 13 december 2014. 
 

Helaas was het deze eerst zaterdag windstil. 

Het werd dus meer dobberen dan zeilen. 

Maar gezellig was het wel !!! 

Halverwege even opwarmen in het clubgebouw met zelf meegebrachte 

koffie en we konden er weer tegenaan. 

 



In januari kon de middag door afwezigheid van enkele leden niet 

doorgaan. 

 

Dan naar 14 februari… 

Iets meer wind dan de vorige keer, maar het weer was fantastisch. 

Het kwik liep op tot bijna 10 graden Celsius. 

Zo kon er heerlijk worden gezeild en lekker in het zonnetje worden 

gezeten op de walkant. 

 

 * zaterdag 14 februari 2015 

 

Een heerlijk temperatuurtje en het water hoog tegen de steiger, zodat alle 

schepen gemakkelijk in het water worden gezet. 
 

 
 

 



En ook dit is 14 februari 2015 …….. 

met z’n allen koffiedrinken in het zonnetje op de picknickbank !!! 

 

 
 

 

             
 
En wat is er mooier dan met mooi weer gezellig aan de waterkant zitten 

Met gelijk gestemde mensen ???? 

Bij mooi weer blijven we in deze “winterperiode” varen op de 

zaterdagmiddag. Wie doet ons wat ! 
      Tekst: Ton Mulder. 

      Foto’s: Bert Kip 

 



Visverbod IJsbaan / Vaarvijver Vaargroep Flevoland 

Sportlaan 10 / 12 te Biddinghuizen. 

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

 

                     
 
In een overleg met de Gemeente Dronten, de IJsclub en Vaargroep 

Flevoland heeft de Gemeente besloten om een visverbod voor de vijver 

af te kondigen. Dit alles als poging om het biologisch evenwicht in de 

vijver te herstellen. 

Ter informatie van de inwoners van Biddinghuizen en omstreken hebben 

we onderstaand artikel in  “Biddinghuizen Actueel” geplaatst ……… 

 

 
Ernstige verstoring van het biologisch evenwicht !  

Een vijver vol algen! 
Het begon allemaal in de zomer van 2013. De eerste kleine plakken 
drijfalgen kwamen boven drijven. Daarna, zomer 2014, groeide zelfs de 
hele vijver dicht met draad- en blauwalgen. 
 
Door deze geheel dichte laag drijfalgen konden de leden van de 
Scheepsmodelbouwvereniging “Vaargroep Flevoland” vele 
zomermaanden totaal niet met hun modellen varen. 
 



Na overleg met de gebruikers, IJsclub  Biddinghuizen en Vaargroep 
Flevoland, heeft de Gemeente Dronten door een deskundige instantie 
onderzoek laten doen naar het leefmilieu in de vijver. 
 
De uitslag van dat onderzoek gaf aan dat er een ernstige verstoring 
van het biologisch evenwicht was. Op grond hiervan heeft de  
Gemeente Dronten besloten een visverbod voor de vijver in te stellen.  
 
   Ingangsdatum: 1 maart 2015! 
 

De borden “verboden te vissen” zijn inmiddels geplaatst aan de 
Sportlaan en rond de IJsbaan / Vaarvijver.  
 
Politie en Bijzondere Opsporings Ambtenaren van de Gemeente  
Dronten zorgen voor toezicht op en handhaving van het visverbod. 
Boetes in deze kunnen, afhankelijk van het gebruikte vistuig,  
variëren van € 90,00 tot € 230,00. 
 
Graag attenderen wij de bewoners van Biddinghuizen  en omstreken 
op deze gewijzigde situatie! 
 
IJsclub Biddinghuizen 
Scheepsmodelbouwvereniging “Vaargroep Flevoland”. 
----------------------------------------------------------------- 

   
We hopen dat dit een eerste stap in de goede richting is ! 
 

 

 

 

 

 

      

     Tekst: bestuur VGF. 

     Foto’s: Jaco de Jong, Bert Kip. 

 

 



Klus-team weer in actie !!! 

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

 
Zoals al geschreven in dit clubblad heeft de Gemeente voor 

de IJsbaan en de Vaarvijver een visverbod ingesteld. 

We zijn als bestuur blij met deze beslissing en hopen dat dit de eerste 

stap zal zijn in het herstel van het biologisch evenwicht. 

De Gemeente heeft de borden met ”Verboden te vissen” beschikbaar 

gesteld. Zelf hebben we de borden geplaatst rond de vijver. 

Een leuk klusje voor het klus-team. 

 

Een fotoverslag …… 

 

      
                                 

         …de voorbereidende werkzaamheden … 

 

… de eindcontrole …             

  
 



… zo moet het worden ….. 

 

 
 

…klus geklaard .. 

 

 
 
Al met al een werkzame middag! 
      Tekst: Ton Mulder. 

      Foto’s: Bert Kip. 

 



 

 

 

 

Met dank aan onze adverteerders ……… 

 

 Klusbedrijf Johan Bramer 

 Postema Staalbouw 

 Looman Installaties 

 HEDI BOUW 

 GTS Almere Transport Service 

 CITO Glasservice b.v. 

 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  
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