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“Scheepspraat” 

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

Het is eind juni en we zitten in een hete periode wat het weer betreft. 

Te warm om op de zolder of in het schuurtje te hobbyen. 

Wat betreft het buitengebeuren hebben we een drukke tijd achter de rug. 

Veel activiteiten: MMI dag, varen in putten, Open Dag en Outboard Racing. 

Gelukkig kunnen we terugzien op een aantal geslaagde activiteiten. 

Nu even een periode van rust en voor de liefhebbers er op uit met vakantie. 

Daarna beginnen we weer volop. 

Er staat nog genoeg op de evenementen-agenda. 

Geef je op voor de diverse activiteiten !!! 

 

Het volgende clubblad verschijnt in oktober !!! 

Kopij kan ingeleverd worden t/m de laatste week van september  !!!!! 

En zoals altijd kijk ik 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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Een nieuwe rubriek : Even wat anders ! 

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

Met ingang van De Bakenier nr. 54 introduceren we, 

op aangeven van Ruben, een nieuwe rubriek. 

 

Iedereen doet naast zijn hobby “scheepsmodelbouw” misschien 

ook wel iets dat daar zijdelings iets mee te maken heeft. 

 

Doe je ook zo iets en wil je daar over schrijven, dan kan dat. 

Stuur de tekst in Word naar de samensteller van dit blad en doe 

er vooral een paar foto’s bij. Ik zal daar dan een kort artikel van 

maken en in ons clubblad plaatsen. 

Ruben neemt, als initiatiefnemer,  zelf het voortouw en schrijft 

over zijn hobby  “TANKS”. 

 

Wie zorgt voor het volgende artikel ???? 

 

 “Even wat anders”…… RC Tanks 
---------------------------------------------- 

 

Misschien hebben jullie mij al wel eens bezig gezien, maar ik ben sinds 

kort ook bezig met modelbouw tanks. 

Voornamelijk van Firma Tamiya omdat dat bouwpakketten zijn. 

De details zijn geweldig, en het is ook wel een uitdaging om het mooi te 

maken. 

 



Ik had een tijd terug ook een Tamiya Scania vrachtwagen met alle 

toeters en bellen erop. Dit was erg gaaf, alleen het terrein waar je op 

kan rijden is erg gelimiteerd. Daarom had ik besloten om de 

vrachtwagen van de hand te doen en over te stappen op tanks. 

Tanks kun je immers over een heleboel heen laten rijden, en je hebt 

ook geen water nodig! 

 

Het wordt natuurlijk pas echt leuk als je 2 tanks hebt.  

Allebei met een infra rood “battle systeem” zodat je gevechten kan 

simuleren. Met flink wat geluid en lichteffecten worden dan gevechten 

gesimuleerd. Mocht je het een keer willen proberen en ik heb ze allebei 

bij me, geef me dan ff een seintje! 

 

Ik had al een tijdje een Sherman tank, maar sinds kort heb ik mijn 

GROTE trots de Leopard 2A6!  

 

Ik vind het geweldig om die ophanging flink bezig te zien tijdens het 

rijden, en om overal lekker overheen te denderen!  

 

         

     Tekst en foto: Ruben Bosman. 

 



Informatie- en bouwavonden. 

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

Ook de afgelopen winterperiode zijn er weer een aantal 

informatieavonden gehouden. Deze avonden werden verzorgd 

door de eigen leden. In dit geval Frans van der Linden, Jaco de 

Jong en Egbert de Jager. Het waren geanimeerde avonden waar 

iedereen wat van kon opsteken. 

Een korte impressie …… 

Frans van der Linden met 3D moduleren en printen. 

Drie avonden 3D tekenen en het principe daarvan door krijgen. 

 

 

                                                 

 



Jaco de Jong met  

mallen maken en het gieten van kunststofonderdelen. 

 

 
 

 

Egbert de Jager met touwknopen. 

Onder het motto “Hoe knoop ik de eindjes aan elkaar en kan ik 

die later ok nog weer ontknopen” gaf Egbert een lesje knopen. 

Dat Jaco bij de marine was geweest, gaf hem een goede 

voorsprong. Veel bekende zaken kwamen bij hem weer boven 

drijven. Waar de marine al niet goed voor is. 

 

           
 



Fotoverslag Mini Marine Internationaal. 

Zaterdag 9 mei 2015. 

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

 

Opening door de voorzitter en de organisator. 

                 
 

De “tewaterlating” is voorbereid. 

                           



De vloot te water. 

 
 

 Schepen in de tentopstelling. 

 

           
 

Al met al een geweldige dag op ons clubterrein !!! 

 



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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OPEN DAG  -  “VAARGROEP FLEVOLAND” 

ZATERDAG 6 JUNI 2015. 

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

De voorbereidingen … 

 

 
 

 

                 
 

 



Een drukke dag …… 

 

              
 

 

 
 

 



Drukte in de nieuwe modelhaven … 

 

 
 

Drukte op de walkant … 

                                           

 
 



Raadsel … 

 Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven … 

 Waar is Egbert de Jager gebleven ?????? 

 Wie het weet, mag het zeggen. 

 

 
 

                          
 

Al met al een prachtige dag. 

Veel modelbouwers, veel schepen, veel bezoekers en prachtig weer. 



 



Vintage Outboard vaardag. 

Zaterdag 27 juni 2015. 

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

Met Lex Verkuijl als organisator werd voor de tweede keer een  

Vintage Outboard vaardag in Nederland georganiseerd.  

 

Een foto-impressie …… 

 

   
                           

 

                                 
Een mooie dag! 



Adverteerders en de OPEN DAG 2015 

----------------------------------------------- 
Er was deze dag niet alleen een groot aantal deelnemers, 

schepen en leden aanwezig. Ook onze sponsoren/adverteerders 

waren er. Weliswaar niet fysiek, maar wel met borden, vlaggen 

en containertjes. 

 

 

 
 

                          
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 Het nieuwe gedeelte van de haven in opbouw …… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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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