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“Scheepspraat” 

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

Het jaar zit er bijna op. Aan het eind van deze maand – 28 november- 

gaan we nog snertvaren en ruimen we de laatste spullen op. 

Alleen de zeilers van de “Koude Jatten Club” gaan nog even door. Zij hopen nog 

op een paar zaterdagen met een beetje wind. 

Al met al is het een druk jaar geweest. 

We presenteerden ons op diverse evenementen, o.a. een vaardag in de hof-

vijver van paleis Soestdijk, de sleepbootdagen in Nijkerk, in de haven bij de 

jubilerende Watersportvereniging in Biddinghuizen, de Ouderendag in de 

Meerpaal te Dronten, en een week lang op het Nationaal Modelbouw Evenement 

in Soesterberg. 

En eind december staat nog de Modelbouwdag op Urk op het programma.  

Alles overziend een goed jaar! 

Op naar een nieuw jaar met nieuwe activiteiten. 

Het volgende clubblad verschijnt eind februari !!! 

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

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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Koos en zijn project “Smit Rotterdam”. 

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

Toch maar weer even het toetsenbord gepakt en wat bouw belevenissen 

opgeschreven. 

De vorige keer heb ik bericht dat ik een project, de model sloep voor 

mijn schoonzoon heb afgerond en deze heeft inmiddels een mooie 

plaats gekregen op zijn kantoor in Hoogeveen. 

Het project “ Smit Rotterdam” bevind zich ook in de eindfase. Helaas 

had ik bij het uitlijnen van dit schip een verkeerde dag uitgekozen want 

er stond eigenlijk te veel wind op de MMI-dag. Maar ja je bent van 

Meppel naar Biddinghuizen gereden met alle spullen dus je wilt toch 

effe de zaak voor elkaar krijgen. Had ik het maar niet gedaan want 

ondanks dat ik met het schip in de haven (weinig golfslag) aan het 

uitproberen was en even niet oplette en buiten het veilige haven bereik 

kwam ging de Smit kopje onder. Gelukkig was er een hele snelle reactie 

van een jongeman die onmiddellijk de Smit weer boven water haalde 

maar het leed was al geschied. Alle elektronica onmiddellijk eruit 

gehaald en watervrij gemaakt. Na een paar dagen drogen bleek de 

schade mee te vallen alles werkte nog maar de Robbe-Futaba 

Multiswitch 8369 was defect. Opgestuurd naar de servicedienst, maar 

helaas geen onderdelen te krijgen omdat Robbe failliet was. Dan maar 

op zoek naar een alternatief en via alle multi media op zoek naar een 

8369. De gouden tip kwam van Han, via Hobma in Elst die weer iemand 

wist die nog zo’n ding had liggen: bingo. Nadat ik deze had ontvangen de 

hele boel weer in gebouwd en getest. Blijkt de boel niet te werken. Vele 

pogingen gewaagd maar ik kreeg de boel niet voor elkaar. Dan maar onze 

algemene steun en toeverlaat Jaco gebeld en een afspraak gemaakt om  

 



bij hem thuis alles te controleren. Na een halfuurtje testen en 

proberen kwamen we tot de ontdekking dat in de zender er twee 

aansluitingen zitten voor een Multiswitch te weten Multi 1 en Multi II, 

stekkertje omgezet van I naar II en de boel werkt. 

Dit staat NERGENS in de handleiding, hiermee tevens een probleem van 

Jaco opgelost dus twee vliegen in een klap. 

Bij thuiskomst alles weer ingebouwd en op de Vaardag van Vicwijs de 

boel uitgetest en je raad het al na wat aanloop probleempjes blijkt de 

boel te werken en daarmee is de Smit klaar op nog wat kleine details na. 

  

    Tekst en foto: Koos Aarse.  

 

 



Even voorstellen 

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

Naam:   Stefan Tieken 

 

Woonplaats: Oldebroek 

 

Geb. datum: 27 januari 1970 

 

Lid sinds: Juli 2012 

 

Beroep:  Projectleider, directievoerder en 

toezichthouder bij Van de Poel Architecten in Epe. Werk daar nu al 15 

jaar. Wij zijn niet gespecialiseerd in een bepaald soort bouwwerken 

maar van huis uit ontwerpen wij veel lagere scholen. Vooral in 

Harderwijk hebben wij veel scholen ontworpen. Ook hebben wij 

projecten in de zorg, specifiek activiteitencentra en woonvormen voor 

mensen met hersenletsel. Door de economische crisis is het bureau 

best klein geworden maar wij hebben nog steeds leuke opdrachten. Ik 

begeleid niet alleen projecten tijdens de ontwerpfase maar begeleid 

ook de bouw zelf, en controleer of er wordt gebouwd volgens de 

tekeningen en voorschriften. 

 

Hobby’s: Naast de modelbouw ben ik fervent watersporter. Ik 

heb een eigen kajuitzeilboot in de verenigingshaven van Elburg liggen. 

In de zomermaanden ben ik bijna elk weekeind wel aan boord te vinden, 

en natuurlijk de vakanties ook. Mijn vaargebied is hoofdzakelijk 

Randmeren en IJsselmeer maar ook de Wadden, Grevelingen en 

Noordzee staan op het lijstje. Mijn droom is nog eens om met mijn 

eigen boot naar Denemarken te varen. 

 

 



 
 

 

Modellen: Ik heb een voltooide Happy Hunter, een Micro Magic en 

een Damen Stan Tug 1606 genaamd “Stan”. Momenteel ben ik bezig de 

Smit Lloyd 56 te bouwen. Verder ben ik als lid van VicWijs begonnen 

met de bouw van een Damen Stan Tug 1907. Dit is een clubproject en 

er worden er meerdere gebouwd. 

               



 

 

 
 

 

Dit is de aftrap voor een nieuwe rubriek in de Bakenier. Aan wie mag 

het stokje worden doorgegeven voor de volgende voorstelronde? 

 

    Tekst en foto’s: Stefan Tieken. 

 

 

 

 

 

 

 



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 € 40,00 

Juniorlid € 20,00 

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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Cervia, stoomsleepboot. 

Ton Jans. 

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

Hierbij enkele gegevens van mijn stoomsleepboot Cervia. 

 

 Het model is 1.50 lang en weegt 35 kilo. 

 Schaal 1 : 21. 

 Bouwer Ton Jans.  

 Bouwtijd 30 jaar met onderbrekingen. 

 Romp van hout, gebouwd op spanten . 

  Alle onderdelen met de hand gemaakt van afval en 

 restmaterialen. 

 De Cervia is in 1946 in bedrijf genomen als haven- en 

 zee-sleepboot en was in dienst van het ministerie van oorlog   

 van Engeland. Ze heeft een zeer bewogen geschiedenis 

 achter zich.  

 Haar werkterrein was de west- en oostkust van Engeland en  

 de zeehavens van Europa. Ze had een triple expansie 

 stoommachine van 1000 hp,pk.  

 In 1954 is ze tijdens het verslepen van de P.O liner Arcadia   

 op de Theems omgeslagen en gezonken. 

 Vijf zeelieden kwamen daarbij om.  

 Ze is weer geborgen en is in 1969 omgebouwd van kolen naar   

 oliestook. 

 In 1974 werkte ze onder meer als bevoorradingschip voor 

 olieplatforms op de Noordzee.  

 In 1985 uit de vaart genomen en in het Scheepvaartmuseum   

 van Ramsgate opgelegd.  

 In 2009 in 18 maanden helemaal gerestaureerd.  

 Ze heeft in verschillende films gefigureerd en er is een boek   

   over haar geschreven. 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
     Tekst : Ton Jans 

     Foto’s : Stefan Tieken. 



 



Vijf jarig jubileum VicWijs in Biddinghuizen. 

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

 

Vaargroep VicWijs viert dit jaar hun 5- jarig jubileum en hadden onze 

locatie gekozen om hun vaardag te gaan houden. VicWijs heeft namelijk 

geen eigen clublocatie omdat het een landelijke club van modelbouwers 

betreft. Ze zijn de laatste jaren ook altijd aanwezig tijdens onze open 

dag dus we zijn geen 

onbekenden van elkaar. 

Ook ben ik dit jaar zelf lid 

geworden van deze club 

enthousiaste bouwers. 

 

Er waren op zaterdag 22 

augustus ca. 45 vaarders aanwezig vanuit het hele land. Van Julianadorp 

tot Goes kwamen de vaarders met hun schepen naar Biddinghuizen toe.  

 

Na het opbouwen van de gedeeltelijke 

haven en de tafels gingen al snel de 

eerste modellen het water in en niet 

veel later was het weer lekker druk op 

onze vijver. De brug was weer een 

gewild obstakel wat iemand een aantal 

antennes kostte, paste net niet. 

Gelukkig had het weekend ervoor flink geregend dus de algen waren 

behoorlijk naar de bodem gezakt. De algen die er wel waren werden 

vermalen door de schroeven van de best grote schepen. Ook werd er 

door een 2- tal leden van een uitgenodigde club flink wat alg losgemaakt 

door met de Kermit door de velden te roeien. Deze club “Wavemasters” 

uit Arnhem waren helemaal onder de indruk van onze locatie en komen 

waarschijnlijk vaker varen. 

 



 

 

Een erg leuk plaatje deze keer was de aanwezigheid van een 4- tal 

Happy Hunters, allemaal in hun eigen kleur geel.  

 

Naast die van Ton, 

Bert en mij was 

ook de Happy 

Hunter van Sjoerd 

Hazenberg van  

VicWijs aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

Tot 15.00 uur was de dag open 

voor bezoekers, daarna zou het 

besloten zijn voor leden van 

VaarGroeP Flevoland, VicWijs en 

genodigden. Het werd wat later 

maar dankzij de hulp van allemaal 

was alles snel in gereedheid 

gebracht voor de barbecue. 

Daarvoor waren 26 deelnemers aanwezig.  

 

Een gezellige afsluiting van een prachtige dag. 

 

Stefan Tieken. 

 

 



 



Afsluiting buitenactiviteiten. 

-------------------------------------- 
Het zomerseizoen is afgesloten en de vijver klaargemaakt voor het 

schaatsgebeuren. We hopen voor de ijsclub dat er dit jaar nu eens een 

flinke vorstperiode komt. Aan ons zal het niet liggen. 

De vijver is er klaar voor… 

 

Zaterdag 31 oktober werden de steigers en de golfbrekers uit het 

water gehaald. Alles schoongemaakt en netjes opgeborgen in de schuur. 

De vijver ligt er keurig bij! Laat de vorst maar komen. 

 

 

 

 
 

Het klusteam deed woensdag 11 november de laatste klusjes. 

Het gras werd gemaaid, machines schoongemaakt en de picknicktafel 

werd in de schuur opgeruimd. 



Als dank voor het vele werk van het klusteam in de afgelopen periode 

werd er gezamenlijk taart gegeten. 

 

                                
 

 
En die smaakte! Onze coördinator, Bert Kip,  ontbreekt op de foto. 

Hij maakte de foto’s. 

 

 



Alles onder één dak 

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

 
 
Sinds de laatste klusmiddag zijn enkele belangrijke hulpmiddelen 

voor alle leden gemakkelijk te gebruiken. 

 

De roeiboot “Kermit” stond altijd al in de schuur. 

Voor het geval een modelschip ergens vast komt te zitten of alle  RC-

commando’s op afstand weigert uit te voeren. 

 

Vanaf nu kan iedereen aan de binnenkant van de schuurdeur de volgende 

zaken vinden … 

 Een reddingsboei (met dank aan Wim van Lit). 

 Een verbanddoos. 

 Een flyer met daarop het telefoonnummer van de wijkagent. 

Het bestuur. 

 



VGF Flevoliner. 

--------------------------- 
Vanaf oktober werken we aan een nieuw clubproject. 

De naam begint zich ook al af te tekenen n.l. Flevoliner. 

Het is een vaar- en sleepobject waar ook de nieuwe containers 

van onze adverteerders op komen. 

 

Zo ver zijn we tot op dit moment gevorderd … 

 
 
En dit hebben we als eindresultaat voor ogen… 

                 
De officiële tewaterlating is gepland op de volgende OPEN DAG:  

      zaterdag 4 juni 2016 !!! 



 

 

 

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  
 

Wilt u dit clubblad in kleur bekijken? 

Ga dan naar onze website www.vaargroepflevoland.nl. 

Onder het kopje “De Bakenier” vindt u het laatste nummer van  

De Bakenier en alle voorgaande nummers. 
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