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“Scheepspraat” 

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

 Het nieuwe vaarseizoen staat voor de deur. 

Nog een paar weken en de zomertijd gaat in. 

We kunnen dan naast de zaterdagmiddag ook weer op de 

woensdagavond varen. 

We hopen op een goed seizoen met veel goede ontmoetingen in het 

clubhuis en langs de waterkant. 

Het komende jaar zullen we ook weer deelnemen aan een aantal 

evenementen en vaardagen “in den lande”. 

We kijken vooral uit naar onze Open Dag op zaterdag 4 juni 2016. 

En dan natuurlijk naar de te water lating van onze nieuwe “Flevoliner”. 

 

Het volgende clubblad verschijnt half juni !!! 

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

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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Start van het nieuwe seizoen 2016. 

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

Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen werd allereerst op  

zaterdag 2 januari een nieuwe toegangsdeur in ons clubhuis geplaatst. 

Nu nog wachten op mooi weer, dan kan de deur in de juiste kleuren 

worden afgeschilderd. 

Dit staat op de lijst van ons klusteam. 

 

      

 

 

Met dank aan de “mannen van Bert”  

voor het deskundig plaatsen van de nieuwe deur! 

Tevens dank aan bouwbedrijf “Van Norel” voor het sponsoren van de 

zware multiplex deur met alle inbraak werend hang- en sluitwerk! 

 
      Foto’s: Bert Kip 

      Tekst: Ton Mulder 



 Zeilen “Koude Handen Club” 

Zaterdag 9 januari 2016. 

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

Om 13.00 uur startte de afdeling “Koude Handen Club” met een rondje 

zeilen. Prachtig weer, maar niet al te veel wind. 

Het blijft een mooie bezigheid. 

 

In de evenementenlijst van de Nieuwsbrief kan iedereen de data vinden 

waarop nog vaker gezeild wordt. 

                 
Iedereen kan meedoen! Toeschouwers … welkom! 

 



 



Nieuwjaarsbijeenkomst. 

Zaterdag 9 januari 2016. 

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

Aansluitend aan het rondje zeilen hielden we onze    

     Nieuwjaarsbijeenkomst! 

Een gezellige activiteit, waarvoor veel belangstelling was. 

Met een hapje en een drankje begon het clubjaar 2016. 

 

 
 

   

 We hopen op een goed jaar, met activiteiten  

 waar iedereen plezier aan beleeft. 

   

 



Cursus AIRBRUSH Almere. 

Zaterdag 13 februari 2016. 

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

Een grote groep van onze leden heeft deelgenomen aan de “Air brush 

Cursusdag” in Almere. 

Het was een leuke en leerzame zaterdag. 

 

       
 

 
 

     Voor nadere informatie: 

     www.airbrush-services-almere.nl 



 



Wordt mijn volgende model groen?             Bert Kip 

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

Ik schiet al aardig op met mijn huidig bouwproject, het duikvaartuig 

CERBERUS A851, hetwelk ik eerst af wil maken voor ik wat anders 

oppak. 

De laatste maanden heb ik vervaardigd: 

 Al de relingen,3 ankertjes, 2 reddingsvlotten met houders, 

 2 rubberboten met bergingen. 1 kraantje en 

 12 dekverlichtingsarmaturen. 

Wel moet alles nog in de marinekleur en in de lak gespoten worden, dus 

is het wachten op geschikt weer buiten. 

Op dit moment heb ik bijna alle onderdelen klaar voor de 3 ankerlieren. 

Als ik deze klaar heb dan nog 15 beluchtingpijpjes, 3 reddingsboeien 

met houders, 5 stuks brandslang aansluitingen, vervolgens de mast nog 

voorzien van verlichtingsarmaturen, en het schip voorzien van alle 

bestickeringen.  

En als laatste dan nog  alle onderdelen stuk voor stuk op het schip 

aanbrengen. Dus een nieuw project laat toch nog even op zich wachten. 

         

 Mijn huidige model, de CERBERUS, nadert zijn voltooiing. 

 

Inmiddels denk ik wel na over het volgende bouwproject, maar sta ik 

een beetje in dubio van wat! 



In eerste instantie was ik gecharmeerd van het nieuwe en onlangs bij 

scheepswerf Koninklijke Niestern-Sander B.V in Delfzijl gerenoveerd 

opleidingsschip A902 Zr. Ms. Van Kinsbergen, waarvan ik al 

tekeningenen een aantal foto’s heb verzameld. 

             

 ZR.MS. VAN KINSBERGEN, hopelijk ooit mijn nieuwe project! 

Maar toevallig ben ik kort geleden er achter gekomen dat de Genie een 

nieuw museum heeft in het Lunetten complex in Vught. 

Daar ben ik in 1969 ook begonnen voor mijn dienstplicht bij de Genie. 

Nu wil het toeval dat ik op de site van dit museum een bergingsvaartuig 

de RV 29 van de Genie tegenkwam. 

In mijn Genie-periode heb ik nooit geweten dat de Genie een 

soortgelijk vaartuig in de vaart had. 

Via dat Museum ben ik inmiddels aan een contactpersoon van de RV 29 

gekomen, en heb een uitnodiging ontvangen om zowel het museum als de 

RV29 te komen bekijken. 

Dus nu is mijn verleiding ook erg groot om eerst de RV 29 te maken en 

vervolgens de A-902. 

Tussen de allerlei andere grijze en witte marineschepen wordt mijn 

volgend rijksvaartuig dus waarschijnlijk groen. 

Het Rijksvaartuig 29 (RV 29) is een authentiek duik- en 

bergingsvaartuig van de genie. Het is gebouwd bij scheepswerf  



van Eyk te Sliedrecht en in 1954 in dienst genomen..  

De afmetingen zijn: 25,00 x 5,75 x 2,45 meter (l x b d) en werd 

aangedreven door een 3 cyl, 120 pk motor ‘INDUSTRIE’. Volgens 

kenners later jammer genoeg vervangen door een 165 pk GM-

motor.Aan dek stond een Armstrong Siddeley, een 20 pk luchtgekoelde 

motor voor aandrijving van het hijstuig. 

Bij de bouw op de werf werd gebruikt gemaakt van de adviezen en 

medewerking van van den Tak's Bergingsbedrijf uit Rotterdam en de 

Rederij van de Gebr. Goedkoop uit Amsterdam.  

Beide rederijen maakten al jaren gebruik van een zelfde type schip. 

Het vaartuig kon niet alleen als bergingsschip worden ingezet, maar 

voldoet ook als sleepboot en is zelfs zeewaardig. 

 

 Het Rijksvaartuig RV29 is nu “eigendom”  van de Rekwisietencollectie 

 Koninklijke Landmacht (het rijdend en varend cultuurhistorisch erfgoed 

  van de Landmacht) en is en blijft dus een militair schip. 

 De RV29 is in langdurig  bruikleen gegeven aan het Geniemuseum. 

 De RV29 wordt in bedrijf gehouden door de enthousiaste inzet van vrijwilligers. 

 

 



Wapenfeiten en Koninklijk bezoek  

De RV 29 werd ingedeeld bij 901 Torpedistencompagnie een onderdeel 

van 460 Geniegevechtsgroep binnen het Nationaal Territoriaal 

Commando. Het vaartuig werd gebruikt voor het opleiden van duikers 

die ook bergingswerken konden uitvoeren. Wat minder bekend is dat 

het vaartuig herhaaldelijk werd ingezet voor het uitvoeren van civiele 

of militaire werkzaamheden, waarvoor het schip buitengewoon geschikt 

was. In de vijftiger en zestiger jaren waren er binnen Nederland weinig 

of geen civiele bedrijven, die gevarieerde duik- en bergingswerken 

konden uitvoeren in de binnenlandse wateren en daarom werd in 

eenaantal gevallen een beroep gedaan op de genie. 

Het schip lag tot 2004 in de Delftse binnenstad, tegenover het 

Legermuseum. Er mocht geen geld meer worden uitgegeven aan het 

onderhoud en de RV29  dreigde in 2005 definitief te worden 

afgestoten. Het Geniemuseum wist dat echter, samen met het 

Havenmuseum in Rotterdam en het Legermuseum, te voorkomen.  

 

Onderstaande gegevens komen uit een artikel in "Genie", uit april 1955, 

geschreven door de Reserve Majoor der Genie C.A. Brugman. In dit 

artikel worden vol trots de eerste "wapenfeiten" van het schip vermeld.  

In een decemberstorm in 1953 verleende de RV29 assistentie aan een 

gestrand schip van 400 ton, ergens op een krib langs de Bergse Maas. 

Schip en opvarenden liepen ernstig gevaar en er waren op dat moment 

niet voldoende sterke burgersleepboten beschikbaar.  

Het lukte het Rijksvaartuig om het schip af te slepen en in de P.N.E.M.-

haven binnen te brengen. 

Een prestatie was ook het lichten en bergen van de "Dolfijn", een 

recherchevaartuig van het Ministerie van Financiën. Het schip was in de 

buurt van Brouwershaven lek gestoten en uiteindelijk op een zandplaat 



bij de geul van Bommenede aan de grond gezet. Bij hoog water stond 

het geheel onder water. Na enkele pogingen het lek te dichten, werd 

begonnen met pompen. Er werd gewerkt met twee slangen: een in de 

machinekamer en een in het achterschip. Uiteindelijk begon "de 

Dolfijn" te drijven en werd langszij de RV29 genomen. Alle 

motorkracht werd beschikbaar gehouden voor de bergingspomp en 

daarom werden de beide schepen gesleept door de stoomsleepboot 6 

van de Vaar- en Duikersschool, die inmiddels ook was gearriveerd.  

Er volgde een lange en gevaarlijke tocht naar Bruinisse, waar "de 

Dolfijn" tenslotte achterbleef en een succesvolle missie werd 

afgesloten. 

Het blad "Genie" uit september 1955 vermeldt zelfs een Koninklijk 

bezoek aan het Rijksvaartuig.  

Z.K.H. Prins Bernhard bezocht op 28 juli 1955 de Vaar- en 

Duikersschool en ging ook aan boord van de RV29, 'waarbij uiteraard de 

zeer moderne machinekamer Zijn bijzondere aandacht had.  

De korporaalmachinist, chef machinekamer, werd geprezen en kreeg 

een extra hand; voor deze ijverige jongeling een bijzondere voldoening. 

In het ruime bemanningsverblijf van de "29" werd koffie gedronken, 

waarbij Prins Bernhard en Commandant Vaar- en Duikersschool hun 

persoonlijke ervaringen uitwisselden in het op zee verdrinken.  

Het bleek dat beiden, "by the skin of their teeth" aan de dood 

ontsnapten en beiden door een Marineman waren gered!", aldus 

"Genie"•. 

 

      BERT KIP 

 



Laatste foto’s van de CERBERUS … 

 

 

 

 



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
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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 € 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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Wilsor Kunstharsen 

Noorderbaan 46, 8256 PR Biddinghuizen 

Tel. 0321 - 331167 



 

Modelbouw Shop Nederland 

De nieuwe eigenaren van MSN stellen zich graag aan ons voor … 

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

 

Beste mensen, 

Vanaf heden 1 januari 2016 zijn wij, Leon en Miranda van der Jagt 

(beiden 37 jaar) gestart met de webshop     

     “Modelbouw Shop Nederland”.  

Wij zijn woonachtig in het Zeeuwse vissersplaatsje Yerseke. 

Leon is al tientallen jaren actief in de modelbouw, het is echt zijn 

passie. Na diverse schaalmodellen van visserijschepen te hebben 

gemaakt, zowel statisch als radiografisch, is er zeker enige kennis 

van modelbouw aanwezig. 

Tot kort geleden werden wij gevraagd, om de reeds meer dan 10 jaar 

bestaande webshop Modelbouw Shop Flevoland, over te nemen. Met de 

modelbouwachtergrond van Leon, zien wij dit als een uitdaging.  

  Onze doelstellingen tot betrekking van Modelbouw Shop Nederland zijn 

o.a.: Het uitbreiden van modelbouwartikelen, CNC snijwerk, 3D printen, 

Professioneel gereedschap, etc.… 

We bieden regelmatig aantrekkelijke acties, ook houden wij u op de 

hoogte over onze nieuwe producten, in de rubriek “Nieuwe producten”. 

Gezien het grote aanbod van de beschikbare artikelen in onze webshop 

kunnen wij deze helaas niet allemaal voorradig hebben. Mocht u een 

bestelling plaatsen, houd dan rekening dat de levertijden op kunnen 

lopen tot ongeveer 1 á 2 weken. 

Indien voorradig doen wij er alles aan om binnen enkel dagen te leveren. 

Tip: Bestel op tijd! 

 

Hartelijke groeten en tot ziens op; www.modelbouwshopnederland.nl 

Leon en Miranda van der Jagt. 

   “Modelbouw Shop Nederland” 

 



Wat is Morse ? 

De Morse code is uitgevonden in 1836 door Samuel Morse, een 

Amerikaans kunstenaar/geleerde. Door het uitzenden van korte en 

lange pulsjes kon men via een telegraaf en met behulp van morsecode 

berichten over grote afstanden verzenden. Elke letter en cijfer had 

zijn eigen combinatie van korte en lange pulsen. Zo werd het bericht 

SOS verzonden als ··· — ··· (3x kort, 3x lang, 3x kort). 

 

 

Morse werd vroeger vooral gebruikt in de scheepvaart, maar is door de 

komst van de hedendaagse communicatiemiddelen echter niet meer in 

gebruik. 

Tegenwoordig communiceert men met GMDSS, het Global Maritime 

Distress and Safety System. 

 

 

 

 

 

Met dank aan onze adverteerders ……… 

 

 

 

 

Hét bouwbedrijf van Flevoland 



 
 

 

 

 



 

 

Met dank aan onze adverteerders …… 

 

 Klusbedrijf Johan Bramer 

 Postema Staalbouw 

 Looman Installaties 

 HEDI BOUW 

 GTS Almere Transport Service 

 ModelbouwShopNederland 

 Wilsor Kunstharsen 

 Faber Autoservice 

 Timmer Grond-, Weg- en Waterbouw 

 GEMA Apparatenbouw 

 Aannemersbedrijf v.d. Heijkant 

 Tietema, stijlvolle bakkers. 

 Dematech, parts & projects 

 

 
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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