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- september 2017 - 



“Scheepspraat” 

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

De zomer is voorbij en de herfst is begonnen. 

We denken terug aan een aantal mooie vaardagen, zowel in Biddinghuizen 

als elders in het land. 

Voor iedereen was er wel iets te doen. 

We hopen op een mooie nazomer, dan kan er nog veel gevaren worden. 

 

Zaterdag 28 oktober gaan de boeien en steigers uit het water en is de vijver 

winterklaar voor onze medegebruikers van de IJsclub. 

 

Bij voldoende copy komt er aan het einde van het jaar nog een Bakenier. 

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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Jezelf op je model !    Ruben Bosman. 

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

 

Dat klinkt normaal gesproken natuurlijk raar. 

Als je op je model gaat zitten is hij normaal gesproken plat. 

 

Maar ...... door de wondere wereld van 3d scannen en printen kun 

je nu in Kampen terecht bij “Wereldprint” en een miniatuur versie 

van jezelf laten maken die niet je modelboot laat zinken. 

 

Wij, Gerben en Ruben, hebben het uitgeprobeerd  

en het resultaat is erg leuk.  

We wilden graag in marine uniform in schaal 1/50, zodat we 

onszelf op onze bootjes konden zetten. 

 

Dus  … een afspraak gemaakt bij “Wereldprint” 

Toen we daar waren konden we ons verkleden in de  

verkleedhokjes die daar aanwezig zijn. 

  

Om de daadwerkelijke scan te maken stap je in een rond hokje 

waar allemaal camera’s en lichten hangen.  

Je neemt je gewenste positie in! 

 

Wij hebben er meerdere gedaan … denk hierbij aan saluerend, in 

de houding en met een RC zender in de hand. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dan kan de opname beginnen ……………………………  
 

 
 

 

De daadwerkelijke scan maken duurt nog geen twee seconden. 

Dus je hoeft niet lang stil te staan. 

 

Je kunt de miniaturen van schaal 1/10 – 1/100 bestellen en alles 

wat ertussen zit. 

 

Erg leuk om op je model te hebben staan. Voor meer informatie, 

prijzen en openingstijden kijk op     

 https://wereldprint.nl/3d-selfie/ 

 
 

 

https://wereldprint.nl/3d-selfie/


Zie hier het resultaat … 

De bemanning in vol ornaat! 
 

 
 
 

Een beetje uitvergroten en ze zijn levensecht! 

 
 

Al met al een fraai resultaat !!! 
 

 



 

                   

               

 

  

 

 

 
 

 

 

Hét bouwbedrijf van Flevoland 

WILSOR KUNSTHARSEN 

Noorderbaan 46 

8256 PR Biddinghuizen 

Tel. 0321 - 331167 



Maak eens wat anders !!!   Ton Mulder. 

 

 

 

Tijdens onze vakantie in Denemarken zagen we 

drie wonderlijke grote figuren in de haven drijven van het 

stadje Aabenraa aan het Aabenraa-fjord. 

Dichterbij gekomen ontdekten we dat het drie kolossale 

vrouwenfiguren waren, gevormd als een schip. 

De figuren waren ieder 12 meter lang  en staken 3 meter boven het 

wateroppervlak uit. Alle drie waren ze voorzien van een elektro-motor. 

Het onderschip bestond uit een grote rechthoekige bak, waarin 

schroefas en motor geplaatst waren. 

Tevens waren daarin de zitbankjes gemaakt voor de passagiers 

 



Zoals uit de foto’s blijkt is dit geen klusje om in de huiskamer te doen. 

Een schuur lijkt me ook nog aan de kleine kant, 

maar in een grote hal lijkt het me mogelijk. 

Het wordt dan zo iets als 

 “een wagen versieren voor het bloemencorso”. 

   

  Een nieuw clubproject ????.......... GRAPJE !!!!! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



OPEN DAG 2017 

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

Zaterdag 10 juni 2017 hielden we  

onze jaarlijkse grote Open Dag. 

In alle opzichten kunnen we van een geslaagde dag spreken. 

Voldoende deelnemers van onze eigen vereniging en een groot 

aantal gasten uit het hele land werkten mee. 

Ook het weer was ons die dag goed gezind. 

Na de opening door o.a. wethouder Ton van Amerongen konden we 

de dag starten. 

Nieuw was de uitgelegde baan, met drijvers afgezet, voor de 

snelle schepen. De praktijk van de dag leerde dat dat een goede 

opzet was. 

Na een dagje heerlijk varen 

konden we de dag rond vier uur afsluiten ! 

Bijgaande foto’s geven een beeld van het geheel. 

 

 

     Drukte op de walsteiger. 



 

   Gezelligheid op het hele terrein. 

 

     

    Ook onze Flevoliner was volop in aktie. 



 

     Nog een laatste rondje varen. 

 

Na het opruimen tijd voor de gezamenlijke afsluiting.  

Alle leden dank voor de hulp en medewerking. 

       Ton Mulder. 



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 
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Internetadres … 
 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.                              
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 Klaversingel 57  Tel. 0321 - 337030 

 8256 BW Biddinghuizen Fax 0321 – 337039 

     GSM 06 - 10172196 

     

 

 

 

 

 

 

 

KAMPEN 

 



 

 

 

 

 

 

 



Vaargroep Flevoland op bezoek bij  

de HAVENDAGEN in Zeewolde – zaterdag 5 augustus 2017 

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

 

 

 

 

   Mooie beelden van een geweldige dag in Zeewolde. 

 

 



Vaargroep Flevoland op bezoek bij 

De SLEEPBOOTDAGEN in Nijkerk – zaterdag 2 september. 

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

Een impressie … 

 

     Kunst langs de waterkant. 

                 

      Plezier in het bassin. 



Vaardag 152VO Outboard in Biddinghuizen. 

Zaterdag 16 september 2017. 

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

Deze zaterdag werd er door de “club van Lex”” speciaal gevaren 

met speedboten in de 152VO klasse. Dit zijn houtbouw speedboten 

In schaal 1:5.2 aangedreven door een buitenboordmotor. 

Er werd gevaren door leden van de groep uit Nederland, België en 

Duitsland. Een spectaculair gebeuren! 

 

      

 

  

 



 

 

 

Met dank aan onze adverteerders …… 

 

 Klusbedrijf Johan Bramer 

 Postema Staalbouw 

 HEDI BOUW 

 Modelbouw Shop Nederland 

 Wilsor Kunstharsen 

 Faber Autoservice 

 Timmer Grond-, Weg- en Waterbouw 

 Gema Apparatenbouw 

 Aannemersbedrijf v.d. Heijkant 

 Tietema, stijlvolle bakkers. 

 Dematech, parts & projects 

 Raboesch 

 Maquett 

 Slijterij Hummel 

 Kaashandel De Stolp 

 

 
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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De Bakenier 60 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Bakenier is een uitgave van 

Scheepsmodelbouwvereniging 

“Vaargroep Flevoland” 

-  september 2017 - 


