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“Scheepspraat”. 
Hierbij de nieuwe “Bakenier”. 
Deze keer een overzicht van alle activiteiten van de afgelopen periode. 
Het was een mooie en drukke tijd. 
Veel vaardagen met veel mooi weer, maar ook met heftige buien. 
De foto’s geven een overzicht. 
 
Tevens een overzicht van de activiteiten van Bert Kip. 
Als “oud genie-man” heeft hij veel met modellen die met de Genie te 
maken hebben. In het vorige clubblad schreef hij er al iets over. 
Nu schrijft hij iets over de Cerberus en over zijn nieuwe klus ... 
het Rijksvaartuig RV 29. 
Maak ook een verslag en wij plaatsen het!!! Ben benieuwd !!! 
--------------------------- 
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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Duikvaartuig Cerberus  A851  
in Amsterdam op bomruim klus. 

 

De 600 kilo zware zeemijn die eind januari in het IJ werd 
aangetroffen, wordt woensdag tot ontploffing gebracht. Hoe gaat 
dat in z'n werk? 

Ruim zeventig jaar lag hij in het IJ, tot een baggeraar eind januari 
de Duitse zeemijn uit het water viste. En snel weer teruglegde.  
 
Daarna werd het gebied afgezet en begon het onderzoek naar de 
met hexaniet gevulde, 600 kilo zware mijn. Na twee maanden 
overleg is er nu eindelijk een plan om de mijn te verwijderen.  

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) behandelde de 
mijn eerst ter plekke onder water, zodat het explosief zo veilig 
mogelijk per schip kon worden verplaatst naar het Markermeer. 
Daar brengt de EOD hem later tot ontploffing. 
 
 



De hele operatie zou naar verwachting zo'n tien tot twaalf uur 
duren, maar het gaat sneller dan gedacht. Defensie verwacht de 
mijn tussen 11.00 en 12.00 uur tot ontploffing te brengen.  
 
Omwonenden hoeven tijdens de operatie niet hun huis uit, maar 
het scheepvaartverkeer om het schip met de mijn is wel 
stilgelegd. 

Ook lag de pont tussen het Azartplein en de Zamenhofstraat twee 
uur stil.  
Tijdens het vervoer naar het IJsselmeer gelden 
verkeersmaatregelen bij de Oranjesluizen en de 
Schellingwouderbrug. Dat de Zeeburgertunnel juist in de spits 
enige tijd dicht moest vanwege het vervoer van de mijn, riep veel 
vragen op. Volgens Rijkswaterstaat was het echter nodig om vroeg 
te beginnen om eventuele vertraging later op te kunnen vangen. 
 
De zeemijn lag sinds de Tweede Wereldoorlog in het IJ. Nadat de 
vondst van het 600 kilo wegende explosief, werd het volgens de 
procedures teruggelegd op de bodem. De mijn werd 24 uur per dag 
bewaakt met een boot. 

 



 

En dit is ‘m dan. 
 

Op naar de explosie …  

 
 

Persbericht Bert Kip. 
 
 



Bouw van Rijksvaartuig RV 29. 
Tekst en foto’s: Bert Kip. 

--------------------------------- 
Na de bouw van het Marine Duikvaartuig de Cerberus A 851 heb ik 
het bergingsvaartuig van de Genie de RV 29 op stapel staan. 

 

                         

Daar ik in 1969 mijn dienstplicht ook bij de Genie heb 
doorgebracht leek mij dit een leuk schip om ook op 1:50 te 
bouwen. 

Inmiddels heb ik daar de romp van klaar. 



                 

Rijksvaartuig RV 29  

 

Mijn contactpersoon met de romp in 1:50 

Via het Genie Museum in Vught ben ik in contact gekomen met de 
schipper van dit schip en via hem heb ik inmiddels vele originele 
bouwtekeningen gekregen. 



                    

Dit schip heeft al eens in Elburg gelegen waar ik met Jaco veel 
foto’s heb kunnen maken.  

 

        

Ook op onze vaardag in Nijkerk was zij daar. 
Dus van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook daar aanvullende 
foto’s te maken en heb wat maten kunnen nemen. 

Bert. 



 
                   

               
 
  

 
 
 
 
 

 

Hét bouwbedrijf van Flevoland 

WILSOR KUNSTHARSEN 
Noorderbaan 46 
8256 PR Biddinghuizen 
Tel. 0321 - 331167 



Zaterdag 2 juni 2018. 
Open Dag “Vaargroep Flevoland”. 
---------------------------------- 
Met ongeveer 60 scheepsmodelbouwers uit het hele land en van 
diverse verenigingen hadden we een fraaie Open Dag 2018. 
Er waren weer fraaie scheepsmodellen te bewonderen op de 
stands en in het water. 
Deze Open Dag was tevens een onderdeel van de viering van ons 
35 jarig bestaan. 
 

  
Alles staat klaar. De gasten mogen komen. 
 

                                  
Onze nieuwe entree. 

 



 
Wethouder Ton van Amerongen start de Open Dag 
met een snel rondje speedboot varen. 
 
 

 
              Dan kunnen alle schepen in het water. 
 
 
 



 

 
Onze Flevoliner in het “ poolgebied”. 

 
 
 

               
 

Het was weer een gezellig dagje varen in onze vaarvijver! 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Vrijdag 13 juli 2018. 
Met het bassin naar Putten. 
 
Op uitnodiging van de winkeliersvereniging in Putten leverden we 
als VGF een bijdrage aan de opening van het vakantieseizoen. 
We waren eerder in Putten en we hadden daar een mooi plekje  
op het kleine marktpleintje in het centrum. 
Door omstandigheden konden we daar dit jaar helaas ons bassin 
niet opzetten. 
We kregen een plek op het plein bij het gemeentehuis. 
Jammer, want dat lag geheel buiten het centrum en was ook 
niet in de looproute opgenomen. 

We hadden, met de andere standhouders op het 
plein een rustige dag! 
 

        

 



 



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 CE 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 
 
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.                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zaterdag 28 juli 2018. 
Havendagen Zeewolde. 
------------------------ 
Met veel plezier gaat een grote groep van de leden ieder jaar 
naar de Havendagen in Zeewolde. 
Het is er gezellig en lekker druk. 
Dit jaar kregen we ook te maken met een paar flinke plensbuien. 
Maar … onder de kramen en de horecatent was het droog. 
 

 
 

             
Al met al … een gezellig dagje Zeewolde. 

 
 



 

 Klaversingel 57  Tel. 0321 - 337030 
 8256 BW Biddinghuizen Fax 0321 – 337039 
     GSM 06 - 10172196 
     

 

 

 

 

 
 

 

KAMPEN 

 



Ons nieuwe VGF-project. 
----------------------- 
In onze vaarvijver liggen drijvende steigers en golfbrekers. 
De golfbrekers dienen ervoor om bij westenwind de haven  
te beschermen tegen te hoge golven. 
 
De huidige golfbrekers waren aan het einde van hun leven; zodat er  
nieuwe moesten worden gemaakt. 
 
Er is gewerkt met kunststof platen en deze werden bekleed met 
glasvezelmatjes en epoxy.  
Daarna volgt het schilderen van het geheel in de VGF kleuren. 
 
Dit alles onder de bezielende leiding van Jaco en Bert, met hulp 
van de klusteamleden. 
Het geheel is nu bijna klaar. Zo kunnen we er weer jaren tegen! 
 
 

 
Foto: Jaco 

 
 
 



Zaterdag 25 augustus 2018. 
Sleepbootdagen Biddinghuizen. 
--------------------------- 
 
Voor het eerst in Biddinghuizen: 20 oude sleepboten aan de Havenkade. 
Deze dag werd georganiseerd door: 

“De IJsvogel” en “Dorpsbelangen”. 
Een mooie dag waar we als Vaargroep Flevoland aan mee mochten werken. 
 

        
 
 

 
Een mooie dag en voor herhaling vatbaar! 

 
 



 

 

 

 

 

 

 



Zaterdag 1 september 2018 
Sleepbotendagen Nijkerk. 
----------------------------- 
De dertiende editie van de Nijkerkse Sleepbootdagen was een groot 
succes. En zoals gebruikelijk waren de weersomstandigheden gunstig. 
De kinderbootjes waren erg in trek en ook de krokodil van Peter trok alle 
aandacht. Al met al een mooie dag! 
 

                             
 
 
 

 
 



En overal te zien …  
onze “Flevoliner” met onze sponsoren. 
----------------------------------------------- 

 

 
 

 
 

             
 



 
 
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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