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“Scheepspraat” 

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

De winter was lang en nog koud ook. 

De werkzaamheden voor het klaar maken van de modelbouwhaven moesten dan 

ook uitgesteld worden tot 31 maart2018. 

Er moest gewacht worden tot het ijs gesmolten en het water een beetje 

opgewarmd was. 

 

Ondertussen zijn er al weer twee activiteiten geweest: 

 De modelbouwtentoonstelling  in de bouwmarkt 

OKEES te Zeewolde en  de Open Dag van Vaargroep EPE. 

Twee geslaagde zaterdagen met reclame voor onze hobby. 

Verder loopt onze agenda al aardig vol. 

 

Ieder heeft dus de kans daar een leuk (foto)-verslag van te maken voor dit 

clubblad. Ik zie het wel verschijnen. 

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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En de winter was lang ..... 

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

 

 
 

 

 

 

 

Middeleeuws vissershuisje 

aan de Koggewerf – bij Kampen, aan de IJssel. 
 

 

 

 

 

 



 

Onze vaarvijver, maar dan anders.... 

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

Het heeft voor de ijsclub Biddinghuizen lang geduurd, 

maar er is weer een (kort) ijs-jaar aan de geschiedenis 

van de club toegevoegd. 

Als Vaargroep Flevoland vinden we het fijn dat er eindelijk 

weer eens geschaatst kon worden. 

De bestuursleden van de ijsclub hebben er lang op moeten 

wachten. Alle, lang geleden opgeborgen, benodigde spullen 

moesten worden opgezocht, geprobeerd en uiteindelijk 

geplaatst. 
 

 

 

Ook de baanvegers kwamen in volle actie. 

Nu nog wachten op de schaatsers! 



 

   

                             

 

 

 

Jammer, dat het maar om een paar dagen ging! 

We zullen maar zeggen … volgend jaar beter! 
 



 

                   

               

 

  

 

 

 
 

 

 

Hét bouwbedrijf van Flevoland 

WILSOR KUNSTHARSEN 

Noorderbaan 46 

8256 PR Biddinghuizen 

Tel. 0321 - 331167 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mammoetklus in kleine haven 

Drimmelen 

DRIMMELEN  

Een mammoetklus voor Defensie, uitgevoerd in de kleine haven van 

Drimmelen, trok flink wat bekijks. Scheepswerf Van der Hoeven had twee 

kranen van elk zeven ton opgeroepen om de superklus te klaren: het hijsen 

van duikvaartuig “Argus” A852 van de Marine voor een onderhoud in het 

dok. 

 
Het marineschip “Argus” wordt uit het water gehesen bij scheepswerf Van der 

Hoeven in Drimmelen. Het 230 ton zware schip gaat hier twee maanden in 

onderhoud. © Johan Wouters  

De “Argus”, onderdeel van de Cerberusklasse, is een van de paradepaardjes 

van de mijnendienst. Duikers gebruiken het 28 meter lange schip als platform 

om explosieven te ruimen. Ook wordt vanaf dit schip onderwater onderhoud 

verricht aan marineschepen 

Het onderhoud in Drimmelen gaat twee maanden duren. Centimeter voor 

centimeter werd het 230 ton wegende schip uit het water getrokken, 
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gekanteld en over een geprepareerde 'rails' het dok in vervoerd. Een operatie 

met militaire precisie die toch enkele uren in beslag nam.  

 

Op de werf van Van der Hoeven is de “Argus” in gezelschap van nog twee 

andere defensieschepen, waaronder het vlaggenschip de “Urania”. ,,Dat is 

het opleidingsschip van de adelborsten, een paradepaardje" vertelt een trotse 

Leo van der Hoeven, die samen met broer Bert het bijna 90 jaar oude 

familiebedrijf leidt.  
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Verwarming 

De keus van Defensie voor  deze 'kleinere speler onder de 

scheepswerven”zoals Leo van der Hoeven zijn bedrijf typeert, heeft alles te 

maken met de troef die Drimmelen te bieden heeft: een 11 meter hoog 

droogdok met vloerverwarming. ,,Wij zijn de enige die zo'n dok hebben", 

weet Van der Hoeven. ,,Daarbinnen bereiken we een temperatuur van 15 tot 

graden, ideaal voor schilderwerk." 

 Dit en de introductie van de Europese aanbesteding- 'wij zijn vaak de 

goedkoopste'- zorgt er voor dat Defensie steeds vaker kiest voor onderhoud 

buiten de eigen werf in Den Helder. ,,.Alles wat geen schietonderdelen bevat, 

besteden ze uit", weet Van der Hoeven. Over schieten gesproken: terwijl hij 

dit vertelt passeert een grote legergroene landmacht-truck. Van der Hoeven 

lacht: Daar gaan de explosieven, die nemen ze mee, die zijn afkomstig uit het 

schip." 

Aanvullende opmerking van Bert. 

Regelmatig kijk ik op de site van “Dutchfleet” het forum van onder andere de 

Marine. 

Daar zag ik toevallig foto’s van het Marine duikvaartuig “Argus”, het zusterschip 

van mijn model de “Cerberus”. Met daarbij een link naar Regionaal Brabants 

dagblad BN De Stem editie Oosterhout waar bijgaand artikel in gepubliceerd 

was. Dus mijn nieuwsgierigheid was snel gewekt. Immers waarom hangt een 

duikvaartuig in de trossen van twee grote kranen? 

Immers voor zover ik weet vaart een schip dat voor “droog” onderhoud gaat, 

meestal een dok in, of wordt het via een helling een werf opgetrokken  en is het 

in mijn ogen bijzonder dat deze keer het door kranen uit het water getild wordt 

op een spoor gezet en een droogdok binnengereden.. 

Het hoe en waarom staat in dit artikeltje te lezen en wilde deze bijzondere 

manier van droog zetten jullie niet onthouden.  

       Bert Kip. 

 



 



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 
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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 

 



 

 

 

 

 

 

 



OPEN DAG 2018 

VAARGROEP FLEVOLAND. 

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

 
Dit jaar houden we onze Open Dag op …. 

  

Datum: zaterdag 2 juni 2018 

Plaats: Sportlaan 12, Biddinghuizen 

Tijd:   10.00 – 16.00 uur 

 

Iedereen hartelijk welkom !!! 
 

   
 



 

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 is een uitgave van 

Scheepsmodelbouwvereniging 
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