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“Over De Bakenier”
--------------------------------Beste vaar- en bouwvrienden....
Hierbij het tweede nummer van “de Bakenier” van 2022.
Een heel echt verslag van een post-corona open dag (zoeen als wij binnenkort
ook hebben, en een “bouwverslag” uit een andere heel saaie periode van
Nederland, de mobilisatietijd tijdens de Eerste Wereldoorlog.
En natuurlijk het bericht van de voorzitter over al het werk wat het bestuur
verzet.

Tot ziens aan de waterkant of in het clubhuis.
En voor een leuk stukje voor De Bakenier …
Freek Schepers, samenstelling,
Mail: Freek_Schepers@yahoo.com , of 0612808902.
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Van de bestuurstafel.
Van de bestuurstafel.
Eindelijk kunnen wij elkaar weer treffen aan de waterkant en in ons
clubgebouw. Na 2 jaar hebben wij ook weer een ledenvergadering kunnen
houden, misschien niet een heel grote opkomst want iedereen is uiteraard
nog voorzichtig. Ook het bestuur was, door omstandigheden, niet volledig
aanwezig.
Ook hebben wij het eerste evenement weer achter de rug, de open dag van
Modelbouwclub Epe waarvan in deze Bakenier een verslag te vinden is.
Het terrein is met een enthousiaste groep leden weer klaargemaakt voor het
seizoen.
Binnen het bestuur hebben wij uiteraard niet stilgezeten. Naast de reguliere
onderwerpen hebben wij ook de bestanden van de club die bij de
bestuursleden op de eigen pc staan verzameld en in de Cloud gezet. Zo
kunnen alle bestuursleden bij alle bestanden en wordt voorkomen dat er
overal versies van bestanden in omloop zijn. Verder vonden wij het tijd om
de persoonlijke mailadressen van de bestuursleden buiten gebruik te gaan
stellen. Stefan Wassing en Ruben Bosman pakken dit samen op. Dit zal
stapsgewijs in werking worden gezet maar jullie zijn al op de hoogte van het
mailadres voor het opgeven voor evenementen. Binnenkort horen jullie hier
meer over.
En dan het dak van de berging.
In de ledenvergadering hebben wij aangegeven dat wij een offerte hebben
aangevraagd. Helaas ging deze ver over ons budget heen, onze financiële
middelen zijn hier ook niet toereikend voor. Vanuit de aanwezige leden
kwam dan ook de vraag “waarom doen wij het zelf niet”. Een terechte vraag
maar wel 1 waarmee wij als bestuur wel worstelen. Wat als er nu onverhoopt
een ongeluk gebeurt, zijn wij dan als bestuur aansprakelijk?, kunnen wij zo
een klus met eigen leden aan?, wat doe wij dan zelf en wat besteden wij uit?
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Wij gaan hier als bestuur goed naar kijken. Ondertussen hebben wij onze
verzekeringen al nagelopen en wij zijn wat dat betreft goed verzekerd, wij
hebben zelfs een Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering.
Een ander belangrijke punt betreft de eventuele vergunning en het al dan
niet aanwezig zijn van asbest. De berging is namelijk van 1992, terwijl in
1994 het Asbestbesluit in werking is getreden. Is er geen asbest aanwezig
kunnen wij alles vergunningsvrij doen, is er wel asbest aanwezig dan moeten
wij voor het slopen een melding doen. Stap 1 is dus uitzoeken of de
dakplaten asbest bevatten, deze stap is ondertussen genomen. Nu hopen op
goed bericht.
Zodra wij meer weten en een plan hebben bedacht brengen wij jullie hiervan
op de hoogte.
Wij wensen jullie allemaal een goed seizoen toen.
Groeten,
Het bestuur.
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WILSOR KUNSTHARSEN
Noorderbaan 46
8256 PR Biddinghuizen
Tel. 0321 - 331167

Hét bouwbedrijf van Flevoland
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Open dag Modelbouwclub Epe.
Zaterdag 26 maart zijn een 9- tal leden naar de open dag van
Modelbouwclub Epe geweest die traditioneel wordt gehouden bij
Forellenvijver ’t Smallert te Emst. Voor de deelnemers altijd een soort aftrap
naar het bootjes seizoen. Het was ook weer het eerste evenement waar wij
aan konden meedoen na de Corona maatregelen.
Om 9 uur waren de meeste leden al aanwezig. Voor de leden die de
coördinatie die dag
hadden (Stefan Tieken
en Wim Wijnolts) was
het wel weer even
wennen na zo lang
geen evenement te
hebben gehad. Wij
waren het krat met
kleden vergeten na de
ledenvergadering mee
te nemen, Wim is vrijdag nog even op en neer gereden naar Biddinghuizen.
Vooraf was aangegeven dat we niet heel veel ruimte ter beschikking hadden
maar dat bleek ter plekke wel anders te zijn. Helaas hadden 3 clubs op het
laatste moment afgezegd, waaronder ook de tank club, wat zeer spijtig was.
We hebben dus direct maar een tafel extra erbij getrokken, wij waren ook de
grootste aanwezige club.
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Helaas was Willem Kramer er ook niet met zijn vaste bouwmaat.
Het weer was kortom prachtig, volop zon, alleen geen wind. Helaas konden
de zeilers dus niet zeilen, niet alleen door het gebrek aan wind maar de
vijver waar wij normaal konden
zeilen was al in gebruik door
de vissers. De vijver die wij
konden gebruiken was niet
heel diep en er hingen kabels
over om een vlot heen en weer
te trekken.
Er werd door de leden volop
gevaren en gereden, Lex was
de enige die deze combinatie
had in 1 model. Hij trok volop
de aandacht mijn zijn amfibie
auto maar ook zijn hovercraft werd vol belangstelling bekeken. Ik heb in de
wandelgangen gehoord dat Lex een contract aangeboden heeft gekregen
van ’t Smallert heeft om de stoep voortaan te vegen met zijn hovercraft.
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Ruben had zijn graafmachine bij zich en heeft zich prima kunnen vermaken
in de zandbak. De bergen zand werden gretig door de tanks en auto’s weer
plat gewalst. Ook ik heb mij prima vermaakt met de Jeep, die zich prima
hield in dit mulle zand. Erg blij met deze aanschaf.
Tussen de middag op het terras gesnackt, door een foutje hadden wij zelfs 1
dubbele bestelling maar die kwam ook wel op.
Na de middag weer lekker gevaren en gereden. Mijn 2810 nog even flink aan
het werk gezet met het sleepobject van Epe. De andere vaarders moesten
soms wel even uitwijken want zo een loge bak giert alle kanten op.
Rond een uur of 15.30 uur zijn wij langzaam gaan opruimen.
Van Modelbouwclub Epe hebben wij weer een vaantje als aandenken
ontvangen. Direct ook de aanwezige clubs op de hoogte gebracht van onze
open dag.
Aanwezige leden: Gerben Bosman, Ruben Bosman, Coen Esselink, Jaco de
Jong, Frans van der Linden, Stefan Tieken, Lex Verkuijl, Koost Wijnolts en
Wim Wijnolts.
Stefan Tieken.
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Onderstaande stukje is eerst verschenen rond 1914 in het
blad “de watersport”, wat in 1937 ter ziele gegaan is.
Het is geschreven door mijn Opa, Jan Schepers geboren 1893,
die tijden de mobilisatie van de eerste wereldoorlog op Fort
bij Penningsveer van de Stelling Amsterdam gelegerd was, en
zich daar verveelde.....

Hoe tijdens de mobilisatie op fort N.N. de scheepsbouw beoefend werd.

’t Was na de eerste bange Augustusdagen.
De spanning was alweer wat verminderd, en we hadden tijd en lust aan iets
anders te denken dan aan prikkeldraad.
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We hadden ook al een schip gebouwd. Het moest dienen om personen over
te zetten voor ’t geval, dat de brug afgebroken of stukgeschoten zou zijn.
Het was precies gebouwd volgens teekening: Middenin een vat. Aan
weerskanten een plank op den kant: deze werden voor en achter aan elkaar
bevestigd, en dwars er over werden twee planken gelegd tegen ’t
omkantelen. Toen werd het binnen ’t halfuur voor onbruikbaar verklaard.
Omdat het niet aan den kant komen kon.
Aldus afgekeurd en ter beschikking van de bezetting gesteld, moest er wat
beters gemaakt worden, en omdat ik Delftsch student was, en ingeschreven
voor scheepsbouw, moest ik dat maar opknappen. Maar ik moet
onmiddellijk verklaren, dat de Delftsche colleges totaal onschuldig zijn aan
wat ik daarna gefantaseerd heb.
Het product moest aan de volgende voorwaarden voldoen:
1”. ’t Moest kunnen dienen om over te zetten;
2”. ’t Mocht niet veel kosten en in hoofdzaak gemaakt worden van de
aanwezige planken;
3”. ’t Moest te gebruiken zijn voor pleziervaartuig en er moest in ieder geval
mee gezeild kunnen worden.
De laatste eisch was niet officieel, maar voor mij toch de belangrijkste.
I had geen goeden timmerman tot m’n beschikking en degene, die iets van
timmeren verstond, kwam ergens hoog uit de Drentsche hei, wat nu juist
niet ’t vaderland van de scheepsbouwers is. Verder was er nog een
schippersknecht, die wel eens een schip gebreeuwd had, zodat ik, al was ik
er zelf toe in staat geweest, met dit personeel toch geen jacht zou hebben
kunnen bouwen, afgezien nog van de finantieele kwestie.
Als ik daarentegen een gewone kano liet maken, zooals ik zelf als jongen wel
eens had gedaan, voldeed het slecht aan het oorspronkelijk doel:
veerschuitje, en zeilen met een kano ging niet best.
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Toen heb ik nog gedacht
over een schouw, maar
dat was nog te lastig en te
duur, zoodat ’t ten slotte
een middending tusschen
een schouw en een kano
geworden is, waarbij , om
bij ’t overzetten
gemakkelijk heen en terug
te kunnen varen, voor- en achterkant precies gelijk gemaakt zijn.
Drie planken naast elkaar, geploegd, vormen den bodem, middenin 70 c.M.,
en aan de uiteinden 35 c.M., breed.
Loodrecht daarop de zijkanten 25 c.M., hoog in ’t midden en voor en achter
oploopend tot 5 c.M. Evenals bij een schouw, komt dus de vlakke bodem
voor en achter boven water en eindigen de stevens breed en plat om met
beide einden tegen den wal te kunnen komen en gelegenheid te geven tot
instappen. De stevens worden gevormd door een liggend balkje, waar de
bodem, zijkanten en dek op bevestigd werden. De totale lengte werd
ongeveer 6 M. ( fig.I).
Op ongeveer ¼ van de lengte kwamen voor en achter waterdichte
dwarsschotten met daarboven een mastplank, waar het dekje over de beide
uiteinden ophield en waarop het randje van de kuip begon, juist buiten ’t
mastgat, dat nog binnen de kuip gemaakt werd. Voor ’t gemak werden eerst
de zijkanten aan de schotten en stevens bevestigd en daarna de bodem er
onder geschroefd. Dit is echter niet bevallen en bij een volgende
gelegenheid zal ik het andersom doen ter wille van de stevigheid en
dichtheid. Na ’t breeuwen werden de naden met blik beslagen, omdat ’t
bootje telkens half of heel op en wal getrokken zou moeten worden.
Bij den proeftocht bleek het 6 man te kunnen dragen, en wanneer men aan
een eind instapte, bleef die steven nog boven water, zoodat ’t voor ’t
eigenlijke doel goed voldeed.
In de voortbeweging hadden we op de volgende manier voorzien. Inrigged
roeidollen waren onbruikbaar wegens te geringe breedte, als men alleen
moest roeien tenminste, en voor outrigged dollen oordeelde ik de
constructie niet soliede genoeg.
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We probeerden dus een pagaai met twee bladen en een met een blad. De
eerste moest nogal lang zijn wilde ’t gemakkelijk gaan en toen bleek dat al
roeide men met zoo’n pagaai voortdurend over een boord, ’t Bootje toch
rechtuit kon gaan en toen we er na eenige oefening zelfs in slaagden naar
rechts en links te draaien, is de tweebladige pagaai door midden gezaagd.
En toen kwam dan ’t zeilen.
Tot dusver was ’t bootje voor en achter nog precies gelijk en er was geen
reden om dit niet te blijven volhouden. Als je dan in ’t riet gevaren was,
behoefde je den mast maar in ’t andere gat te zetten om terug te kunnen
zeilen. Maar er moesten zwaard en roer aan gemaakt worden!
Een roer achteraan gaf zoo’n gezeur met touwtjes, en zijzwaarden kwamen
nogal op de boorden aan, zoodat ik besloot om en zwaard en roer door den
bodem aan te brengen.
Een draaizwaard nam teveel ruimte, en bovendien leek me een draairoer
bezwaarlijk te construeeren, waardoor ’t hoofdvoordeel van draaibaar
zwaard, n.l. gemakkelijk in ’t vaartuig te kunnen verdwijnen bij ’t passeeren
van ondiepten, verviel. ‘k Maakte dus een steekzwaard.
De zwaard en roerkast moesten weer gelijk wezen en dus, behalve een gleuf
een rond gat bevatten, voor den houten roerkoning.
Om sneller te draaien en minder kracht te gebruiken maakte ik van ’t roer
eenigszins een balansroer. De zwaardkasten werden uit een paar dikke
grenen platen gemaakt waarin gleuf en gat uitgestoken werden, waardoor
ze heel stevig en waterdicht waren (fig II).

Ze werden in den bodem even ingelaten en van boven aan de mastbalk
bevestigd. Er werd een mast gemaakt , 3 M (fig III) hoog, met een soort van
latijn zeil en we zeilden er heel aardig mee, ondanks de pessimistische
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voorspellingen. ’t Was zelfs zo stabiel, dat het tweede mastgat dat aanwezig
was me verleidde nog een dito zeil te maken, ongetwijfeld door Italiaanse
afbeeldingen geinspireerd.
Natuurlijk kwam het zeilpunt daardoor veel te ver naar achteren, en
pogingen om zonder zwaard te
zeilen mislukten. Toen kwam
iemand op ’t idee om roer en
zwaard om te wisselen en we
hebben dan ook lang gezeild met
’t roer voor ’t zwaard waarbij het
schip als een fiets gestuurd werd
(fig IV). ’t Ging vrij goed maar
wanneer bij den wind zeilend het
schip loefgierig was, werd dit niet
verholpen door met het roer den achtersteven hooger, maar door den
voorsteven lager te duwen, zoodat schraal zeilen meestal mislukte, al was
er met de beide ver uit elkaar staande zeilen veel te regelen.
Toen hebben we een zwaard gemaakt waarvan de achterste helft draaibaar
was en een roer vormde, een soort van afneembare kiel met roer dus, en dit
is tot dusverre goed bevallen (fig V). De voorste gleuf wordt dan opgevuld
met een plank, omdat het anders nog al tegenkeerte met wat gang erg
spat.
Het voorzeil wordt gevoerd aan een bamboe-ra, en ’t achterzeil aan ra en
giek, omdat dit buiten boord uitsteekt, terwijl een giek aan ’t voorzeil
overbodig is en bij door den wind gaan,
hinderen zou. Voor den wind zeilend,
kan het voorzeil met een pagaai uitgezet
worden aan den anderen kant als ’t
achterzeil, zooals anders een fok. Gijpen
gaat soms bezwaarlijk, doordat het
achterzeil niet gemakkelijk over te
krijgen is, daar men alleen de voor den
mast uitstekende paar decimeter van de
giek als hefboom gebruiken kan en
omdat men bij dit omgooien van ’t zeil de boot veel meer loeven doet als
met een bezaantuig, daar de mast verder buiten ’t steunpunt ligt.
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Eerst hadden we de bamboe-ra’s (4 1/2 M. lang) met ’t dikke eind beneden.
Maar dat boog te veel, zoodat ’t lijk nooit strak stond. Later is dat
veranderd, en nu kwam, doordat de ra van boven zwaarder is, en achter
over vallen wil, de onderkant van ’t zeil ook strakker als men met ruimen
wind vaart. Het benedeneind van de voorra zit met een hals aan den mast
vast, terwijl van ’t achterzeil de giek aan de mast bevestigd wordt. Bij ’t
voorzeil moet men altijd zorgen, dat ’t zeil tusschen mast en val komt,
zoodat het over geen van beide boorden zeilend , kan wegwaaien.
Eerst kwam het zwaard telkens opdrijven. Maar bij de later gemaakte kiel
hebben we daar zooveel lood in gegoten, dat dit voorkomen wordt. Verdere
ballast wordt niet gebruikt, behalve, dat men natuurlijk aan hooger kant
met een of twee man buiten boord hangt naar gelang van de windkracht.
Omgeslagen is ’t bootje slechts eenmaal, toen drie manschappen, die niet
zeilen konden, er met een harden wind op uitgegaan waren en alle drie aan
den lagen kant zaten, net, toen ’t bootje uit de luwte kwam en den volle
wind kreeg.
’t Resultaat is dus geworden een heel eigenaardig scheepje, dat echter m.i.
aan redelijke eischen in verband met den prijs, geheel voldoet.
Jan de Vries (pseudoniem voor Jan Schepers, 1893)
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Scheepsmodelbouwvereniging “Vaargroep Flevoland”
opgericht 17 maart 1983
zelfstandig 21 december 1994
------------------------------------------------------------Bestuur …
Voorzitter: Stefan Tieken
Secretaris: Stefan Wassing
Penningmeester: Lex Verkuijl
2e penningmeester: Bert Kip
Tevens: coördinator klusteam
Bestuurslid: Wim Wijnolts
Tevens: keukenbeheer clubhuis,
organisatie Nieuwjaarsreceptie,
snertvaren en BBQ.
Externe bestuursondersteuning …
Ruben Bosman: ondersteunend webmaster
Freek Schepers: samenstelling clubblad “De Bakenier”
Koos Aarse: laten drukken en verspreiden “”De Bakenier”,
coördinatie aanschaf clubkleding,
beheer tekeningenarchief.
Emailadres: vaargroep@vaargroepflevoland.nl
Clubgebouw ...
“HET BAKEN”, Sportlaan 12, 8256 CE Biddinghuizen.
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Bijeenkomsten ... Clubavonden op woensdag van 19.00 – 21.30 uur
(medio februari t/m eind november).
Clubblad “De Bakenier”...
Samensteller: Freek Schepers.
mail: Freek_Schepers@yahoo.com
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 ...
Senior lid - € 40,00
Junior lid - € 20,00
Contributiebetaling:
Na 1 januari en voor 1 april !!!
(a.u.b. niet betalen voor 1 januari;
lastig voor de penningmeester).
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Betaling via RABO-bank.
IBAN nr.: NL15RABO0338135286.

KAMPEN
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Met dank aan onze adverteerders ……
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hedi Bouw
ModelbouwShop Nederland
Wilsor Kunstharsen
Quinteva Postema Staalbouw BV
Tmmer Grond-,Weg-en Waterbouw
GEMA Apparatenbouw
v.d. Heijkant Aannemersbedrijf
Tietema Stijlvolle Bakkerij
Dematech Part & Projects
Raboesch Models BV
Maquett
W.van Lit Service en Techniek
OpDrift Watersport
Dames en heren adverteerders.
Mocht u iets willen wijzigen in uw advertentie of een geheel
nieuwe plaatsen, neem dan contact op met de redactie.
Freek Schepers, tel. 0612808902 of
Freek_Schepers@yahoo.com
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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