Kottenpark ModelbouwClub
Op zaterdagavond 16 en zondag 17 september 2017 organiseert Kottenpark
ModelbouwClub haar vaardag in de Zwaaikom te Hengelo. Op zaterdagavond vanaf 18
uur, op zondag van 10 tot 17 uur. Bij deze nodigen wij u uit om hieraan deel te nemen.
Het vaarwater is een verbreding van het kanaal Hengelo-Enschede, net boven de sluis
te Hengelo. Het water is ruim, ongeveer 250 x 350m. De walkant is beschoeid over een
lengte van 40m; de beschoeiing is ongeveer 15cm hoog; boten kunnen gemakkelijk te
water worden gelaten.
Het adres is Kettingbrugweg 60, 7552 CW Hengelo (Ov). Op de site dezwaaikom.tk van
camping De Zwaaikom of op de site kottenparkmodelbouwclub.com kunt u een indruk
van het vaarwater krijgen. Op onze site vindt u ook een foto-impressie van de vaardag
van vorig jaar: Vaardag KPMC 2016.
Modellen met stoommachines zijn welkom. Met modellen met verbrandingsmotoren
kan ook gevaren worden. Wel vragen wij u de heel luidruchtige modellen thuis te
laten.
De bereikbaarheid van het vaarwater is uitstekend. U kunt met de auto tot bijna aan
de waterkant rijden om daar de modellen uit te laden. Op 100m afstand van het
vaarwater kan de auto geparkeerd worden. Er is een kantine vlakbij het water, van
waaruit u uitzicht op het vaargebeuren heeft.
Als u wilt kunt u op zaterdag komen en de dag besteden in Enschede waar het op
zaterdag goed toeven is. Daarna kunt meedoen met het nachtvaren en dan
overnachten op camping De Zwaaikom. Een overnachting op de camping kunt u zelf
regelen. Op een aparte standplaats zijn honden toegelaten.
Als u interesse heeft om op 16 en/of 17 september mee te doen dan is het voor ons
prettig als u dat voor 10 september aan ons op geeft. Mocht u op het laatste moment
besluiten om te komen, onaangekondigd bent u ook heel welkom.
Opgave is mogelijk door een bericht aan info@kottenparkmodelbouwclub.com
of per telefoon op nr. +31 074 2420392.
of per brief aan KottenparkModelbouwClub, Lyceumlaan 30, 7552 GK, Enschede.
Het lijkt ons fijn om met een groot aantal van u een mooie dag aan het water door te
brengen.
Namens het bestuur
Ebele Schouwstra

De vaardag is opgedeeld in tijdblokken: blokken RUSTIG en blokken RACEN.
- In het blok RUSTIG kan men alleen varen met boten die niet al te snel zijn en die niet al
teveel onrust veroorzaken.
- In het blok RACEN krijgen de bestuurders van raceboten alle ruimte. Echter, deelnemers uit
de groep RUSTIG kunnen ook op het water zijn als zij dat willen, waarbij ze alle ruimte geven
aan de racers.
RACEN
10:00- 10:30 Uhr
11:30 -12:00 Uhr
13:00 -13:30 Uhr
14:30 -15:00 Uhr
16:00 -16:30 Uhr
Er zijn schippers die met fraaie boten varen, boten waaraan veel tijd is besteed en die een mooi vaarbeeld
leveren. Naar onze menig is er een zekere rust nodig om dat alles te waarderen. Het varen met raceboten
heeft z’n eigen charme: de snelheid, het geluid, het opstuivende water. En deze boten hebben ruimte nodig.
Het tegelijkertijd varen van deze twee verschillende groepen is in onze ogen niet verenigbaar zonder een van
beide groepen te kort te doen.

