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Veilingmeester: Frederik Baerveldt

Veilingen voor het goede doel
Al ruim 25 jaar is Frederik Baerveldt veilingmeester. In die jaren heeft hij niet alleen ge-
veild voor het eigen Veilinghuis van Spengen, maar ook meerdere malen per jaar voor
het goede doel.
Mocht u interesse hebben om een veiling voor een goed doel te organiseren, aarzel
dan niet om contact met ons op te nemen. Als de agenda het toelaat, zijn wij altijd be-
reid om u te helpen met zowel tips omtrent de organisatie van een goede doelveiling
als de eigenlijke veiling zelf.

Lezingen en 'kunst en kitsch' avonden
Talloze malen heeft Frederik Baerveldt, sprekend vanuit zijn ervaring en kennis, een le-
zing gegeven. Denk hierbij aan de Antiekbeurs in Naarden, jaarlijks georganiseerd door
Interevent, alsmede vele lezingen en zgn. 'kunst en kitsch' avonden bij o.a. serviceclubs en volksuniversiteiten.
Een onderwerp en eventuele kosten voor een lezing wordt met u per activiteit besproken.

Te denken valt aan onderwerpen als antiek zilver (de specialiteit van Frederik), 20e eeuwse schilderkunst, Art Nouveau
en Art Deco, sieraden en parels of Oosters porselein. Een 'kunst en kitsch' avond is weer heel wat anders. Na een korte
inleiding, zal Frederik de door de deelnemers meegenomen goederen bekijken, er over vertellen en, indien gewenst,
een waarde geven. Gezien de tijdsdruk op deze avonden adviseren wij altijd om de deelnemers slechts 1 artikel mee te
laten nemen, zodat iedereen aan de beurt kan komen.

Deze avonden hebben vaak zeer verrassende resultaten opgeleverd.

Meer informatie kunt u terugvinden op: www.frederikbaerveldt.nl

Spreker: Thomas Braun

Even voorstellen
Thomas Braun is tekstschrijver, copywriter, ghostblogger en spreker. Hij schreef jaren-
lang voor magazines als Panorama, Esta, Triv’ en de televisiebladen van de KRO repor-
tages, rubrieken en columns en hij interviewde talloze bekende en minder bekende
Nederlanders. Tegenwoordig behoren JAN, Fiets, Management Team en communica-
tiebureau Axioma tot zijn vaste opdrachtgevers.

Braun is tevens auteur. Ga toch fietsen! – De metamorfose van een dikke veertiger
(mei 2011), waarvan de zesde druk in de winkel ligt, was zijn eerste boek. Het tweede
boek van Braun verscheen in 2013 bij Nieuw Amsterdam en heet Blijven genieten!
over zijn barre fietstocht  van Italië naar Nederland.

Thomas Braun is getrouwd met Anne (roepnaam Wipi), heeft twee kinderen: Max (2003) en Micky (2009) en woont in
Bussum. Hij is al 28 jaar actief in de journalistiek, de meeste jaren op freelance-basis. Tussen 2008 en 2012 werkte hij
als bladmanager in vaste dienst bij respectievelijk Management Team en communicatiebureau Axioma. Sinds 2012 is
Braun weer zzp’er (Tekst Thomas Braun) en schrijft hij veel en praat hij veel. Braun is tevens actief op twitter (@tho-
masbraun_) en facebook.

Mijn Lezingen
Het begon allemaal op 2 september 2011 op dat grasveld in het Noordfranse St. Mihiel, na de zesde etappe van Tour
for Life. Tour for Life is een fietstocht van het Italiaanse Bardonecchia naaar Valkenburg, bij elkaar zo’n 1200 kilometer,
over de hoogste cols van Europa en de opbrengst van dit festijn is bestemd voor Artsen zonder Grenzen. “Thomas”, zei
Jakolien, de grote en charmante spin in het web van het evenement, “zou jij bij de avondetappe op de camping mor-
gen een verhaal over je boek willen vertellen?”
Dat wilde ik wel. Die dag had ik onderweg genoeg tijd om na te denken over mijn toespraak, ik zat namelijk weer
negen uur op de fiets. Maar mijn snode plannen vielen in duigen toen bleek dat de geluidsinstallatie kapot was en ik
met een soort Agnes Jongerius-toeter de meute mocht toespreken. Dat apparaat was zo zwaar dat ik twee handen
nodig had en mijn spiekbriefje noodgedwongen in het gras liet vallen. Toch werd er veelvuldig gelachen en geklapt.

“Dit moet je vaker doen”, zei Jakolien met een big smile. Inmiddels heb ik zo’n 50 ‘lezingen’ gegeven, van Zuidlaren tot
Enter en van Utrecht tot Venlo. Bij wielerclubs en boekhandels, maar ook gaf ik lezingen bij IT-bedrijven en multinatio-
nals als ING, HP en Achmea. Raar woord eigenlijk, lezingen, alsof ik uit mijn boek sta voor te lezen. Dat doe ik ook wel,
een beetje, maar eigenlijk is het eerder half cabaret, half motivaction wat ik doe.

    

 



1. Salentein diner voor 4 personen
Een volledig verzorgd diner voor 4 personen in het Koetshuis van restaurant de Salentein
gelegen te Nijkerk. Restaurant staat met stip in de Lekker top 100.
Aangeboden door onze diamantsponsor Salentein Wines.
Contact : Jaan de Graaf
Sponsor : Landgoed de Salentein

2. Foto met het eerste elftal
Wat is er mooier voor een fan om op de foto te gaan met uw favoriete team. 
Met 3, 5, 10 of 25 personen. Het maakt niet uit. Een unieke foto, samen met het team
welke ervoor gaat om te promoveren naar de Tweede Divisie.
Contact : Esmeralda van Halteren
Sponsor : IJsselmeervogels

3. Rondvluchten voor 3 personen ( 1 of 2x)
Met maximaal 3 personen bepaalt u zelf welke kant u op wil. U vertrekt vanaf vliegveld
Lelystad, waar u ook de lunch gebruikt of koffie drinkt. Of u nu over de Westmaat wil vliegen,  
of over uw huis of werk. U bepaalt de route. Uw piloot is een echte rooie, Rick Duijst.
Contact : Frank van den Bos
Sponsor : Rick Duijst

4. Week lang BMW cabrio rijden
Wie droomt er niet van. Kap open en lekker cruisen. Een week lang rijden in een prachtige
BMW cabrio. Beschikbaar gesteld door onze trouwe sponsor Ekris - Nijkerk
Even de blits maken, dat mag toch wel een keertje?
Contact : Frank van den Bos
Sponsor : Ekris, úw BMW en MINI Dealer

5. Gesigneerd kampioensshirt van de F7
Éen van de kampioenen dit jaar. Gesigneerd door de toppers van de toekomst. Een uniek
shirt. Netjes ingelijst. Een sieraad aan de muur en het bewijs dat u de jeugd belangrijk
vindt.
Contact : Ronald Jan Heek
Sponsor : IJsselmeervogels

6. Bottertocht van 3 uur (avond) met hapje en drankje voor 10 man
Vanuit de oude haven van Spakenburg maakt u een prachtige vaart over het randmeer.
En wat is een tocht op een botter zonder een hapje en drankje. Dat zit er dus bij.
Een klassieker. Verveelt nooit.
Contact : Frank van den Bos
Sponsor : Roel Blokhuis

7. Palingroken bij u thuis door de voorzitter, incl. wijn voor max. 8 personen
De voorzitter komt bij u thuis, met zijn eigen rookkast, bewijzen dat hij zijn rookdiploma
niet voor niets heeft. Natuurlijk zorgt hij ook voor de bijpassende wijn. Gerookte paling,
het blijft een delicatesse.
Contact : Frank van den Bos
Sponsor : Frank van den Bos

8. 3 daags arrangement Southampton incl. vlucht/overnachting/toegang wedstrijd ( 2 pers.)
Onder begeleiding drie dagen op stap. Met als optionele mogelijkheid, afhankelijk van 
welke wedstrijd u kiest, de mogelijkheid om een avondje uit te gaan met de gebroeders
Koeman.
Contact : Stef de Graaf
Sponsor : Saled Professionele LED-verlichting

Dit drukwerk is gesponsord door Edel Collecties



9. Arrangement  FC Utrecht (wedstrijd tegen top 5) compl. 2 personen
Een prachtig arrangement bij FC Utrecht. Dicht in de buurt. Inclusief een mooi diner voorafgaand
aan de wedstrijd. Prachtige plekken in het stadion. En in ieder geval een wedstrijd tegen een
top-5 tegenstander.
Contact : Frank van den Bos
Sponsor : FC Utrecht

10. Rode schuur arrangement (bruidssuite/diner)
Een overnachting in de bruidssuite bij misschien wel het mooiste hotel in de omgeving.
Zo dichtbij (Nijkerk), maar wat een luxe. ‘s Ochtends een champagneontbijt en tot 13.00 uur
de tijd. Aangeboden door de Roode Schuur. En oh ja, de club betaalt die avond uw diner
in het restaurant Meadows.
Contact : Ruud van Diermen
Sponsor : Hotel & Gasterij de Roode Schuur

11. 3-daagse reis Skagen - Denemarken (incl. vlucht/hotel/rondleiding fabriek)
Pronkstuk van de veiling? Aangeboden door onze hoofdsponsor Fishpartners
Skagen, één van de mooiste steden van Denemarken. Voorjaar 2016 gaat u het zien.
Ook brengt u een bezoek aan de fabriek waar de nieuwe haring wordt klaargemaakt voor 
transport naar Nederland.
Contact : Frank van den Bos
Sponsor : Fishpartners

12. Volledige Lengte LED-board wedstrijd voor en tijdens de DERBY
Meer dan 100 meter LED boarding tot uw beschikking om uw product of bedrijf onder de 
aandacht te brengen. En dat voor en tijdens de derby. Vele duizenden kan het niet ontgaan.
En natuurlijk te zien op TV Utrecht, de Lokale Omroep en via IJsselmeervogels TV. 
Contact : Jaap Estié
Sponsor : IJsselmeervogels

13. 20 uur dienstverlening T-ICT
Laat uw medewerkers efficiënter en productiever werken door 20 uur dienstverlening.
24/7 ondersteunen wij bij het automatiseren en optimaliseren van cloud diensten, telefonie,
computernetwerken en infrastructuur. Aangeboden door T-ICT.
Contact : Frank van den Bos
Sponsor : T-ICT

14. Parkeerplaats tijdens thuiswedstrijden seizoen 2015/2016
Als een VIP naar uw club. Auto recht voor de ingang. Ook als u 2 minuten voor tijd pas 
binnenkomt. En dat twee seizoenen lang. 
Contact : Esmeralda van Halteren
Sponsor : IJsselmeervogels

15. Tuinparty met BBQ/Diner (10 pers) in de oudste woning van Bunschoten
Dat spreekt voor zich. In de Dorpsstraat, met uitzicht op de Stadsweide, geniet u van een 
volledig verzorgde avond. De aanbieders staan bekend om hun kookkunsten……
Contact : Hille de Graaf
Sponsor : Hille en Tiny de Graaf

16. Bottertocht van 3 uur (avond) met hapje en drankje voor 10 man
Zie 6
Contact : Frank van den Bos
Sponsor : Roel Blokhuis
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17. 3-daags Arrangement Liverpool - Southampton, incl. vlucht/hotel/kaarten- 2 personen
Een klassieker in onze veiling geschiedenis. Beleef de hartstocht op Anfield. En dat ook nog
tijdens een wedstrijd met een Nederlands tintje. U vertrekt op zaterdagochtend en komt
maandag weer thuis. Afwijkende vliegtijden in overleg.
Contact : Bram de Graaf/Frank van den Bos
Sponsor : Arie de Graaf/Henk ‘Potje’ van de Groep

18. VIP arrangement  Brooklyn Nights - Aalsmeer voor 10 personen
Was het sponsorarrangement bij IJsselmeervogels al geweldig. Dit slaat alles. U bent de 
speciale gast van Frank Wentink in Aalsmeer. Het Brooklyn arrangement is het beste van 
het beste. Met de beste plaatsen, exclusieve wijnen en een werkelijk top diner.
Contact : Frank van den Bos
Sponsor : Khalil, ‘Emira Sense of Style’/Frank Wentink

19. Arrangement Feyenoord - AJAX voor 4 Personen
De klassieker. Toelichting overbodig. Maar het bijzondere is wel dat u na afloop met de 
spelers mag terugblikken in het spelershome. Hoe vaak krijgt u die kans?
Contact : Frank van den Bos
Sponsor : Khalil, ‘Emira Sense of Style’

20. Analyse van uw financiële positie. Voor/na pensionering, structuur van vermogen, etc
Vanuit de positie van de privé persoon wordt aandacht besteed aan uw cashflow voor
en na pensionering, de structuur van uw vermogen, uw testament, enz. Denk aan later!!
Contact : Bram de Graaf
Sponsor : AFC - Erwin Hom FFP

21. Arrangement 2 personen voor AFAS Tennis Classics 2015 toernooi
Eind november wordt het inmiddels befaamde toernooi o.l.v. Jacco Eltingh weer gespeeld.
Met die toppers van toen. Smullen voor de tennisliefhebber en zeker voor mensen die hun
favorieten van toen nog eens aan het werk willen zien. Natuurlijk weer in Apeldoorn.
Contact : Frank van den Bos/Ruud van Diermen
Sponsor : AFAS Software

22. Feestavond in de Salenteinlounge incl. bediening, drankjes en fingerfood en borrelhapjes 
Waar is het beter een feestje te vieren dan in ons eigen sponsorhome. Voor een groep tot 
max. 60 personen. 
Contact : Jaap Estié
Sponsor : IJsselmeervogels

23. Arrangement Sloepvaren met overnachting (bruidssuite) in Lemmer voor twee personen.
Vanuit Lemmer maakt u een prachtige tocht met een sloep over de Friese wateren. Na 
terugkomst heeft u een kostelijke avond met overnachting in de bruidssuite in sporthotel
Iselmar. Aangeboden door onze sponsor Vahstal Bouw bv. 
Contact : Frank van den Bos
Sponsor : Vahstal Bouw bv

24. Shirt Ronaldo - origineel/ingelijst
Of je hem nu sympathiek vindt of niet. Meerdere keren verkozen tot de allerbeste van 
Spanje, Europa en de gehele wereld. Altijd in strijd met die andere grootheid. Een origineel
gesigneerd shirt aan de wand is een sieraad voor de echte voetballiefhebber.
Contact : Frank van den Bos
Sponsor : anoniem
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25. Barcelona  3-daags arrangement voor 2 personen - (vlucht/hotel/wedstrijd/activiteit)
Één van de mooiste kavels. De kaarten zijn beschikbaar gesteld door onze sponsor Wouter
de Graaf. Naast het bijwonen van El-Classico (of als u dat liever heeft een CL duel), wordt u 
verrast met een fietstocht door Barcelona en een tapas tour. Onvergetelijk!
Contact : Frank van den Bos
Sponsor : Banketbakkerij Wouter de Graaf

26. Rijtraining Zandvoort 3 personen
Aangeboden door onze sponsor BMW Ekris - Nijkerk. Bij autorijschool Slotemaker leert u tijdens
een gehele dag durend programma te rijden onder extreme omstandigheden. Inclusief 
lunch. Plezierig en leerzaam. Reactie na afloop: zou iedereen moeten doen!
Contact : Frank van den Bos
Sponsor : Ekris, úw BMW en MINI Dealer

27. 3-daags VIP arrangement Swansea incl. vlucht/tophotel/eretribunekaarten/diner ( 2 pers.)
Laat u verwennen bij de club van John van Zweden. Naast een spectaculair Premier League
duel, krijgt u een rondleiding door alle ruimtes van het stadion. Verblijft u in een werkelijk
tophotel en wordt u rond de wedstrijd in de watten gelegd.
Contact : Stef de Graaf
Sponsor : Saled Professionele LED-verlichting

28. Shirt AJAX gesigneerd door Frank de Boer en Edwin van der Sar
Vanwege vakantie van deze recordinternationals moeten de handtekeningen nog worden
gezet. Maar dat geduld loont. Eind juli is dit ingelijste shirt een sieraad aan de wand van 
de Ajax fan.
Contact : Frank van den Bos
Sponsor : Khalil, ‘Emira Sense of Style’

29. Gesigneerd kampioensshirt van het veteranenteam
Naast de jonkies van de F7 werden ook de oudjes kampioen. En hoe? Met spectaculair 
voetbal kreeg menig jong team alle hoeken van het veld te zien. Dit gesigneerde shirt is
uniek en het beste bewijs dat IJsselmeervogels een club is voor alle leeftijden.
Contact : Ronald Jan Heek
Sponsor : IJsselmeervogels

30. Zuiderzoet, uitgebreide ‘preuverie’, 6 personen, (4-gangen) incl. drank. Volledig verzorgd.
Onze overburen. Regelmatig verzorgen ze de buffetten in ons sponsorhome. Maar ze 
kunnen veel meer. Geniet van deze preuverie met alles erop en eraan.  Aangeboden door
onze sponsor die recent ons sponsorvoetbaltoernooi won.
Contact : Jaap Estié
Sponsor : Restaurant Brasserie Zuiderzoet

31. Raam reclame in sponsorhome (3 jarig contract)
De voorbeelden hangen er. Stijlvol uw bedrijf onder de aandacht gebracht. Plek nummer 7
is een topplek. 
Contact : André Beukers
Sponsor : IJsselmeervogels

32. Arrangement Heerenveen 4 Personen
Aangeboden door Sonnema. Toelichting overbodig. Wedstrijden bij Heerenveen zijn een
feestje. Zeker het VIP arrangement. Volop verwend worden met prachtige plekken en 
heerlijk eten.
Contact : Frank van den Bos
Sponsor : Sonnema
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33. Taart voor 50 personen met logo van je Club
Aangeboden door Ru van Wouter van Geurten. Een giga taart. Smaak naar keuze. Geschikt
voor 50 personen. Met op deze taart het embleem van uw favoriete club. Of het nu rood,
blauw of groen is.
Contact : Frank van den Bos
Sponsor : Bakkerij Ru van Wouter van Geurten

34. Shirt van Persie, Manchester United, handtekening van alle spelers met 2 toegangskaarten
Shirt van Robin van Persie waarin hij geweldige goals scoorde voor de Mancunians. De op-
brengst delen we met het Emma kinderziekenhuis waar Robin zijn naam aan verbonden
heeft. En mocht hij van club veranderen, dan krijgt u kaarten voor zijn nieuwe club.
Aangeboden door onze sponsor Spatex. 
Contact : Frank van den Bos
Sponsor : Spatex B.V.

35. 3-daags Arrangement Manchester City - Arsenal. Incl. vlucht/hotel/kaarten - 2 personen
In het prachtige stadion van Manchester City geniet u vanaf topplekken van deze geweldige 
wedstrijd. U verblijft in een prima hotel (IBIS - centrum). U vliegt op zaterdagochtend en 
vertrekt weer in de loop van maandag. Proef die geweldige Engelse sfeer.
Contact : Bram de Graaf/Frank van den Bos
Sponsor : Arie de Graaf/Henk ‘Potje’ van de Groep

36. Maatkostuum 
Aangeboden door Velten mode. Uw maatkostuum mag u aan de binnenzijde ook nog
eens voorzien van uw initialen of een clubtintje geven. Of u nu een rode, blauwe of een 
groene bent.
Contact : Jaap Estié
Sponsor : Velten Mode

37. VIP Bus arrangement. Voor 2 personen. Volledig verzorgd
Met de meest bekende bus van IJsselmeervogels mee.
Het ontbreekt u aan niets. In het seizoen 2015/2016 naar een n.t.b. uitwedstrijd.
Volledig dagprogramma. All inclusive.
Contact : Frank van den Bos
Sponsor : VIP bus

38. Tennis clinic incl. catering voor groep van max. 12 personen
Aangeboden door van der Hoeven tenniscoaching en de Bicker.  1,5 uur tennis clinic met 
aansluitend een heerlijke barbecue. De bijpassende drankjes zijn inbegrepen. Al met al bent u 
zeker een middag of avond onder de pannen.
Contact : Arend Beekhuis
Sponsor : Tennishal ‘De Bicker’/ van der Hoeven tenniscoaching

39. Een in opdracht vervaardigd portret door schilderes May Brit van de Coterlet
Spakenburgs beste schilderes maakt in opdracht een portret. De voorbeelden staan op
het podium. Een werkelijk unieke kavel die misschien maar éénmaal op een veiling 
voorbij komt.
Contact : Hille de Graaf
Sponsor : May Brit van de Coterlet
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40. Optreden Visserskoor
Ons eigen vertrouwde shantykoor. Wereldberoemd in Spakenburg en omstreken. De 
Zuiderzeeballades klinken vertrouwd in de oren en nodigen uit tot meezingen. Ze komen
op uw (bedrijfs)feest en treden 2 uur lang op. Wel pauzeren ze natuurlijk even.
Contact : Esmeralda van Halteren
Sponsor : Cor Severijnse

41. Retro 4-takt scooter
U ziet hem hier staan. Die prachtige 4-takt scooter. Een helm is niet nodig. Heerlijk cruisen
op deze prachtige machine die de aandacht van velen zal trekken. 
Contact : Hille de Graaf
Sponsor : Hille de Graaf/ABC autobanden

42. Bottertocht van 3 uur (avond) met hapje en drankje voor 10 man
Zie 6
Contact : Frank van den Bos
Sponsor : Roel Blokhuis

43. Haringparty ( 80 tot 100 pers.)
Aangeboden door onze geweldige sponsor Ru-vis uit Leusden. Helaas kon hij er vanavond
zelf niet bij zijn. Hij had een haringparty. Die regelt hij ook bij u. Inclusief alles erop en eraan.
Contact : Ruud van Diermen
Sponsor : Ru-Vis, úw Visspecialist

44. Arrangement Ajax - FC Utrecht 4 personen
Niet alleen kunt u deze roemruchte wedstrijd vanaf de eretribune bekijken. U bent tevens
van harte welkom is de sponsorlounge waar u naast een natje en een droogje ook nog met
een aantal spelers mag evalueren.
Contact : Frank van den Bos
Sponsor : AB-InBev

45. 1 dag meelopen met de Feyenoord jeugd
Speciaal voor diegene die niet naar Amsterdam willen. Kijk in de keuken van Feyenoord.
(Verdere toelichting volgt nog)
Contact : Frank van den Bos
Sponsor : Spatex B.V.

46. Bonbon workshop Emira
Onze bonbon koning Khalil komt bij u thuis of op het bedrijf laten zien hoe u echte 
topbonbons moet maken. Leren, proeven en vooral genieten. Velen gingen u al voor. 
Khalil zit hier. U kunt gelijk al een afspraak maken.
Contact : Frank van den Bos
Sponsor : Khalil ‘Emira Sense of Style’

47. Rondvlucht naar Texel of vliegveld naar keuze Ned. ( 1 of 2x)
Prachtige kavel. Geniet van Nederland van bovenaf gezien. U vertrekt vanaf Lelystad en u 
geeft aan waar u graag heen wil. Naar Texel of toch naar Zeeland. Daar landen we, genieten
we van de lunch en vliegen weer terug. Uw piloot is een echte rooie, Rick Duijst.
Contact : Frank van den Bos
Sponsor : Rick Duijst

48. Kookstudio arrangement de Mandemaaker - 12 personen
Onder leiding van een professionele kok gaat u samen met uw vrienden, collega’s of
familie aan de slag. U bereidt een prachtig diner en geniet daarvan in de bekende kook-
studio van de Mandemaaker. En natuurlijk, zorgen zij deze avond 
ook voor de inwendige mens.
Contact : Frank van den Bos
Sponsor : Restaurant de Mandemaaker
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49. Barcelona 3-daags arrangement voor 2 personen - (vlucht/hotel/wedstrijd/activiteit)
Zie 25
Contact : Frank van den Bos
Sponsor : Banketbakkerij Wouter de Graaf

50. Middenstip veld
Het aandenken aan het eerste kunstgrasveld van IJsselmeervogels. Het veld waar de laatste
kampioen van de hoofdklasse en de eerste kampioen van de topklasse haar successen op
behaalde. Een ludiek maar vooral ook een uniek aandenken.
Contact : Esmeralda van Halteren
Sponsor : IJsselmeervogels

Dit drukwerk is gesponsord door Edel Collecties

Trots hoofdsponsor 
van IJsselmeervogels
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Heel veel dank voor uw
aanwezigheid!

Ontzettend veel plezier met
uw gekochte veilingkavel!

Tot ziens!
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