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De M.B.V.D.N. is opgericht op 17 september 1980.
Het clubgebeuren vindt plaats in het gebouw van het Tuindorpbad
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Het vaarwater van de M.B.V.D.N. bevindt zich op de Tuindorpvijver in
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De vereniging is ingeschreven bij de K.v.K. onder nr. 400 75229.
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N.Kok
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Tel. 074-2778031 / 06-21631153
Tel. 074-2435004 / 06-20454527
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COPY INLEVEREN OP CLUBDAGEN! ! !
Contactdagen: Elke Donderdag van 19.30 tot 22.00 uur,
Elke Zondag van 14.00 tot 17.00 uur, (1okt. tot 1 mei).
Van 19.30 tot 22.00 uur (1 mei tot 1 okt.).
Op feestdagen is de vereniging gesloten
Lidmaatschap: Junioren tot 18 jaar € 30,00 en minimum leeftijd is 12
jaar.
Senioren € 60,00 per jaar,
te voldoen op girorekening 53.59.420 t.n.v. ModelBouw Vereniging “De
Nijverheid”, Postbus 666, 7550 AR Hengelo (o)
Post voor de M.B.V.D.N. stuurt U naar:
M.B.V.D.N.

POSTBUS 666
7550 AR HENGELO (o)
of
E-mail naar: postmaster@mbvdn.nl

Demonstraties: De vereniging verzorgt demonstraties met
MODELBOTEN en MODELAUTO’S.
Voor meer informatie: Schriftelijk via bovengenoemd adres.

De vereniging is lid van de A.N.S.F.
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De Voorzitter Preekt …….
Beste leden,
Het jaar zit er al bijna weer op . De tijd vliegt voorbij. Als ik zo terug kijk denk ik dat
we een mooi jaar hebben gehad met de modelbouw vereniging. Zoals het dagje uit
naar Den Helder en het 100jaar Tuindorp feest.
Tevens hebben we er dit jaar 6 nieuwe leden bij gekregen hiermee komen we totaal op
45 leden. welkom allemaal bij onze vereniging.
Verderop in dit boekje kun je lezen wie het zijn
De bowling avond was ook weer zoals vanouds erg gezellig. Na het bowlen kwam de
prijs uitreiking voor het schaalvaren en de truckers. De Sleutel trofee ging dit jaar naar
Joop Olde Heuvel. Dit omdat hij altijd klaar staat met raad en daad. Helpt iedereen
met een technisch probleem want Joop heeft wel een oplossing. Of het nou om
draaiwerk gaat , stoom techniek of wat dan ook Joop weet altijd wel raad. Namens
iedereen Gefeliciteerd met deze prijs!
Na het uitreiken van de prijzen was het tijd voor iets bijzonders. Klaas Rodenhuis is
25 jaar penningmeester van de vereniging!! Dat is toch wel uniek dat iemand al zo
lang in het bestuur zit en daarom wilden wij hier even bij stil staan. Namens het
bestuur en alle leden werd aan Klaas een cadeau overhandigd. Klaas bedankt voor het
altijd goed verzorgen van de kasboeken ed. Ga nog 25 jaar zo door zal ik zeggen!
Op donderdag 24 november was er weer het snert rijden/varen. Er waren weer veel
vaarders aan de waterkant en ook bij de truckers werden er nog de nodige kilometers
gemaakt. Nadat iedereen een beetje koud was geworden werd het tijd om binnen de
erwtensoep te eten. Het was deze avond niet echt koud maar de erwtensoep viel bij
iedereen goed in de smaak. Al na anderhalf uur waren de pannen leeg en was er 14
liter erwtensoep op gegeten. Hierbij wil ik mijn moeder bedanken voor het maken van
de lekkere erwtensoep.
Verder wil ik iedereen er nog op wijzen dat de vereniging gesloten is vanaf vrijdag
23 december tot en met 7 januari. Dus zondag 8 januari is weer de eerste club
dag.
Dan wens ik jullie nu alvast een hele prettige feestdagen en de beste wensen voor het
nieuwe jaar.

Groetjes Norbert Kok

Copy voor clubboekje 1/2012 inleveren voor: 1 Februari
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Feestavond
Zaterdag avond 12 November was het dan zo ver, de jaarlijkse
feestavond bij Yips.
Om 20:00 uur was iedereen bijna binnen dus tijd voor de koffie met
cake. Om 20:30 uur waren onze bowlingbanen vrij, dus ging iedereen
in de been om de bowling schoenen aan te trekken. De namen waren
al in de computer gezet dus we konden direct beginnen met gooien.
Tussen door werden er nog met warme en koude hapjes gelopen. We
hebben lekker gekletst met iedereen, het was er gezellig. Maar door al
dat praten en gooien ging de tijd zo snel dat er werd gezegd dat we
moesten ophouden, de tijd was voorbij. We hadden de bowlingbanen
tot 23:00 uur gehuurd.

Dus de eigen schoen werden weer aangetrokken en gingen naar een
andere ruimte waar we overgingen naar de prijsuitreiking van het
bowling, schaal F2 en Trucks.
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Norbert (Voorzitter) kwam aan het woord, de winnaars van de
bowlingavond waren bekend.
Baan 1 : Reinhard
Baan 2 : Klaas
Baan 3 : Inge
De winnaars kregen van de voorzitter een bos bloemen als prijs.
De voorzitter liet mij ook naar voren komen om te feliciteren met mijn
25 jarig penningmeesterschap .
Kreeg namens de leden en bestuur een mooie Certificaat van
waardering en een lekkere fles Whisky.
Wil hierbij iedereen bedanken voor dit mooie aandenken.

Nu werden de prijzen van het Trucks en de wedstrijden schaal F2
uitgedeeld.
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Zal het bijna vergeten, maar er werd nog een prijs uitgereikt! namelijk
de sleuteltrofee.
Joop Olde Heuvel mocht deze in ontvangst nemen omdat hij altijd klaar
staat voor goede raad en advies en voor zijn draaiwerk.

De tijd heeft gevlogen want het was zo 24:00 uur en onze feestavond is
weer verleden tijd.
De gevierde Penningmeester .
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Schaalnieuws
Weinig nieuws dit keer: Een algemene terugblik.
De schaalwedstrijden over 2011 zijn weer geweest, waarbij we dit jaar zelfs
zoveel deelnemers hadden dat we hebben besloten naast de A klasse ook de
B klasse maar apart te jureren. Zo hadden we over het jaar 13 vaarders in de
A klasse en 6 vaarders in de B klasse. Met 8 wedstrijden over het jaar en veel
deelname (zoveel is het nog nooit geweest in de clubhistorie!) leverde dat
nogal wat inkomsten op, maar een groot deel daarvan is ook alweer
opgegaan aan het nieuwe doksysteem dit jaar waar uiteraard onderdelen
voor moesten worden aangeschaft om het goed werkend te krijgen (dikke €
50,-), er was nog een boei lek die vervangen is, er is speciaal geel tape
ingekocht voor het markeren van de boeien waar we een aantal jaar mee
verder kunnen, en bij het schoonmaken bleek dat er het één en ander
vervangen worden bij een boei i.v.m. het vasthouden van het grind in de
buis. Ook de nieuwe B klasse had een wisselbeker nodig, want die was er nog
niet. Maar dit is eenmalig, die kosten hebben we –naast het graveren- dan
volgend jaar niet meer. Ook het aanraakdok zal verder weinig meer kosten,
hooguit een beetje onderhoud voor zover nodig. Ondanks al die kosten dit
jaar staan we nog altijd goed positief, en dat is te danken aan de
schaalcommissie maar vooral ook aan de vaarders die voor de nodige
inkomsten zorgen. Daarvan worden naast allerlei kosten ook de prijzen van
betaald. Zonder de vaarders geen inkomsten, dus allen dank! Zo kunnen we
het leuk draaiend houden op vaar- en wedstrijd gebied.
Voor volgend jaar zijn er al weer 8 wedstrijden gepland, daarvan tellen de
beste 5 voor het eindklassement. Je mag er dus al 3 missen, zodat de
inhaalwedstrijd ook niet meer nodig is. Hooguit wordt er een extra datum
geprikt om een uitgevallen wedstrijd in te halen door bijv. slecht weer zoals
onweer, storm, etc waardoor het niet verantwoordelijk is voor vaarder én
boot om aan de waterkant te staan.
Het moet gezegd worden, de deelname aan de schaalwedstrijden was dit jaar
zelfs zeer talrijk, er waren in totaal 19 deelnemers dit jaar waarvan er maar 5
minder dan 5 wedstrijden voer! Het was dan ook dit jaar weer een
spannende strijd, en na elke wedstrijd waren er wel verschuivingen in het
tussenklassement zodat het voor iedereen spannend tot op het eind bleef
waar ze precies zouden eindigen.
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De beteren kwamen door de wedstrijden heen wel naar boven drijven om
maar in het jargon te blijven, maar de minderen deden niet minder hun best
en een aantal verbeterden zichzelf zelfs bij een paar wedstrijden; Er zit een
stijgende lijn in en dat is goed. Hoe beter je je boot leert kennen, des te
beter gaat het varen door de hindernissen. Maar wind en golfslag spelen ook
mee, alsmede de andere vaarders die op dat moment bezig zijn en die je ook
in de gaten moet houden; Men moet elkaar wel de tijd gunnen een poort
goed af te werken, dus blijf afstand houden. Een ieder doet tenslotte zijn of
haar best om zoveel mogelijk punten over te houden.
Er werden afgelopen jaar ook 2 nieuwe vaarders verwelkomt, dat waren
vader en zoon Vos die het zowel bij de Truckwedstrijden als bij de
schaalwedstrijden probeerden de prijzen binnen te halen. Dat is ook bijna
gelukt bij de vaarders, want Erik was ondanks 5 gevaren wedstrijden toch
goed op weg en kwam uiteindelijk slechts 8 punten tekort voor de 3e plaats!
Het varen is hij dus duidelijk nog niet verleerd…! Dat belooft nog wat.
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Na wat kleine incidentjes die er eigenlijk elk jaar wel zijn, zijn de wedstrijden
over het algemeen weer zeer goed verlopen, de sfeer was weer als vanouds
zoals het hoort en troffen we het –opvallend- erg goed met het vaak mooie
weer. Toch is er een wedstrijd uitgevallen die we in tussenpozen op 3
donderdagavonden hebben ingehaald met elke keer een paar vaarders,
aangezien het steeds vroeger donker werd en je dan gewoon geen 10 man of
meer kunt laten varen. Ook daar moet je rekening mee houden, en dat heeft
niet iedereen in op tijd in de gaten. Het plannen van vaarwedstrijden tussen
april en oktober vergt wel wat inzicht en rekening houden met andere data,
zonsondergang, etc. Wij kunnen niet zoals de truckers binnen varen of in de
winter varen. Dit jaar nog zijn de truck- en schaalcommissie al om de tafel
gaan zitten om niet in elkaars wedstrijddata 2012 te gaan zitten, en dat is
zoals het er naar uit ziet goed opgelost.
Winnaar dit jaar in de A klasse werd Reinhard Leussink die gemiddeld 126 pnt
voer over de gevaren wedstrijden. Erg knap, want doe het maar ‘s… Je kunt
max. 134 pnt halen, en die zijn maar 3x gevaren dit jaar. Dat geeft al aan dat
ons parcours dus zeker niet gemakkelijk is, maar is wel zeker te doen en alle
elementen zitten erin om er een leuk, afwisselend parcours van te maken.
In de B klasse was de strijd ook aanwezig, hetzij daar wat minder. De 1e titel
ging naar Raimund Leussink die gemiddeld 125 pnt voer over zijn 7
deelgenomen wedstrijden. Ook erg hoog. Tony had zelfs 3e kunnen worden,
ware het niet dat zijn boot in tussentijd toch was verkocht. Tja, zo zie je maar
weer, het kan alle kanten op!
Na de laatste wedstrijd gingen ook meteen de boeien eruit, deze waren na
slechts 7 maand (april-okt) in het water te hebben gelegen al flink
aangekoekt en datzelfde gold nog meer voor de kokers met gewichten, maar
ze zijn inmiddels alweer schoongemaakt voor de winterstop; Tegen een
hogedrukreiniger kun je gewoon niet zelf gaan schrobben: In totaal 3 uurtjes
werk waar je anders qua uren wel 24 uur voor nodig zou hebben... Wat wel
opviel was dat het gele tape dat dit jaar is gebruikt veel beter is blijven
vastzitten. Het kan nog wel wat beter, maar of dat qua prijs de moeite waard
is… De boeien moeten toch elk jaar worden schoongemaakt dus het tape
gaat cq moet er dan ook weer af. Ergens moet je een compromis sluiten.

- 13 -

Verder is er weinig nieuws te melden, de prijsuiteiking is alweer geweest op
de jaarlijkse feestavond in november, en we zien ook weer leden die bezig
zijn met nieuwe modellen of modellen die ze nu ’s afbouwen dus voor het
komende jaar zullen we zeker wel weer wat nieuwe modelschepen zien. Zo
blijft men lekker actief, in de hobbykamer en aan de waterkant! Tja, je moet
toch af en toe ‘s wat doen met je vrije tijd, niet?
De schaalcommissie

Lid geworden in 2011.
Tom Vos
Hengelo
lid geworden in April.

Peter Dikken
Hengelo
lid geworden in Juli

Virgil Ciebrant
Enschede
lid geworden in September

Theo Ciebrant
Enschede
lid geworden in September

Jos Essers
Oldenzaal
lid geworden in September

Aad Vogelaar
Hengelo
lid geworden in Oktober
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Transport kist voor mijn truck
Iedereen bij ons binnen de club weet wel dat ik een hekel heb aan
transport kisten. Vaak zijn de modellen al groot met een redelijk eigen
gewicht en dan komt er nog weer een kist omheen. Dit maakt het nog
weer groter en zwaarder dan het al was. Je moet dan het hele gewicht
weer tillen en dat valt niet mee met een slechte rug. Oplossing is dan
weer een oude kinderwagen kopen waar de kisten op kunnen staan. En
zo val je van het een in het ander en het moet natuurlijk ook allemaal in
je auto passen. Maar het heeft ook voordelen tijdens het vervoeren van
je model heb ja natuurlijk geen kans op beschadigingen en dat is toch
ook wel fijn. Aangezien ik steeds meer op pad ben met mijn
modeltrucks heb ik dus toch maar besloten om een kist te gaan bouwen.
Vol goede moed ben ik naar de bouwmarkt gegaan en heb daar een
plaat van 60x120 cm 9 mm dik multiplex , een plaat van 60x120 cm
5mm dik triplex en een paar latjes gekocht. Tevens een sterk handvat
en een beetje verf.
Thuis gekomen ben ik maar eens aan de slag gegaan . Latjes in de
hoeken gemaakt voor extra stevigheid en alle verbindingen met
constructie lijm gelijmd en nog een geschroefd. Tussen door een paar
keer koffie drinken. Na een paar uurtjes werken stond er een mooi kistje
op de werkbank. Daarna alles even in de grondverf gezet en het
karweitje was klaar voor deze dag.
Vol trots nam ik mijn kist met het model erin mee naar de club avond.
Maar nu komt het!
Al snel kwamen verschillende leden mijn kistje bewonderen en vonden
het toch wel een beetje raar dat ik nu een kistje had gebouwd. Na 16
jaar lid bij de club nu pas een kistje maken!?
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Vrij snel krijg ik door dat sommige leden bij ons het kisten bouwen tot
een ware kunst hebben verheven. Met vragen waarom heb je het
handvat niet verzinkt ,dan kun je makkelijker stapelen.
En waarom heb je dit zo gedaan en dat kan toch beter zo , ebde mijn
trots langzaam weg. Volgens een van de kunstenaars was het ook mooi
om de binnenkant te voorzien van een landkaart. Want dat hoort toch bij
truckers!! Dus ik moet dat ding ook nog gaan behangen!!!
En ik maar denken dat een kist alleen is om beschadigingen te
voorkomen. Eenmaal thuis toch snel nog even de zolder opgegaan om
een oude landkaart te zoeken. Deze is op de achterwand van de kist
geplakt. De kist is bijna nog mooier dan het model wat erin staat. Maar
goed door deze kunstenaars in kisten bouwen krijg ik wel weer ideeën
en inspiratie voor de tweede kist .
Groeten Norbert kok
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Wedstrijddata voor 2012
Trucks:

23 Februari
25 Maart
26 April
31 Mei
28 Juni
19 Juli
20 September

donderdagavond
zondagmiddag
donderdagavond
donderdagavond
donderdagavond
donderdagavond
donderdagavond

v.a. 19:30 u
v.a. 14:00 u
v.a. 19:30 u
v.a. 19:30 u
v.a. 19:30 u
v.a. 19:30 u
v.a. 19:30 u

Schepen:

29 April
24 Mei
7 Juni
21 Juni
5 Juli
15 Juli
26 Juli
23 Augustus

zondagmiddag
donderdagavond
donderdagavond
donderdagavond
donderdagavond
zondagavond
donderdagavond
donderdagavond

v.a. 14:00 u
v.a. 19:30 u
v.a. 19:30 u
v.a. 19:30 u
v.a. 19:30 u
v.a. 19:30 u
v.a. 19:30 u
v.a. 19:30 u

ESH-speed

15 April
Zondag hele dag vanaf 10:00 u
30 September Zondag hele dag vanaf 10:00 u

Open Club

22 April

Zondag hele dag vanaf 10:00 u

Alle datums onder voorbehoud
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http://www.mbvdn.nl

