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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
in Hengelo (o)
Het vaarwater van de M.B.V.D.N. bevindt zich op de Tuindorpvijver in
Hengelo (o)
De vereniging is ingeschreven bij de K.v.K. onder nr. 400 75229.
Voorzitter:
N.Kok
Secretariaat:
M.Rodenhuis
Penningmeester: K.Rodenhuis

Tel. 074-8512836
Tel. 074-2778031 / 06-21631153
Tel. 074-2435004 / 06-20454527

Redactie: © M.Rodenhuis
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 is alweer een mooi eind opweg en het mooie weer staat weer
voor de deur.
Dit is goed tezien aan de evenementen kalender want er staan weer de
nodige activiteiten op het programma.
Zowel voor de boten als voor de truckers staat er weer het nodige op het
programma.
Van 18 tot 22 April is er weer Inter Modellbau in Dortmund. Europa's
grootste modelbouw beurs. Zoals van ouds ga ik hier ook weer naar toe
om de ontwikkelingen in de modelbouw wereld volgen.
Ook gaan er diverse leden naar Dortmund zowel op de vrijdag als op de
zaterdag.
Wie er nog heen wil kan zich hiervoor opgeven tijdens de clubavonden.
De eerste truck wedstrijd is alweer gereden en de tweede wedstrijd is op
26 April.
Dus truckers, stof je truck af en doe ook eens mee!! Het gaat niet om de
snelheid maar om de behedigheid.
Voor de schaalvaarders is er op zondag 22 April weer een open club
wedstrijd.
Ook hier hopen we weer op een grote opkomst en dat het weer
natuurlijk mee werkt om er samen een mooie dag van te maken.
Ook wil ik jullie er op attenderen dat per 1 Mei de club weer op zondag
avond open is en dus niet meer op de zondag middag.
Groetjes Norbert Kok

Copy voor clubboekje 3/2012 inleveren voor: 1 Juni
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Een speciale vijl als gereedschap.
Het maken van een eigen vijl.
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Neem een blokje hout die in de juiste vorm wordt gemaakt.
Zaag er een stuk af en boor in allebei de stukjes hout een gaatje
waar een draadeind in geplaatst kan worden.
Draai op het draadeind 2 moertjes.
Plaats de schuurband om het hout en draai door middel van het
draadeind met de 2 moertjes het geheel strak.

Dit is het eindresultaat.
Als nu een stukje van de schuurband versleten is verdraai je de
schuurband iets zodat er weer een scherpe vijl ontstaat.
Dit stukje gereedschap is gemaakt door Herman Witteveen

Ingezonden door Joop ten zeldam.
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EERSTE TRUCKWEDSTRIJD 2012
Afgelopen donderdag was de eerste officiële wedstrijd van de
truckers.
Om 19.30 werd de baan voor de wedstrijd opgebouwd.
Het was al direct raak met de opbouw van de hindernissen.
Het waren er veel en zeker niet makkelijk.
De opkomst van de truckers was mager.
Het waren er wel drie.
Dit bleek later nog een uitkomst ook, want één trucker had wel
heeeeel veeeel tijd nodig om de wedstrijd te rijden.
Bezweet maar voldaan hebben de drie deelnemers de wedstrijd
voltooid.
Er is dit jaar een andere puntentelling.
Totaal bij foutloos kun je 360 punten halen.
Hier gaan alle strafpunten af. Er blijft dan een punten totaal over.
Deze staat dan vermeld op de uitslag.
Dus de deelnemer met de meeste punten wordt clubkampioen.
Hier de uitslag van de eerste clubwedstrijd :
1 Gerard Dat
2 Tom Vos
3 Erik Vos

324 punten
312 punten
276 punten

Wedstrijdcom. Trucks
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Hallo,
Een tijdje niet van mij gehoord, maar ik heb niet stil gezeten hoor.
Ik ben met mijn graafmachine nog niet veel verder gekomen.
Omdat ik de juiste onderdelen nog niet heb gevonden maar
daar in tegen ben ik met mijn Peterbilt al weer een stuk verder.
De aandrijving en motor heb ik veranderd.
Door een te hoge snelheid heb ik er een versnellingsbak van
Tamiya ingebouwd en een Truckpuller ingezet.
Ook de kleur is weer een beetje aangepast want ik kon niet
de juiste stryping er bij vinden.
Ja, af is die nog lang niet maar ik kom steeds een stukje verder
Volgende keer lezen jullie weer een stukje verder.
Nu even over de truckwedstrijden.
Vorig jaar was het rijden nog niet zo moeilijk. Nu is het wel even
iets anders geworden, ja parcoursbouwers [ een10 van mij]
En een 12 voor de uitvoering haha. Maar beste leden denk
nu niet dat doe ik even want het valt bij sommige hindernissen
best tegen. Elke keer is het parcours anders opgesteld en mag
je de hindernis anders nemen. maar dat houdt de spanning
erin [doorgaan zo]
De eerste wedstrijd zit er op. Er is leuk gereden en gelachen en daar
gaat het toch om.
TRUCKER GERARD
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HEIM 2012
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HEIM 2012
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New Desktop Layout.
Deze modelspoorbaan zet men de boten op het droge en de treinen op de rails veel
rijplezier door de hoogte-verschillen en diverse tunnels. Dus maximaal bouw-plezier
en daar gaat het om.

De Tehachapi loop in Californië is het grote voorbeeld.
Het U.S.A- landschap en de diesels verruilen we gewoon tegen het Duitse, voor Nspoor zijn de afmetingen 120 x 60 cm.
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Door een paar veranderingen heb ik hem op de andere modelspoorbaan aangesloten,
met een pak piepschuim
In vaktermen EPS of ook wel tempex genoemd en een paar tubes Acrylaat kit à €
1.50 kan men heel wat bergen verzetten.

Dit sporenplan + de bouw ervan is terug te vinden op www.zeat.com/forum

Tony Helmer.
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Jan Hilverda, De eerste vaarder van 2012

Nieuwe Leden
Wij heten de volgende leden van harte welkom binnen de vereniging:
Johan van Kruining
Hengelo
Jan Turksma
Borne
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Evenementen
6 Mei: Open dag SMC Grafschaft Bentheim, Bentheim
18 t/m 22 April: InterModellbau 2012, Dortmund
17 Mei: Werkschependag, MBV Hoogvliet, Hoogvliet
19 & 20 Mei: Open dagen OMBC, Olst
28 Mei: Seabottom Subsail 2012, MBV Flevoland, Biddinghuizen
2 & 3 Juni, Open Dagen VG Ekenstein, Appingedam
2 Juni, Open Dag VG Flevoland, Biddinghuizen
3 Juni, Open clubwedstrijd 'T Anker, Nieuwegein
3 Juni, Open Dag MVT, Boekelo ??
16 Juni, Open clubwedstrijd MBV Werkendam, Werkendam
23 Juni, Vaardag Emiclear, Amersfoort
24 Juni, Open clubwedstrijd MBV Woubrugge, Nieuwveen
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Wedstrijddata voor 2012
Trucks:

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

donderdagavond v.a. 19:30 u
donderdagavond v.a. 19:30 u
donderdagavond v.a. 19:30 u
donderdagavond v.a. 19:30 u
donderdagavond v.a. 19:30 u
donderdagavond 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

ESH-speed

15 April

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

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

