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CLUBBLAD MODELBOUW VERENIGING “DE NIJVERHEID”
32e Jaargang nr. 6/2012

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 (M.i.v. 1-1-2013 bankrekening 171773373) 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 alweer bijna op. En elk jaar lijkt het wel of het steeds sneller
voorbij gaat.
Het snert varen en rijden dat op 25 oktober werd gehouden was weer een groot
succes. Het was een gezellige avond en er waren vele modellen met
verlichting aan te bewonderen.
Mijn ouders hebben er ook weer erg van genoten. Hierbij wil ik nog wel even
mijn moeder bedanken voor wederom de lekkere erwtensoep.
De jaarlijkse feest avond was ook weer erg gezellig bij Yip’s. Er werd veel
gelachen en de stemming zat er goed in. Na een paar uurtjes bowlen werd het
tijd voor de prijs uitreiking.
Eerst werden de prijzen bij de schaalvaarders uit gereikt en daarna was het de
beurt aan de truckers. Ook dit jaar was er weer een sleutel trofee. Deze ging
dit jaar naar Richard Oolbekking. Dit omdat hij als eerste binnen onze
vereniging begon met het ombouwen van een Bruder Scania. Dit was zeer
mooi gedaan!! Compleet met verlichting en alles werkend is het een zeer mooi
model geworden. Richard gefeliciteerd!!
Donderdag 29 november was er weer een modelbouwmarkt door ons
georganiseerd in het clubgebouw. De meeste leden hadden een beetje handel
meegenomen waar een ander lid weer mee naar huis ging. Er werd meteen al
druk gehandeld en het werd een gezellige avond.
Verder wil ik jullie er op attenderen dat de vereniging is overgestapt naar een
andere bank.
Hier hoort ook een nieuw rekening nummer bij. Let er dus op bij het
overmaken van de contributie voor het volgende jaar.
De laatste clubavond dit jaar is donderdag 20 december. De eerste clubavond
van het nieuwe jaar is donderdag 10 januari
Prettige Feestdagen en ik hoop jullie allemaal weer te zien in het nieuwe jaar.

Groetjes, Norbert Kok

Copy voor clubboekje 1/2013 inleveren voor: 1 Februari
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Feestavond 2012
Zaterdagavond 17 november was het dan zover, we gaan op weg naar
YIPS voor onze jaarlijkse feestavond.
Heb de fiets aan de kant gezet tegen de muur en op slot gezet en ben
toen aan de achterkant naar binnen gegaan. Toen ik daar binnen kwam
zaten er al enkele leden met en zonder partneraan de tafels, heb mijn jas
aan de kapstok gehangen en ben ook aan de tafel gaan zitten . De
voorzitter (N.Kok) was al aanwezig en had al het grootste woord aan de
tafel waar ik aanschoof, geweldig hoe die man kan vertellen. Om 20:00
uur was bijna iedereen aanwezig (2 personen zijn er niet geweest maar
deze weten wel wie ik bedoel).
De Voorzitter verwelkomt ons in zijn toespraak en wens ons een mooie
avond toe, om 20:05 uur kwamen ze koffie brengen met cake zoals het
was afgesproken, had er ook wel zien in naar zo’n fietstocht. En
tussendoor heb ik de drankkaartjes rond gedeeld. Ook heb ik nog
moeten strepen in de lijst die ik had gemaakt als indeling op de banen
Om ongeveer 20:40 werden de gewone schoenen omgewisseld door
bowling schoenen en als iedereen die ging bowlen op de goede baan
was aangekomen ( we hadden baan 2-3-4)werdt er gestreeft naar goede
en hoge punten te gooien, wat niet bij iedereen in het begin
lukte.Tussen door werdt er nog met hapjes rond gegaan en er werdt zo
ik kon vernemen erg genoten want iedereen was aan het lachen en er
werdt wat afgepraat ondeling.
Ook de dames in baan 4 waren goed bezig .Om 23:15 werden we van
de baan gehaald om naar een ruimte te gaan waar we de prijs uitreiking
. Heb samen met Raimund Leussink de bowling punten geteld, kijken
wie nummer 1 zijn geworden.
De Voorzitter begint met het opnoemen van de naam van baan 2,
Nummer 1 is geworden Berendjan Rodenhuis met 125 punten en kreeg
uit handen van de voorzitter een mooie bos bloemen. Zo ook Baan 3
,nummer 1 is geworden Thomas Pronk met 161 punten en toen de
dames Baan 4, nummer 1 is geworden, Lien Pasman met 133 punten
kreeg ook van de voorzitter een mooie bos bloemen en natuurlijk de
drie kussen .
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Daarna hebben Raimund en Berend Jan de prijzen uitgereikt van de
schaalwedstrijden.
Klasse A
1 = Reinhard Leussink
2 = Raimund Leussink
3 = Klaas Rodenhuis

Klasse B
1 = Raimund Leussink
2 = Berendjan Rodenhuis
3 = Henk Pasman

Toen die klaar waren kreeg Erik Vos en Norbert Kok het woord, Na wat
gepraat over Brudermodellen werdt de sleutelprijs uitgereikt aan
Richard Oolbekkink die zijn betonmolentruck van Bruder heeft
omgebouwd en deze radiografies bestuurbaar gemaakt (knap werk
Richard, ziet er mooi uit) en toen werden de prijzen verdeeld van de
truckwedstrijden.
1 = Norbert Kok
2 = Gerad Dat
3 = Tom Vos
We hebben nog wat nagepraat en tegen 24:00 uur gingen de meeste
weer naar huis.
Ik wil iedereen die aanwezig waren bedanken voor een mooie en een
gezellige avond.
Groetjes
Klaas Rodenhuis
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Nieuwe achterassen voor m’n Kenworth.
Het vervolg.

Hier weer een stukje voor het clubblad. (Moest van Minne,HaHaHa).
Voor degene die wel is op donderdagavond op de club komt heeft al
enig resultaat gezien.
Even bijpraten.
Ik had de twee achterassen apart geveerd, maar alleen de voorste as
aangedreven. Dit werkte dus niet.
Ik heb van Gerard het bouwboek van de Tamiya gekregen. Hierin staan
duidelijke tekeningen. Deze kwamen overeen met mijn gedachten.
Het zou een schommel as worden??????
Geen idee maar de beide assen moeten aan een grote veer komen met
een schommel punt in het midden.
Frits heeft me geholpen met het materiaal voor de veren.
Deze aan de uiteinden uitgegloeid en omgebogen voor bevestiging aan
de assen.

De oude bevestiging van de assen heb ik omgebouwd tot het schommel
punt. Weer een paar gaten in het chassis.
De as waar het geheel aan komt te hangen heb ik gemaakt van een
draadstang.
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De Tamiya assen zijn te smal voor de truck. Aanpassingen zij hier dus
ook nodig. Ze moeten breder worden. Dit heb ik gedaan door de
tekeningen te bekijken en gelijke onderdelen na te maken.

Dit als resultaat. Deze onderdelen zijn voor één as.

Om de achterassen goed te laten functioneren zij er nog een paar
onderdelen nodig.
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Hier hangen de assen onder het chassis. Nu nog de stabilisatie stangen
nog. Deze heb ik van messing koker gemaakt. Ik heb ze instelbaar
gemaakt. Dit om de assen goed te kunnen stellen en om mijn
nauwkeurig (één op het oog) bij te kunnen werken. Het moet natuurlijk
wel soepel lopen.

Nu alles in elkaar zetten en kijken of het past.
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Het past Natuurlijk. OEFFFFFFFFFFFFF.
In de primer en een kleurtje erop en dit is het resultaat.

Erik Vos.
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USS BLUEFISH (ss-222)
Na jaren geen modelbouw gereedschap te hebben gebruikt toch maar
weer besloten een project te starten.
Het werd de onderzeeër USS Bluefish.
Waarom een onderzeeër?
Ik heb altijd met bewondering gekeken naar de modellen welke door
Joop O gebouwd zijn .
De Bluefish is een onderzeeër van de Gatoklasse, waarvan er
gedurende WWII heel veel gebouwd zijn.

De door mij te bouwen model is van DUMAS. Ik wilde deze bouwdoos
uit Amerika laten komen maar heb er toch maar van afgezien . de
verzendkosten en invoerrechten waren te hoog.
Quartel kon hem ook binnen een week leveren. Was wel iets duurder
maar binnen een week had ik de bouwdoos in huis.
Wat krijg je dan? Een doos vol ABS een aantal bouwtekeningen en een
zakje met losse onderdelen.
Een nadeel van deze Amerikaanse bouwdoos is dat alle maten in
inches zijn aangegeven. Dus een rekenmachine was geen overbodige
luxe.
- 16 -

Ik ben begonnen met het uitsnijden van de rompdelen en geprobeerd
deze aan elkaar te lijmen. Dit viel nogal tegen omdat het ABS alle
kanten op zwabberde. Uiteindelijk toch gelukt met behulp van wat
verstevigingstrippen.
Daarna de hele verbinding met een strip glasvezel en epoxyhars
verstevigd. Aangezien het oude epoxyhars was, heeft het zeker 2
weken geduurd voordat het niet meer kleefde.
Inmiddels een gekeken naar het dek. In de bouwkit zitten drie
alternatieven,
Begin WWII, midden WWII en eind WWII
Ik heb gekozen voor midden WWII.
Eerst weer ABS uitzagen, plamuren en schuren. Daarna een mogelijk
vinden om de houten latjes welke het loopdek uitmaken op het ABS
te lijmen.
Na een aantal proefstukjes gekozen voor combi power van Bison , gaf
een prima resultaat. De volgende stap was het verlijmen van de
deklatten met Bison hart . Heeft mij uiteindelijk meer als 3 dagen
gekost.
Een volgende keer meer.
Hans Staal
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Evenementen
10 Januari --- 1e clubdag van 2013
10 Februari --- Club gesloten
28 Februari --- Truckwedstrijd MBVDN
24 Maart --- Truckwedstrijd MBVDN
10 t/m 14 April --- InterModellbau 2013, Dortmund
14 April --- Truckwedstrijd MBVDN
21 April --- Truckers Modelbouwdag, MBVDN, Hengelo
28 April --- ESH Electrospeedmeeting, MBVDN, Hengelo
9 Mei --- Werkschependag 2013, Lokatie ??
16 Mei --- Clubwedstrijd schaalvaren, MBVDN
20 Mei --- Subsail 2013, Biddinghuizen ??
23 Mei – Clubwedstrijd schaalvaren, MBVDN
26 Mei, ESH Electrospeedmeeting, Atlantis, Zutphen
30 Mei --- Truckwedstijd, MBVDN
2 Juni --- Clubwedstrijden schaalvaren, MBVDN
13 Juni --- Clubwedstrijd schaalvaren, MBVDN
20 Juni --- Truckwedstrijd, MBVDN
22 September --- OPEN DAG MVDN
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http://www.mbvdn.nl

