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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 Rabobank rek.
171773373 t.n.v. ModelBouw Vereniging “De Nijverheid”,
Postbus 666, 7550 AR Hengelo (o).
Lidmaatschap wordt automatisch met een jaar verlengd,
tenzij 1 maand voor het eindejaar schriftelijk wordt
opgezegd.
Post voor de M.B.V.D.N. stuurt U naar:
M.B.V.D.N.

POSTBUS 666
7550 AR HENGELO (o)
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,
De tijd vliegt voorbij. Na het toch wel erg koude voorjaar hebben we nu
een periode van flinke warmte. Geen weer om nu op een hobby kamer
door te brengen maar wel om lekker aan de waterkant te zitten met een
bootje. Of lekker buiten de truck wedstrijden te rijden.
Zo zijn we met 4 personen op uitnodiging naar een buitenbaan in
Duitsland geweest om daar een dagje te rijden. De opkomst was vrij
mager maar we hebben er wel veel lol gehad. En daar ging het om.
Zo krijg je ook nog eens nieuwtjes te horen: Virgil Ciebrant vertelde
hier in de loop van de dag dat hij al geruime tijd met de bouw van een
truck bezig is. Goed bezig Virgil!! Welkom bij de truckers.
Tevens hebben wij geconstateerd dat Gerard Dat toch wel goed Duits
spreekt!! En heeft er de deal van zijn leven gemaakt.
De truckers hebben nog 1 wedstrijd te gaan op donderdag 5 September
2013. De nummers 1,2 en 3 liggen erg dicht bij elkaar en er kan nog
van alles gebeuren. Dus dat maakt het wel leuk en spannend.
De schaal vaarders hebben de laatste wedstrijd op donderdag 22
Augustus. Ook hier is het nog spannend wie de eerste plek behaald.
De club heeft nu vakantie maar op zondag 11 Augustus is er weer een
clubavond.
Namens het bestuur wens ik iedereen een goede vakantie en kom goed
weer thuis.
Groeten ,
Norbert Kok

Copy voor clubboekje 5/2013 inleveren voor: 1 okt.
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Brandslangen maken
Hier een tip om ‘echte’ brandslangen op je boot aan te brengen.

Je neemt gewoon witte platte schoenveters, dompelt die onder in koffie.
Waarneer ze daarvan goed doordrongen zijn en na het drogen ( zodat ze
hun ‘vuile geel-bruine’ kleur hebben) kun je over het plastic uiteinde
van de veter een messing pijpje bevestigen. En je hebt een pracht van
een brandslang.
Heb je liever een brandslang die onder druk staat dan neem je i.p.v. een
platte een ronde schoenveter.
Website T’Anker
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G M C schaal 1:8
Hier een vervolg van de bouw van een de G M C schaal 1:8. Je ziet hier
aan de hand van diverse foto’s het verloop .
Beginnen bij het chassis wat redelijk snel verliep en zonder problemen
snel klaar was.

Dan komt de elektromotor van 12volt en een zelfgemaakte
vertragingsbak. Dat was een beetje nattevingerwerk maar na een paar
proefritjes is het toch een mooie vertraging geworden. De wagen kan nu
langzaam op gang komen met deze vertraging. Dat kon met de hulp van
Berend Jan en Joop die zorgden voor een goede verhouding tussen de
elektromotor en de vertragingsbak daarvoor nog erg bedankt heren. En
met de nieuwe kruiskoppelingen van Joop had ik minder weerstand en
daardoor ging alles veel lichter lopen.
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Nu ben ik bezig met de kiep berry. Dat is een frame dat tussen het
chassis en de laadbak word gemonteerd en daar komt dan de
hydrolische cilinder in te hangen. Dit is ook weer een verhaal apart
want deze cilinder komt uit een model dat 1:3 was. Dus dat word aan
passen en proberen of het er allemaal tussen het chassis past. Maar dat
horen en zien jullie de volgende keer dan.
Groet Frits.
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Schaalnieuws
Het vaarseizoen is ook dit jaar weer in volle gang los gebarsten, al
duurde het door de lange winter even voordat het ijs weg was en de
temperatuur meer richting normale waarden voor de tijd van het jaar
ging. Want wat duurde dat lang!
De 1e schaal clubwedstrijd van het jaar was half mei, tegen die tijd is
het ’s avonds –i.v.m. de zwembadtijden- voor ons al weer net lang
genoeg licht om te kunnen varen.
We zijn wel eerder begonnen, zo rond 19 uur waren de eersten op de
club want die tijd heb je wel nodig. Dat zijn we bij elke wedstrijd
blijven doen, want voordat alles klaar is (dok erin, boten klaarmaken,
wedstrijdpapieren met inschrijving in orde ben je zo een half uur verder.
Tegen 19.45 uur gaan de eersten te water (d.w.z. de boot!) en met
momenteel 14 ‘vaste’ vaarders is het aanpoten geblazen. Zijn we wat
eerder klaar is dat alleen maar meegenomen, voor iedereen.
Een ieder heeft ook dit jaar weer flinke strijd geleverd, en er waren
weer en aantal nieuwe boten aan de waterkant te bewonderen, zoals de
Bussard, de Trio, de Langeoog II en een Riva Classic!
Tevens zijn er 3 nieuwe vaarders aan de waterkant gekomen, al varen
een aantal nog niet aan de meeste wedstrijden mee. Maar dat hoeft ook
niet, je mag er drie missen om toch tot de beste 5 te komen , en het
moet natuurlijk qua datum ook net goed uitkomen. Dat is voor iedereen
soms wel ’s lastig, ook voor de wedstrijdcommissie!
Raimund heeft dit jaar voor een ander opzet gekozen, door bij bijna elke
wedstrijd ’s met een andere boot te gaan varen. Hierdoor is zijn
klassement niet echt meer aan de orde, maar gezien zijn gevaren punten
mag je concluderen dat de hoge vaarpunten niet ligt aan een bepaald
type boot...
De 1e clubkampioen is ook al bekend in de A klasse, want met nog 1
wedstrijd te gaan (na de vakantie, don. 22 aug, red) is Reinhard
Leussink al niet meer in te halen, welke rekenkundige modellen er ook
tegen aan worden gegooid.
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Dat is knap, want hij heeft dat met de minimale 5 wedstrijden
gerealiseerd. In feite hoeft hij met de Havenboot 56 niet meer te varen!
Maar zelfs met de Wolf kan hij nog 1e worden, want die staat er nog
wel -heel stiekum- heel leuk tussen in de middenmoot, maar met de
laatste wedstrijd erbij kan hij hier ook nog mee scoren! Echter telt er
voor het clubkampioenschap maar 1 boot per klasse als het voor de 1e
drie plaatsen gaat. De Wolf is ook nog niet uitgespeeld, met 2 gemiste
wedstrijden, 1x pech (0 pnt) en een slechte wedstrijd voor zijn doen (97
pnt) kan hij hier ook nog zeer hoog mee scoren!

De 2e plek is al bijna vergeven aan Klaas, of het moet flink mis gaan in
de laatste wedstrijd. Dat kan, want de vorige wedstrijd was zelfs zijn
allerminste... Maar of dat weer gaat gebeuren? En dan moet de
concurrentie natuurlijk ook nog goed varen!
De strijd om plaats 3 belooft een leuke strijd, dat was steeds stuivertje
wisselen per wedstrijd (dan Minne 3e, dan Berend Jan 3e) en met nog 1
wedstrijd te gaan staan beide zelfs gelijk in punten! Wie bij de 8e
wedstrijd het hoogst eindigt wordt dus 3e!
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De anderen varen ook leuk mee in het klassement, soms gaat het boven
verwachting en dan weer wat minder, maar het klassement zal niet zo
heel veel meer verschuiven vanaf plaats 5 t/m 15.
De B klasse heeft dit jaar 4 man waarvan er 3 gaan voor de bekers, zo
blijkt uit de huidige tussenstand. Berend Jan lijkt hierbij de beste kans
te hebben voor de titel, want ondanks de 1e twee gemiste wedstrijden
klom hij daarna gestaag naar boven na elke wedstrijd. Henk Pasman
gooide nog onverwachts een hoge klassering in wedstrijd 6 er tegen
aan, maar het blijkt dat als Berend Jan de laatste wedstrijd niet zou
varen dan moet Henk min. 130 pnt varen om gelijk te komen, en 132 of
134 pnt (foutloos) om 1e te worden. Het is zeker niet onmogelijk, maar
dat zal dan een hele toer gaan worden... Tot nu toe is er nog maar 1x
foutloos gevaren dit jaar. Zo makkelijk is ons parcours dus zeker niet!
We zullen zien...; Het belooft dus nog wel wat, die laatste wedstrijd in
de A en B klasse!
Momenteel zijn de meesten met vakantie, een aantal hebben het al
gehad of hebben het nog tegoed, en een aantal hebben zelfs het hele jaar
‘vakantie’ hoorden we aan de waterkant...
In ieder geval wordt er al wel doorgebouwd hoorden we zo links en
rechts, en daarbij zijn mooie en onverwachte vaarmodellen ter sprake
gekomen en ook te zien geweest op de clubavonden.
Met het 90 jarige bestaan van het Tuindorpbad hebben een aantal ook
weer leuk een middagje vrij gevaren, en eind augustus is er weer zo’n
middag ten tijde van de Zwembadvierdaagse. Ook een goed moment
om ’s wat te testen hoe het (weer) vaart.
Maar varen kan in feite altijd, en dat doen een aantal dan ook; Vrij
varen, boot testen, oefenen op het parcours, een motor cq schroef testen
hoe dit vaart, hoe houdt de (oude of nieuwe) accu zich, etc.
Met het warme weer van de laatste weken voeren een aantal dan ook
met hun modellen, het is op zo’n moment in ieder geval beter dan
binnen zitten, niet?
Tot de volgende keer,
De schaalcommissie
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Truckersuitje naar Haren, Duitsland
Op een mooie zaterdagochtend, na een lekkere kop koffie, gingen toen
“vier” truckers op Duitsland an. Met een behoorlijke snelheid, airco,
cruisecontrol en harde ……….. waren we er ook zo.
AHHHH da binne dan die hollander.
Iedereen een hand gegeven en voorgesteld daarna kwamen de trucks
tevoorschijn.

Mooi weer was het, heel veel zon en geen schaduw, maar wij hadden
unsere Norbert die had een partytent mitgenommen . dus lekker veel
schaduw.
Ze hadden daar een echte buiten baan. Zag er super uit, maar wel een
beetje hobbelig. Ze hadden er zelfs gebouwen en bruggen bij gemaakt.
Het rijden ging super. We hebben dan ook veel foto’s en filmpjes
gemaakt. Er werd zelfs off-road gereden, dit ging Zweedse trucks een
stuk beter af dan die Hollandse truck.
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Druk ‘m effe an Gerard.

We hadden ons op gegeven voor de bbq. Dit was maar goed ook want
honger hadden we.
Na veel vlees en een beetje salade, dit voor de vitamines natuurlijk,
hebben we nog in de avond uren met licht aan gereden. Prachtig.
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En voor je het weet is het dan al half elf, tijd om op te stappen. Iedereen
een hand gedaan en ze natuurlijk uitgenodigd voor 22 Sept.
Thuis gekomen hebben we nog iets na gedronken, na de andere truckers
bedankt te hebben voor een heel geslaagde dag.
Waren we weer thuis, met dank aan de chauffeurs Virgil en Gerard.
Erik
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Evenementen
VERENIGING HEEFT ZOMERRECES VAN
26 JULI T/M 8 AUGUSTUS
18 Augustus, Open dag ATLANTIS, zutphen
22 Augustus, Clubwedstrijd schaalvaren, MBVDN
29 Augustus, Demo tijdens zwem4daagse, Tuindorpbad, Hengelo
5 September -- Clubwedstrijd Truck behendigheid, MBVDN
14 September, Demo Hasseler Esch, Hengelo
22 September – OPEN DAG MBVDN, Hengelo
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http://www.mbvdn.nl

