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CLUBBLAD MODELBOUW VERENIGING “DE NIJVERHEID”
33e Jaargang nr. 6/2013

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 …….
Het jaar is weer voorbij gevlogen, ongelofelijk wat gaat het toch snel.
Er is ook dit jaar weer veel gebeurd binnen de vereniging . Zo hebben
we een grote tent aangeschaft voor onder andere de opendag. Hierdoor
hebben we niet steeds de huurkosten en zijn we goedkoper uit met dit
soort dagen. Geheel nieuw was voor ons de truckdag die op 21 april
2013 werd gehouden. Dit was voor ons een groot succes. Ook de gasten
die kwamen met een truck hebben erg genoten van deze dag. Sommigen
hebben meer dan 2 uur moeten rijden om hier te komen !! We hebben
erg veel positieve reacties gehad. Dit was voor mij persoonlijk de reden
om hier een jaarlijks evenement van te gaan maken. Het staat min of
meer wel vast dat we dit jaarlijks eind maart begin april organiseren.
Ook de feest avond was weer gezellig als vanouds. Er waren noch een
paar verrassingen met de prijs uitreiking maar dit was erg geslaagd.
Berend-Jan Rodenhuis heeft de sleutel trofee voor 2013 gekregen. De
reden is omdat hij altijd iedereen helpt met een accu probleem. Of het
nou gaat om een paar cellen aan elkaar te solderen of cellen opmeten
Berend-Jan fixt het wel.
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Bij zeer hoge uitzondering hadden we een tweede sleutel trofee dit jaar.
Die ging naar Erik Vos. Dit omdat hij al twintig jaar aan de zelfde truck
werk. Niet opgeeft en gewoon stug doorbouwt of weer verbouwt. Na al
die jaren is de truck nu eindelijk ook rijdend te zien. Alles werkt naar
behoren en het ziet er erg goed uit. Nu de laatste oplegger nog Erik!!
Op donderdag 28 november was er weer het snert varen en rijden.
Foto’s van deze avond staan op de website. Wel was de opkomst van de
boten een beetje mager maar dat maakten de truckers weer goed.
Er werd goed in de erwten soep gegeten en het smaakte weer goed.
Hierbij wil ik dan ook mijn moeder bedanken die weer eens 15 liter
soep voor ons gemaakt heeft.
Op deze avond was er ook de prijs uitreiking van de truck wedstrijden
2013.
Al met al was het een avond vullend programma en een hele gezellige
avond.
Hierbij wil ik iedereen nu alvast hele prettige kerstdagen en een
gelukkig en gezond 2014 wensen.

Groeten ,
Norbert Kok
Copy voor clubboekje 1/2014 inleveren voor: 1 febr.
Copy voor clubboekje 2/2014 inleveren voor: 1 apr.
Copy voor clubboekje 3/2014 inleveren voor: 1 jun.
Copy voor clubboekje 4/2014 inleveren voor: 1 aug.
Copy voor clubboekje 5/2014 inleveren voor: 1 okt.
Copy voor clubboekje 6/2014 inleveren voor: 1 dec.
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GMC, schaal 1:8
De bouw van de cabine
Ik ben begonnen met het maken van de vloerplaat. Daarna kwam het
schutbord aan de beurt. Dat is eigenlijk de voorkant van de cabine
waar onder de motorkap diverse componenten gemonteerd zijn
zoals het olie reservaat voor de remmen en de vacuumpot. Ook de
spanningsregelaar zit er aan gemonteerd. Aan de binnenzijde in de
cabine dus zitten alle instrumenten en schakelaars plus het opberg
bakje voor kenteken en zo meer. Ook de lichtschakelaars zijn hierin
gemonteerd. Boven op het schutbord word het profiel van de
voorruit gelast. Dan las ik op alle hoeken van de achterzijde van de
cabine kokerbalkjes van ong: 5 mm. vierkant en de lengte is exact
de hoogte van de cabine. Daar omheen las ik de rugwand van de
cabine waarvan ik eerst de beide hoeken heb uitgewalst. Dit
materiaal voor de achterzijde van de cabine is 0,3 dik dus het is
oppassen met het lassen de laagste spanning en weinig draad
aanvoer en ik klem er aan de achterzijde een koperen plaat zodat ik
er niet zo gauw door brand. Dan komen er aan de beide kanten
boven de deur dus links en rechts een profiel van de ronding van de
deur. Dan wals ik de dakplaat. Dat zijn twee verschillende
rondingen. De achter kant is groter dan de voorkant. Deze word er
ook net als het andere laswerk met kleine puntlasjes gehecht.
Daarna zijn de deuren aan de beurt. Deze maak ik eerst van karton
net als alle andere delen van de cabine.
Het voordeel hiervan is dat je direct ziet of het past dat scheelt ook
materiaal. Nu heb ik de deuren met een piano scharnier er in gelast
en moeten de zijramen er nog uit gesneden worden. Nu heb ik ook
de onder randen van de cabine er aan gelast en is de cabine in ruwe
staat klaar nu komt het plamuren en schuren maar dan krijgen jullie
het resultaat wel te zien.
Groeten van een GMC bouwer
Frits
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Nieuwe achterassen voor m’n Kenworth.
We gaan vrolijk verder
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.
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De as waar het geheel aan komt te hangen heb ik gemaakt van een
draadstang.
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.
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Om de achterassen goed te laten functioneren zij er nog een paar
onderdelen nodig.

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.
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Nu alles in elkaar zetten en kijken of het past.

Het past Natuurlijk. OEFFFFFFFFFFFFF.
In de primer en een kleurtje erop en dit is het resultaat.

Ondertussen heeft hij al weer de nodige meters gereden.
Erik
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Nachtevent 2013
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Modelbouwbeurs Bremen
Op 15 november 2013 naar de modelbouwbeurs in Bremen geweest.
Zeker een aanrader om eens een keer te bezoeken.
Er waren 3 hallen in gebruik.
Hal 1 voor de modelspoor liefhebbers met behoorlijk veel handelaren en
verkopers van gebruikt materieel en een redelijk aantal modelbanen
in diverse schalen.
Hal 2 was ingericht voor de RC voertuigen zoals vrachtwagens, Tanks,
militairtrial voertuigen in alle soorten en maten, driftcars, raceauto’s,
landbouwvoertuigen en een groot aantal speciale voertuigen zoals
brandweerwagens, kraanwagens etc.
Voor alle voertuig categorieën waren er specifieke circuits aangelegd.
Een ander gedeelte van deze hal was ingericht voor alles wat met RC
vliegtuigen te maken had. Ook natuurlijk een veiligheidskooi voor de
vliegbewegingen.
Een behoorlijk grote stand voor de modelbouwers die zich met kartonbouw
bezig houden. Ook in deze hal een redelijk aantal verkopers maar niet zoveel
als in bv. Dortmund.
Hal 3 was ingericht voor de Rc modelschepen. Vooraf werd al aangekondigd
dat er meer dan 1000 scheepsmodellen zouden staan. Ik moet eerlijk zeggen
dat ik al blij zou zijn met 500 modellen
Nou er stonden zeker 1000 modellen inclusief een groot waterbassin met een
ventilator voor de zeilschepen. Er deden veel verenigingen mee , dus het
aanbod was geweldig. Van klassieke modellen tot en met U boten. Verder
slepers,vrachtschepen,visserij schepen,zeilschepen en een beperkt aantal
marineschepen.
Lang geleden dat ik zo een aantal bij elkaar zag. Het aantal verkopers op
scheepsmodelgebied viel hier wel tegen, er werd weinig aangeboden. Ik kan
wel zeggen dat Bremen een aanrader is. Het organiserende bedrijf heeft deze
beurs sinds kort over genomen .In de toekomst werd mij verzekerd zou de
beurs in Bremen die in Dortmund wel een kunnen overtreffen.
Het begin is in ieder geval goed.
Groetjes,
Karel Ensink op Kemna
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Evenementen
11-12 Januari, Emslandmodellbau, Lingen
22 Februari, Modelbouwbeurs, Goes
9 t/m 13 April, Intermodellbau, Dortmund (D)
6-7 Juni Militärmodellbau, Munster (D)
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De vereniging wenst een ieder een
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http://www.mbvdn.nl

