CLUBBLAD
VAN

TUINDORPVIJVER
HENGELO (ov)

CLUBBLAD MODELBOUW VERENIGING “DE NIJVERHEID”
34e Jaargang nr. 4/2014

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,
Het is alweer Augustus en de tijd vliegt voorbij. De wedstrijden zijn in volle gang
zowel bij de boten als bij de truckers. Bij de truckers is het wel spannend geworden nu
er veel buiten wordt gereden. Dit is mede door de grote van het parcours dat het nu op
echte stuurman kunsten aankomt.
Nu we het toch even over de truckers hebben, de wedstrijd van 28 Augustus is verzet
naar 14 Augustus dit in verband met de zwemvierdaagse .
Ook zijn de truckers een dagje wezen rijden in Duitsland op een indoorparcours.
Verder op in dit boekje vind je wel een verslagje van deze dag.
We hebben besloten om weer eens een uitje te doen met de vereniging. Toch is het
altijd weer moeilijk iets te bedenken. Het moet niet te ver rijden zijn, enigszins ook
betaalbaar en vertier voor iedereen. Het bestuur stelt daarom de volgende twee
mogelijkheden voor.
1. De Meyerwerft in Papenburg. Deze is sinds dat we er geweest zijn fors
uitgebreid.
2. Deutsche Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven.
Ieder kan aangeven wat hij of zij wil, desnoods gaat er 1 groep naar Papenburg en 1
groep naar Bremerhaven. Het is allemaal mogelijk wat ons betreft.
Verder kan ik jullie melden dat we druk bezig zijn met een nieuw shirt van de
vereniging. De bedoeling is om voor iedereen een Navy-blauw polo shirt met wit
opschrift te maken .
Hiervoor vragen wij wel aan de leden een kleine tegemoetkoming in de kosten .
Ook nieuw is de FACEBOOK pagina van de vereniging hier zullen ook regelmatig
nieuwe dingen gepost worden met foto’s van uitstapjes en dergelijke of nieuwe
evenementen.
Zelf kun je natuurlijk ook reageren op de berichten. Wij hopen dat dit ook weer een
beetje meehelpt om meer mensen bij onze evenementen te kunnen krijgen.
Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie,

Groeten,
Norbert Kok

Copy voor clubboekje 5/2014 inleveren voor: 1 okt.
Copy voor clubboekje 6/2014 inleveren voor: 1 dec.
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Schaalnieuws
Het vaarseizoen is alweer halverwege, en gezien de tijd is het voor de
meesten vakantie. Er zijn weer een aantal nieuwe boten aan de
waterkant te bewonderen, zoals de Maasbank van Henk en de Happy
Hunter van het nieuwe lid Herman Wind, al vaart hij (nog?) niet mee
met de schaalwedstrijden. Maar dat hoeft ook niet.
Het varen op de vijver wordt vrijwel elke clubavond wel benut, en ook
een aantal schaalvaarders nemen deel aan de clubwedstrijden.
Met nog 2 wedstrijden te gaan blijft het spannend bovenin de stand,
maar verder zijn er ook nog wel verschuivingen mogelijk.
Pech hadden een aantal ook met hun boten, zoals regelaar, accu,
ontvangstproblemen, water, motorproblemen, etc. Maar dat wordt vaak
al wel weer opgelost, hetzij aan de waterkant, in het clubhuis of thuis.
Het lijkt erop dat, ,net als vorig jaar, het clubkampioenschap ook dit
jaar weer zal gaan tussen Reinhard en Klaas. Minne en Berend Jan
strijden om plek 3, waarbij Minne het beste vooruitzicht heeft door de
5e wedstrijd en de 2e wedstrijd (is later gevaren i.v.m. regen op de 1e
geplande datum) goed te varen inmiddels toch aardig wat voorsprong
opgebouwd.
Wel is het aantal vaarders door omstandigheden dit jaar minder, vorig
jaar zaten we nog op 15 man.
De B klasse heeft dit jaar slechts 2 man i.p.v. 4 man vorig jaar, dus
iedereen heeft al prijs. Berend Jan lijkt dit jaar ook weer de beste kans
te hebben voor de titel, maar hij zal nog wel wat wedstrijden missen
want dus wie weet komt Joop nog aardig dichtbij!
Er heeft dit jaar nog niemand foutloos (134 pnt) gevaren, Minne kwam
er nog het dichtste bij met 132 punten. Zo gemakkelijk is ons parcours
dus zeker niet!
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 10.
In ieder geval wordt er al wel doorgebouwd hoorden we zo links en
rechts, en daarbij zijn mooie en onverwachte vaarmodellen ter sprake
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gekomen en ook te zien geweest op de clubavonden. Ook de grote
tanker die vooralsnog op de vereniging wordt gebouwd schiet gestaag
op.

Hopelijk is deze klaar bij onze Open Dag in 2015.
Eind augustus is er nog de zwemvierdaagse, waarbij we nog even
kunnen varen die donderdagavond. 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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Indoor parcours Emsland
Op zaterdag 19 juli jl zijn wij met de truckers naar het indoor parcours
Emsland geweest.
Dit is gemaakt door Oliver Hüser en Tobias Thiele die ook bij ons op de
rijdagen komen.
Hierdoor is een leuk contact ontstaan, vorig jaar waren wij nog bij hem in de
tuin op de buiten baan rijden. Maar om niet afhankelijk van het weer te zijn
heeft hij nu een binnenbaan gemaakt en de buitenbaan wordt opgeruimd.
Hij vroeg ons om eens bij hem te komen rijden en alles eens goed uit te
proberen. Zo kwamen we er achter dat er een bocht in het parcours wel erg
krap was! Deze wordt du nu veranderd.
We hebben een heel gezellige dag gehad en hebben weer veel gelachen.
De hal waar het parcours in is was lekker koel want het was weer erg heet
buiten.
Tegen 18 uur konden we aan tafel, het vlees was klaar en er stonden genoeg
salades.
Na het eten hebben we nog met de trucks gereden en zijn we tegen half negen
weer huiswaarts gegaan.
Op zaterdag 13 September is de officiële opening van het parcours wil je hier
aan meedoen geef je dan op bij de voorzitter.
Voor onbeperkt eten en drinken vraagt Oliver een bijdrage van ongeveer 10
tot 15 euro per persoon.

De Truckers.
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TUSSENSTAND SCHAALVAREN 2014
A Klasse:
Vaarder:
Boot
1. Reinhard Havenboot 56
2. Klaas
Southampton
3. Minne
Atlantic
4. Reinhard Langeoog II
5. Berend Jan Felix
6. Jos
Bussard
7. Hannes Trio
8. JoopTZ Piket
9. Henk
Maasbank
10. Henk
Kugelbake

15-5 10-7 12-6 26-6 10-7 24-7 10-8 21-8
130 126 102 106 115 121
130 121 92 116 118 108
111 132 109 106 109 122
124 114 109 106 110 116
109 97 109 121 104 114
83 96 70 90 xxx 90
76 93 41 xxx 85 97
70 45 94
0 96 xxx
xxx 94 xxx xxx 81 107
89 xxx xxx xxx xxx xxx

Pt
700
685
689
679
654
429
392
305
282
89

Pt
598
593
583
573
557
429
392
305
282
89

15-5 10-7 12-6 26-6 10-7 24-7 10-8 21-8
xxx 118 99 111 94 119
93 95 xxx xxx 83 93

Pt
Pt
541 541
364 364

B Klasse:
Vaarder:
Boot
1. Berend Jan Bremen 9
2. JoopOH MTB 794
ATTENTIE:

Wedstrijd nr .2 is niet gevaren op 22 mei i.v.m. de regen. Deze wedstrijd is
inmiddels al ‘ingehaald’ door deze in gedeeltes te varen, d.w.z. dat elke
vaarder of bij wed. 5 (10 juli) of bij wed. 6 (24 juli) deze 2e wedstrijd alsnog
na de normale wedstrijd van die avond kan varen.
Als je niet kunt op één van de datums kun je nog de andere datum kiezen.
Meestal zijn we –bij goed weer- op tijd klaar dus een stuk of 4 á 5 vaarders
extra bij wed 5 en 6 is goed te doen.
De rood gearceerde punten cq niet gevaren wedstrijd(en) (xxx) zijn de
slechtste wedstrijden qua resultaat en die worden afgetrokken van het
puntentotaal.
Alleen de beste 5 resultaten van de 8 wedstrijden tellen mee voor het
clubkampioenschap. Je mag dus 3 wedstrijden missen om toch nog goed mee
te strijden om het clubkampioenschap! Een niet gevaren wedstrijd is ook een
slechtste wedstrijd...
Na elke wedstrijd verandert dus na wedstrijd 5 het puntenaantal van de beste 5
wedstrijden van elke deelnemer; Dit is waar het om gaat! Hierdoor is er geen
aparte inhaalwedstrijd meer! Tenzij we door weersomstandigheden evt. al
meerdere wedstrijden moet afgelasten.
De schaalcommissie MBV De Nijverheid
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Evenementen
24 Juli t/m 9 augustus, Vereniging Gesloten.
10 Augustus, Schaalwedstrijd MBVDN
14 Augustus, Truckwedstrijd MBVDN
16&17 Augustus, Opendag ATLANTIS, Zutphen
21 Augustus, Schaalwedstrijd MBVDN
28 Augustus, Demo zwem4daagse Tuindorpbad v.a. 18:00 uur
4 September, Truckwedstrijd MBVDN
14 September, Open dag Kottenparkmodelclub, Hengelo
25 September, Truckwedstrijd MBVDN
28 September, NK Electrospeed, Zutphen
12 Oktober, ESH electrospeed, Hengelo
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http://www.mbvdn.nl

