
CLUBBLAD 
VAN 

 
 

TUINDORPVIJVER 
 HENGELO (ov) 



CLUBBLAD  MODELBOUW VERENIGING “DE NIJVERHEID” 
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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  Tel. 074-8512836 
Secretariaat:       M.Rodenhuis Tel. 074-2778031 / 06-21631153 
Penningmeester: K.Rodenhuis      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, 
 
Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen.  Na grondig overleg in de truck 
commissie is er voor het volgende jaar een nieuw regelement met punten telling 
gekomen.  
Dit was nodig omdat het tijd werd dat dingen veranderen en dus verbeteren. Ook om 
het een en ander eerlijk/ gelijk te laten verlopen . 
Op zondag de 26e Oktober zal er een inhaal wedstrijd worden gereden voor de 
truckers die een wedstrijd hebben gemist.  
 
De truckers onder ons zijn op zaterdag 13 september naar het indoor parcours 
Emsland geweest.  
Een mooie binnen baan met vele mogelijkheden voor trucks ,graaf machines en 
traktoren.  
Oliver Hüser die alles organiseerde willen wij nog bedanken voor de mooie dag die 
we bij hem hebben gehad. Ook voor de innerlijke mens was goed gezorgd. Ook hier 
hebben we weer nieuwe mensen leren kennen die ook meteen aangaven om ook wel 
bij ons te willen komen op een truckdag.  
Veel gehoorde opmerkingen waren dan ook dat er bij ons hier in de buurt te weinig 
voor modeltruckers te doen is. Dit geld voor de gehele grensstreek.  
 
De wedstrijden voor de schaal vaarders zitten er ook alweer op net als voor de meeste 
truckers is het klaar. Op 12 oktober is er nog het ESH evenement bij ons op de vijver. 
Dit is de Elektro speed klasse.  
 
Op Donderdag 30 oktober is er weer het jaarlijkse nachtvaren / rijden. Ik hoop dat er 
dit jaar weer veel animo voor is want het is toch weer een mooi gezicht die verlichte 
boten op het water. 
Iedereen die regelmatig op de club komt heeft het natuurlijk al wel gezien maar ik wil 
het hier toch nog maar even melden. We hebben er weer een nieuw lid bij. Zijn naam 
is Gerwin Rozemuller.  
 
Dan wil ik jullie nog op het volgende wijzen : de club is zondag de 19e oktober 
gesloten. 
Houd het even in de gaten anders sta je voor een dichte deur.  
 
Norbert Kok 
 
Copy voor clubboekje 6/2014 inleveren voor: 1 dec. 
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Indoor parcours Emsland 
 
Op zaterdag de 13e september zijn wij met de truckers van onze vereniging 
naar de opening van het indoorparcours Emsland gegaan.  
Deze baan is opgezet door Oliver Hüser samen met Thobias. Na 2 jaar op de 
buitenbaan bij Oliver in de tuin,wilde hij niet meer van het weer afhankelijk 
zijn. Hierdoor is een binnen baan ontstaan van een goede 250 vierkante meter. 
Voor de hele dag rijden inclusief onbeperkt eten en drinken rekende hij 15 
euro per persoon. 
Zoals altijd bij onze ooster buren is er meer dan zat voor iedereen. Dit keer 
geen BBQ maar een heel varken dat werd klaar gemaakt door zijn 
schoonvader.  
We hebben hier een enorm gezellige dag gehad, veel gelachen en veel 
gereden!  
We waren in totaal met ongeveer 25 tot 30 personen en het was heel gezellig. 
Tegen de klok van 17:00 uur was het eten klaar en kon iedereen aan tafel. Dit 
was het enige moment dat er een stilte was. Iedereen genoot van het lekkere 
eten.  
De volgende foto’s geven een kleine impressie van de dag.  
 
Groetjes Norbert.  
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Schaalvaren 
 
Het schaalvaren is achter de rug. De winnaars, en dat zijn alle vaarders 
zijn bekend. 
De boeien zijn uit het water gehaald en worden nu schoongemaakt 
zodat 
ze schoon kunnen worden opgeslagen in onze opslagruimte. 
Nog enkele foto’s van de laatste wedstrijd. 
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TRUCKERS   ON  TOUR 
 
Of te wel truckers auf achse  en wel helemaal naar Duitsland. 
Het was nog vroeg toen wij op zaterdag ochtend 21 September richting 
Duitsland reden. We zouden ons op de eerste parkeerplatz verzamelen. 
Met drie auto’s volgepakt op naar het Indoorparcours Emsland. 
De rit ging  gestaag over der  autobahn en een uurtje verder stonden we 
met z’n allen voor een dicht indoorparcours. Veeeel te vroeg, maar het 
was mooi weer en gezellig dus de tijd vloog. Om tien uur gingen de 
deuren open . Iedereen een hand gegeven  en uitgepakt. 
Daarna het “parcours” rond gelopen en ik moet zeggen het zag er 
perfect uit. Het was al een echte baan geworden met voor iedereen wat. 
Van een logistiekcentrum , brug , grondverzet tot landbouw gebied.  
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Hierna was het rijden, dit was echt super want bijna de gehele baan was 
op hoogte van ongeveer 50 cm. gebouwd. 
Iedereen reed er veel maar een van ons deed bijna niet anders, hij vond 
het prachtig, accu leeg geen probleem, na drie kwartier pauze weer de 
bahn op, dit zelfs binnen de rijtijden, maar wat wil je ook met zo’n 
prachtige truck. 
 

 
 
Wij hadden ook twee old school truckers mee deze beide heren hadden 
meer geluid dan hun trucks. Een van beide vond zich nog al fotogeniek 
hij stopte voor elke film of foto. Zelfs z’n lichten werkten  goed. AAN 
en UIT en AAN. 
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We hadden zelfs onze eigen beveiliging mee. Onze meester van de 
illusie toverde meerdere tanks uit twee reiskoffers en heeft zich daar  
zeer goed mee vermaakt. Natuurlijk mag ik ook onze bob de bouwer 
niet vergeten hij is er altijd bij met z’n cementwagen. Geen klus is hem 
te klein. 
 

  
 
De jongste van het stel rijdt als een echte trucker eet als een echte 
trucker drinkt als een, maar z’n Duits valt wel een beetje tegen. HAHA 
Ik heb ze bijna allemaal gehad. Blijven er nog drie over. Onze rookie 
rijdt als een van de besten en bouwt harden dan ik , hij kwam dan ook 
 

   
  
met truck en oplegger!!!. Zag er perfect uit. Wel een beetje verlegen. 
We hadden ook een pitstop trucker, hij is maar even geweest. Wel met 
truck en hij heeft ook nog gereden. Echt super. 
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 En ik uhh, ik heb ook gereden en had zelfs m’n fototoestel mee. 
Het was dat weekend de opening van het  indoorpacours en er waren 
ook veel andere mini trucker uit Duitsland en Nederland wat voor een 
gezellige drukte zorgde. Het eten was echt duits sauerkraut und schwein 
wat echt echt lekker was. 
 

  
 
We hebben dan ook veel gelachen en super gereden. Het is dan ook 
zeker de moeite waard om er nog eens heen te gaan. 
Ik dank hierbij dan ook alle leden van het indoorparcoursemsland voor 
de gezellige dag. 
 
Erik 
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Bouwactieviteiten. 
 

Op de club werden we laatst aangenaam verrast om te zien hoe onze 
vuurtoren gestalte heeft gekregen. Nog niet af maar al ver heen. 
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Evenementen 
 
 

12 Oktober, ESH electrospeed, Hengelo 
 

19 Oktober, VERENGING GESLOTEN 
 

26 Oktober, Inhaalwedstrijd Trucks 
 

30 Oktober, Nachtevent Tuindorpbad 
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http://www.mbvdn.nl 
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