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CLUBBLAD MODELBOUW VERENIGING “DE NIJVERHEID”
35e Jaargang nr. 1/2015

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 nieuwe jaar is alweer begonnen en de eerste maand zit er alweer op .
Plannen en voorbereidingen voor de truck dag van 26 april en voor de
opendag in september zijn alweer in volle gang.
De schaal commissie heeft een mooie planning met verschillende activiteiten
voor de opendag opgesteld in samenspraak met de truck commissie.
Hierdoor ontstaat er als het ware een nieuwe vorm van de opendag waar op
verschillende tijdstippen er diverse dingen te zien en te beleven zijn.
Hierdoor zal het ook voor het publiek aantrekkelijker zijn en ook voor de
deelnemers.
Het is mooi om te zien dat er toch meer mensen met verschillende ideeën
komen.
Een frisse kijk op bepaalde dingen zoals een truckdag of opendag schaad
nooit!
Ook onder de truckers is er al veel gedaan deze winter periode. Rob Staal
heeft mooie lantarenpalen voor bij de baan gebouwd en ook zijn cement
centrale is voltooid. Erik Vos is het logistiek centrum aan het uitbreiden. Ik
zelf en Thomas Pronk zijn bezig met de veranderingen aan de brug. De brug
wordt verlengt en van vangrail en lantarenpalen voor zien. Door al deze
werkzaamheden zal de baan er weer mooier op worden.
Bij de schaal vaarders kan ik zeggen dat de boot al aardig vorderd. Ook hier
zijn ondertussen verschillende mensen bezig met het bereiken van het eind
resultaat. Door de samenwerking tussen de verschillende leden zal er een
mooi resultaat zijn dat zeker gezien mag worden op de opendag.
De Algemene Leden Vergadering zal op donderdag 12 Februari zijn. Ook hier
hoop ik weer dat er vele leden aanwezig zullen zijn. Het is best belangrijk dat
ook jullie je stem laten horen.
Groeten ,
Norbert Kok

Copy voor clubboekje 2/2015 inleveren voor: 1 april.
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Foto uit de oude doos
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GMC
De GMC van Frits vordert gestaagd en op dit moment is hij bezig met
de elektronica.
Dit gaf wat problemen, maar samen met Reinhard is er een oplossing
gevonden voor de problemen waar Frits tegenaan liep.
Op dit moment staat de truck er zo voor:

Er moeten nog wel wat dingen aangebracht worden, maar het eind
komt in zicht en het wordt een prachtig gezicht om deze truck te zien
rijden.
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Leuk project
Het is nog maar net 2015 maar we zijn al weer lekker druk.
Deze drukte begon vorig jaar al met een idee.
We zijn als truckers een nieuw project voor bij de baan begonnen.
Het bouwen van een vrij staande woning.
Het is de bedoeling dat er verschillende onderdelen van en naar het huis
zullen worden vervoerd.
Zoals pallets met materiaal, machinerie en de dak constructie.
De betonvloer zal ook worden gestort, en worden aangevoerd door een
betonmixer van Richard of Johan.
Zij gaan het “beton” weer laden bij de silo’s van Rob.
De dak constructie wordt vervoerd van het logistiek centrum naar de
bouwplaats onder de vlag van speciaal transport.
Hier komt dan ook een auto ter begeleiding bij.
Dit stukje heb ik voor mijn rekening genomen.
Ik had nog een rastar auto staan. Een range rover.
Deze was alleen rood, er zat geen licht op en reed voor geen meter.
Dus een leuk klusje.
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Eerst maar eens slopen en de onderdelen netjes in een bakje gedaan.
Hierna met waterproof scheurpapier gescheurd.
Daarna gespoten met grijze spuitplamuur.
Dit omdat volgens de geleerden de gele kleur niet goed dekt op de rode.
Hierna de gele kleur gespoten met als laatste blanke lak.
De auto moet nu z’n lichten krijgen.
Voor alle licht heb ik gekozen voor Led’s. drie soorten lichten komen
er op. Gewoon licht, standaard knipperlichten en felle flitslichten deze
komen in de lichtbalk en voor in de bumper. Al met al genoeg licht.
Dit heb ik op de club al laten zien.
De RC besturing bouw ik er samen met Berend Jan in. Over de
bestikkering ben ik er nog niet uit. Virgil zei dat op deze auto’s ook een
hoogte meter zit. Deze bestaat uit een verstelbare buis met een voeler.
Kan ik dus mooi gebruiken als antenne. Het project is nog niet klaar
maar het wordt wel een leuk autootje.
Erik
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Op Zondag 26 April 2015 zullen wij weer de jaarlijkse
modeltruck dag organiseren.
Net als voorgaande jaren is er weer een volledige
truckbaan aanwezig.
Tevens is er een grote zandbak aanwezig waar
graafmachines kunnen werken.
Tevens kan er bij voldoende animo ook een parcours in
de zandbak worden gemaakt voor Dakar of rally trucks.
Het silo verlaad station is ook uitgebreid met een
losplaats voor kippers, Lantarenpalen zijn erbij gekomen
en een heus huis dat in aanbouw is . De bouw elementen
kunnen vervoerd worden zodat u ook het een en ander
kan vervoeren.
Wij hopen weer op veel animo onder jullie en dat we er
weer een gezellige dag van kunnen maken.
De locatie is dit jaar op het Tuindorp bad in Hengelo.
Adres : Vijverlaan 63
7553 CD Hengelo.
GRATIS TOEGANG vanaf 10:00 uur voor de bezoekers.
Wel zijn we noodzaakt om van de deelnemers een kleine
bijdrage te vragen van 5 euro.
Hiervoor krijg je als deelnemer dan weer 1 kop koffie, 1
blikje frisdrank en 1 broodje balgehakt voor terug.
Aanmelden kan op het volgende e-mail adres:
postmaster@mbvdn.nl
Groeten Norbert Kok en Erik Vos
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Bouwen op de Vereniging
Het bouwen van de verenigingsboot gaat maar door.
De laatste weken is de romp voorzien van de buitenwand tegen de
spanten.
Daarna werd er geschuurd, geplamuurd en weer geschuurd.
De romp is nu meegenomen om er een extra jasje omheen te trekken.
De schroefas en het roer moeten worden aangebracht.
Omdat het aantrekken van het jasje nogal wat rommel en reuk met zich
meebrengd gaan we dat op een andere plek doen. Na verloop van tijd
komt de romp weer terug en gaan we op de vereniging weer verder.
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Evenementen
12 April, ESH-Speedmeeting, MBVDN, Hengelo
15 t/m 19 April, InterModellBau 2015, Dortmund

26 April, TruckMeeting bij de MBV “De Nijverheid”, Hengelo
10 Mei, ESH-Speedmeeting, Atlantis, Zutphen
14 Mei, Werkschependag, ’T Anker, Nieuwegein
16 & 17 Mei, Open dagen OMBC, Olst
23 Mei, Open dag MBA, Almelo
25 Mei, Subsaildag, SMC Heemskerk, Heemskerk
6 & 7 Juni, Vaarshow Ekenstein, Groningen
21 Juni, ESH-Speedmeeting, Atlantis, Zutphen
5 Juli, ESH-Speedmeeting, Atlantis, Zutphen
27 September, ESH-Speedmeeting, Atlantis, Zutphen

27 September, OPEN DAG MBV ‘De Nijverheid”, Hengelo
11 Oktober, ESH-Speedmeeting, MBVDN, Hengelo
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http://www.mbvdn.nl

