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CLUBBLAD  MODELBOUW VERENIGING “DE NIJVERHEID” 
 

35e Jaargang nr. 2/2015 
 

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 Hannes Mulder  Tel. 
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, 
 
Als je besluit om de voorzittertaak op je te nemen, dan moet je goed 
beseffen welke klussen je op je neemt. Een van de leukste klussen is om 
complimenten uit te delen, zo ook het feit dat je de vorige voorzitter 
mag bedanken voor zijn werk. Nu, dat wilde ik graag bij Norbert doen. 
Donderdag 2 april heb ik Norbert dan ook even in het zonnetje mogen 
zetten. Met een flink applaus en een bon om met zijn vriendin een keer 
lekker uit eten te gaan, is zijn taak als voorzitter pas echt over gegaan 
naar mij.  Norbert, nog een keer bedankt. 
 
Een paar weken geleden is het mij, zonder veel moeite, gelukt om een 
pasfoto op de nieuwe website te plaatsen. Het is allemaal erg mooi en 
flitsend geworden, en het feit dat je een persoonlijke log-in hebt, maakt 
het ook leuk dat we nu een “smoelenboek” kunnen gaan maken. Ik 
hoop dat iedereen binnenkort er een fotootje op zet ( denk er ok dat het 
niet een te grote foto is, want dat kan niet). 
Als iedereen dat doet, dan kan ik beginne met een tweede klus als 
voorzitter. Het streven om binnen mijn zittingstermijn, alle koppen  met 
aal namen aan elkaar te verbinden. Dat is me nog nooit goed gelukt, 
maar ik probeer het vaak genoeg. Als jullie dat smoelenboek vullen, 
heb ik geen excuus meer.  
Ga naar de website en vul je gegevens in. Ik zal ook mijn best doen. 
 
De voorzitter, of te wel gewoon Hannes 
 
 
 
 
 
 
 
Copy voor clubboekje 3/2015 inleveren voor: 1 juni. 
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Nieuws van de Schaalcommissie 
 

Inmiddels zitten we al een tijdje in het nieuwe jaar, en zo 
langzamerhand wordt het weer ’s tijd om de boten ‘weer van de kast te 
halen’, zoals sommigen dat zo mooi en kritisch zeggen.  
Het weer wordt steeds wat beter, de temperatuur stijgt en krijgt men 
ook weer zin om de boten weer te laten varen. Want met vrieskou aan 
de waterkant staan is niet leuk!  
We hebben al wat leuke bouwprojecten gezien (klein, groot, langzaam, 
snel)  met oude vertrouwde technieken maar ook de nieuwere 
technieken zoals 2.4 GHz, lipo’s en borstelloze motoren zien we zo hier 
en daar al in de schaalmodellen. Of daardoor ook beter wordt gevaren 
met bijv. de wedstrijden zal de tijd ons leren...  
 En nu we het daar toch over hebben, de boeien worden deze maand ook 
weer tevoorschijn gehaald voor de wedstrijden, want ook die worden 
weer gehouden. Een aantal boeien zijn inmiddels vervangen, worden zo 
hier en daar weer wat opgepompt (er is nu een beter ventieltje zodat het 
ook met een fietspomp of een electrische pompmachine kan) en er komt 
weer wat geel tape op de boeien zodat iedereen goed kan zien of een 
boei aangeraakt is of niet.  
De roeiboot gaat er begin april ook weer in want er is eerst nog een 
ESH speedbootwedstrijd in april, na dit snelle geweld gaan de 
schaalboeien pas in het water en beginnen we in mei met de 1e 
schaalwedstrijden.  Tegen die tijd is het ‘s avonds lang genoeg licht om 
een aantal vaarders langs, door en tegen de boeien te laten varen. Als er 
geen wedstrijden zijn kan er ook altijd gevaren worden, en evt. kan je 
tijdens wedstrijden nog even vrijvaren op een wat andere plek, zodat je 
de wedstrijdvaarders niet hindert.  
Verder worden er nog wat artikelen aangeschaft ter aankleding van de 
wedstrijden zoals afzetpaaljes en vlaggen ter opluistering die ook 
kunnen worden gebruikt bij andere activiteiten zoals bij de Open Dag, 
demo’s etc. Of dit al kan worden gerealiseerd voor de 1e wedstrijd kan 
op dit moment nog niet gezegd worden.  
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 De wedstrijddatums van dit jaar voor het schaalvaren: 
1e wedstrijd: donderdag 21 mei  19.30 uur 
2e wedstrijd: zondag       31 mei  19.30 uur 
3e wedstrijd: donderdag  4 juni  19.30 uur 
4e wedstrijd: donderdag 18 juni 19.30 uur 
5e wedstrijd: donderdag   2 juli  19.30 uur 
6e wedstrijd: donderdag 16 juli 19.30 uur 
7e wedstrijd: donderdag 30 juli 19.30 uur 
 
8e wedstrijd: donderdag 20 aug. 19.30 uur + 1x inhaalwed. 
mogelijkheid 
De beste 6 wedstrijden tellen.  Min. 4 wedstrijden varen voor een prijs.  
 
En dan nog natuurlijk later in het jaar ook onze Open Dag op zondag 27 
september van 10-16 uur, waar iedereen met een boot kan varen binnen 
de verschillende vaarblokken van 20 min.  
We zien jullie aan de waterkant! 
 
De schaalcommissie 
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De Bouw van de Tanker 
 

In de afgelopen weken is de romp van de tanker voorzien van een 
beschermende laag. 
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De Vuurtoren 
 

Ook de vuurtorenia al in een vergevorderd stadium 
 

 
 

- 10 -  



 
 

- 11 - 



 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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Truckwedstrijden 2015 
 

Hallo allemaal.  Het truckkampioenschap 2015 is al weer twee wedstrijden 
oud. Het is nu al spannend. Door de veranderde regels is het rijden er zeker 
moeilijker op geworden. Met het rijden van 1 heat per wedstrijd is de druk om 
te presteren flink op geschroefd. Het belangrijkste is gebleven en dat is de 
gezelligheid tijdens de wedstrijden. 
Alle veranderingen die we deze winter hebben door gevoerd zijn op onze 
nieuwe website te lezen. 
Op de website staan al snel de laatste uitslagen van de gereden wedstrijden. 
Dit samen met een leuk verslag van de wedstrijd. Met foto’s en al.  Thomas, 
echt super. 
Waar ik ook blij mee ben is dat het aantal deelnemers dit jaar weer is 
gestegen. We zijn nu al met z’n achten. Het wordt voor ons oldies steeds 
moeilijker om een goede uitslag te rijden. Voor ons geld  “Vooral Doorgaan”. 
Waar we ook al druk mee zijn is onze Truckdag. De aanmeldingen komen 
gestaag binnen en we hebben er met z’n allen zin in. 
Ondanks de weersomstandigheden, kou en regen, gaat het super en zijn de 
veranderingen alleen maar goed. Er wordt nagedacht over het regelement en 
met uitspraken tijdens de wedstrijden blijkt dat de truckers nooit stil staan. 
 
Truckcommissie 
Erik 

Wedstrijduitslagen 2015 
Trucker 1 2 3 4 5 6 Inhaal Totaal 
Virgil 290 285           575 
Thomas 290 270           560 
Erik 280 310           590 
Norbert 270 280           550 
Tom 250 300           550 
Gerard 220 310           530 
Richard 220 290           510 
Gerwin --- 300           300 
          

 
 

- 13 - 



 
 

- 14 - 



 
 

 
 

- 15 - 



 
 

- 16 - 



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 
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