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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 
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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. 
IBAN NL38Rabo0171773373  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, 
 
Na een fantastische open dag, is het altijd leuk om terug te 
kijken. Een super mooi weertje, een gezellige drukte, het terug 
vinden van een verdwenen onderzeeër en alle gehaktballen die 
er door heen gedraaid zijn door de dames achter de bar. 
Ik wil direct alle mensen bedanken die mee hebben geholpen 
met het opbouwen en afbreken. Misschien dat er bij het 
opbouwen bijna te veel mensen waren, het was in ieder geval 
erg gezellig. Voor mijn gevoel was de zaterdag net zo’n feestje 
als de zondag zelf. Een pluim voor de bar-dames en een pluim 
voor de hele club. Het was top. 
Een bijkomende leuk feit is dat ook diverse nieuwe leden al 
fanatiek hebben mee geholpen. En door de open dag zijn er al 
weer nieuwe mensen bij gekomen. Vandaar dat ik even wilde 
laten horen wie dat dan allemaal zijn. 

- Marcel Elsendoorn die met zijn tanker een stukje demo 
heeft kunnen uitvoeren. 

- Johnny Teesink, al bijna berucht om zijn speedboten, 
- Alex Boersma, een van de nieuwe Truckers 
- Ron Brummer, die hoogst waarschijnlijk zijn hulphond 

mee zal gaan nemen naar de club. Hij hoopt wat vaker en 
langer op de clubavonden aanwezig te kunnen zijn met 
een heel oud schip 

- Bert Vlot die eerst een leeg schip probeerde op te 
bouwen, maar opeens met een super speedboot aan 
kwam lopen. 

 En sinds de open dag 
- Eric Holtkamp, die bezig is een rijdende kermis attractie 

te bouwen. 
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En er komen nog meer mensen bij, de gemiddelde leeftijd daalt, 
de jonge garde is in opkomst. 
Ik vraag me af of ik me nu juist jong of oud moet gaan 
voelen……ach, wat maakt het uit. 
Zolang we het maar gezellig houden, zolang we dit soort 
pareltjes kunnen organiseren en we opstomen naar een volgend 
lustrum. 
En 14 november gaan we gewoon een volgend feestje maken, 
het 35 jarige bestaan van de club, nu in de Zegger, dus geef je 
op! 
 
De Voorzitter of gewoon Hannes 
 
 
Copy voor clubboekje 6/2015 inleveren voor: 1 Dec. 
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Truck kampioenschap 2015 
 
Ja, beste mensen het zit erop.  
Het clubkampioenschap voor de trucks is gestreden. 
Gelukkig geen gewonden of doden, hooguit een paar ego’s 
geknakt.  
Het was dit jaar een ware titanen strijd, maar dan wel 1 op 14,5. 
Halve wege heb ik jullie al laten weten dat het spannend was, 
maar de tweede helft van het jaar werd allen maar beter.  
Dit ging tot en met de laatste wedstrijd de “ inhaal wedstrijd”. 
Voor twee deelnemers zat het er naar 6 wedstrijden al op.  
Deze twee zaten dan ook met aan een geknepen billen bij de 
inhaal wedstrijd. Het kon nog alle kanten uit. En dat ging het dan 
ook.  
Het kampioenschap van 2015 kende een ongekend einde.  
Dit niet alleen in de bovenste regionen, maar ook in het midden 
veld werd nog zwaar gevochten voor elke plek.  
De deelnemers  zeggen dat het maar een spelletje is, maar 
onder tussen! Er staat roem op het spel. Het maakt dan ook niet 
uit of je de uitslag goed of op z’n kop leest, als je maar boven 
aan staat. 
Iedereen bedankt voor weer een geweldig kampioenschap dat 
maar blijft evalueren.  
Bouw en verbeter, dan zie ik jullie in 2016 terug. 
 
Truckcommisie 
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De UITSLAG was ik dat toch bijna vergeten.(geintje) 
 

2015 Trucker 1e 2e 3e 4e 5e 6e Inhaal Totaal 
1 Erik 280 310 280 240 160 255 0 1525 

2 Norbert 270 280 280 0 285 270 130 1515 

3 Virgil 290 285 250 210 210 0 210 1455      

4 Gerard 220 310 230 220 230 170 0 1380 

5 Tom 250 300 280 270 0 0 230 1330 

6 Richard 220 290 260 160 80 0 150 1160 

7 Thomas 290 270 270 220 0 0 0 1050 

8 Gerwin 0 300 260 0 260 0 200 1020 
 
 

 
 

Erik 
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Open dag 2015 
 

Het zit er al weer op. Onze open dag.  Het was voor ons, de 
schaal en truckcommissie, de eerste keer dat we een open dag 
hebben georganiseerd. Bij de algemene ledenvergadering 
hebben we ons plan bekent gemaakt. Vanaf de  vergadering 
hebben we naar de dag toe gewerkt. Plannen verder uit gewerkt, 
koffie, de taken verdeeld, koffie, vooral niet veel vergaderd, 
koffie. De laatste dagen puntjes op de beroemde I gezet en 
inkopen gedaan voor de bar. 
De zaterdag voor de open dag  al vroeg in de weer om alles uit 
de garage naar het bad te krijgen. Na de koffie is iedereen aan 
het opbouwen geslagen. Met een prachtig resultaat. We hadden 
zelfs tijd voor het oefenen met het veer. In de namiddag even 
een rondje gedaan en we waren onder de indruk.  
Het nacht varen en rijden was een hoogte punt. Het was gezellig 
druk en het varen in het donker en als trucker rijden op een 
verlichte baan was geweldig. 
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De open dag zelf was een mooie en gezellige dag. Alle 
deelnemers van buiten onze vereniging hebben ons bedankt 
voor de goede organisatie. Een opsteker voor ons allen. 
Het was spannend of de projecten voor de open dag op tijd klaar 
zouden zijn, maar door dag en nacht door te werken is het de 
“project managers” toch gelukt er een knallend begin van te 
maken. Super, onze dank! 
Op de dag zelf begon het wat haperend, maar uiteindelijk was 
ook de openingsact wel een succes (gelukkig, want daar was 
door de heren erg druk aan gewerkt!). Niet helemaal als gepland, 
maar het vuurwerk trok zeker de aandacht. En in de middag ging 
het al een stuk beter. 
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Ik, ik moet eigenlijk wij zeggen, moeten het natuurlijk ook even 
over de bar hebben. De beide dames hebben ons weer voorzien 
van koffie, fris en natuurlijk het beroemde broodje bal. Daarvoor 
onze dank. Zo konden wij ook de hele dag met onze hobby bezig 
zijn. 
Aan het eind van de middag gingen de eerste deelnemers die 
van ver kwamen huiswaarts. Natuurlijk met een dank je wel van 
onze kant. 
Als je iets opbouwt voor een open dag moet er aan het einde ook 
worden afgebroken. Dit ging zelfs na twee zware dagen erg 
vlotjes, iets na zessen was alles weer helemaal opgeruimd. 
Wij willen iedereen bedanken voor hun tijd en medewerking. 
Zonder de hulp kan zoiets niet georganiseerd worden. Zo was 
deze open dag toch weer een geslaagde dag. 
Er wordt natuurlijk geëvalueerd , koffie met koek er bij. Dat mag 
naar een geslaagde dag. 
Op naar de volgende. 

 
Schaal- en truckcommissie 
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NK E-Speed ESH 2015 
 

Zondag 11 oktober jl. was bij onze club de NK Electrospeed waarbij vaarders uit 
Nederland bij elkaar kwamen om de eindrondes te varen in hun klassen; 
FSR-E-Eco Expert, FSR-E-Mono 1, Mini Mono, Mini Hydro, FSR-E-Mono 2 en de FSR-E-
Hydro 1 klasse. 
Er werd gevaren volgens het door de ESH opgestelde regels, ook m.b.t. het accu-
reglement. De buitenlandse reglementen op dit gebied vallen daar zonder probleem 
tussen. M.b.t. de accugewichten zijn we hierdoor alleen ietsje ruimer zodat men in 
feite geen gerommel aan het lipopakket, draden of stekkers hoeft te doen om maar 
een paar grammetjes te sparen; Veiligheid staat voorop! 
Het weer hadden we mee, wel koud met een gure oostenwind maar veel zon! 
De wind speelde parten want die haalde de blaadjes naar onze kant heen zodat de 
vaarders soms (vaak) naar de kant moesten om het bladrommel van de schroef en 
roer weg te halen. Erg lastig, maar het was niet anders. Maar gezien de uitslagen zijn 
de juiste mensen ook wel in de prijzen gevallen, want die voeren het hele jaar al met 
de besten mee.  
We hadden goed weer en een lekker groot parcours, iedereen was goed geluimd dus 
wat wil je nog meer. Zelfs nog 2 nieuwe vaarders (voor het eerst meegevaren in 
september dit jaar in Zutphen) die ook spontaan met de NK mee voeren in de Mono 
1 klasse ondanks dat ze geen prijs konden winnen, allemaal erg positief.  
Door de stevige wind en vooral de bladeren in het water (tja, het is al herfst,hé!) 
kregen boten en dus de pakketten het wat zwaarder te verduren dan normaal wat 
een paar bolle lipo’s opleverde bij sommigen. Maar daar bleef het ook bij. Geen 
explosies, vuur, etc. wat je wel ’s leest. Uiteraard kan het wel, maar je ziet nu ook wel 
weer hoe goed de lipo’s zijn geworden ondanks dat ze flink leeg worden getrokken. 
Er was weer veel en leuk materiaal gezien, wat andere boten en interessante set ups, 
andere laders, etc. Erg, erg leerzaam als je ’s wilde weten hoe het momenteel gaat met 
lipo laden en borstelloze motoren.  
Ook een aantal geintresseerden waren even langs gekomen, en misschien dat daar 
nog verder wat uit komt.  
Ook een aantal geintresseerden waren even langs gekomen, en misschien dat daar 
nog verder wat uit komt. Ook één van de zeer oud gedienden van de ESH was als gast 
even komen kijken, nl. Bas Vreeswijk. Het is in de buurt en hij was toch benieuwd 
hoe het er nu aan toe gaat. 
Hij voer vroeger eind jaren 70 en begin 80er jaren ook vaak mee in de -toen nog- FSR 
2.5 KG Restricted klasse (zeg maar zo'n beetje wat nu de eco klasse is) en de F1E-1 kg 
(Restricted) klasse. Ook gevaren met wedstrijden in Engeland en de Internationale in 
Schiedam, Den Haag en de Hulsbeek in Oldenzaal, etc 
Maar het is allemaal geen vergelijk meer, al het materiaal is intussen zodanig 
veranderd en verbeterd. 
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Hydro aandrijving was bijv. in die jaren niet eens bekend, dat kwam pas rond 1985 
hier een beetje om de hoek kijken met de eerste Hydrospeed en Cobra's van 
Graupner. Veel materiaal en boten is al zo'n beetje kant en klaar cq voorgemonteerd; 
Vroeger was het écht bouwen en sleutelen, sleutelen, sleutelen. Het enigste wat in al 
die jaren écht is gebleven is nog altijd het good old plakband om de boot goed mee 
af te plakken, zei hij ;) . En ook wel jammer dat de F1 klassen niet meer worden 
gevaren, dat waren altijd leuke en zenuwslopende heats. De eco's van tegenwoordig 
varen nagenoeg net zo snel als de F1 klasse van vroeger. Tja, brushless en lipo 
bestonden toen nog niet, dat was toen vaak o.a. Keller borstelmotor (uitgebrande 
ankers!) met NiCads, daarvoor voeren er een aantal nog met zilver zink accu's. Soms 
was het echt behelpen met materiaal dat er toen was, als je het al kon krijgen. Wat 
dat betreft is er nu veel meer keus, op elk gebied. En dankzij internet ook veel 
gemakkelijker aan te komen. De thuisclub had nog één vaarder in de strijd die bij 
deze NK nog in de prijzen kon vallen; Berend Jan haalde in de Eco klasse bij de 
dagwedstrijd de 4e plek door wat pech en bladrommel, maar kon, ondanks dat, toch 
in de 1e heat nog de 2 na snelste rondenaantal neerzetten, zo bleek achteraf. Een 
goed varende Onyx en weinig blad op dat moment in het water waren daar debet 
aan. In de einduitslag werd hij uiteindelijk 3e, dankzij 3 goede eerdere voorrondes in 
het jaar. 
In de Mini Mono en Mono 1 kon Berend Jan dit jaar geen potten breken, daarvoor 
waren de resultaten te slecht, voor zijn doen dan.  
In de mini Hydro klasse voer hij met Steven de Graaf nog een leuke en snelle strijd 
uit; De 1e heat won BJ met 1 ronde voorsprong, in de 2e heat was het net andersom! 
De 3e heat moest dus de doorslag geven en moest BJ helaas wat vaker naar de kant 
voor bladrommel in schroef en roer dat steeds meer werd gedurende de dag. Dat 
kostte hem de 1e plek en daarmee uiteindelijk ook de NK titel. Maar het moet gezegd 
worden, Steven de Graaf is zeker de verdiende kampioen, hij won al 2 voorrondes en 
BJ zou alleen aan de extra punten bij deze NK te danken hebben dat hij evt. zou 
winnen mocht hij 1e zijn geworden in de dagwedstrijd. Maar het blijft een leuke 
klasse, die mini hydro en het gaat hier écht snel; Menig mono 1 boot kan er niet aan 
tippen, en zelfs een mono 2 boot zal er nog flink aan moeten trekken om deze 
bootjes bij te houden of zelfs voorbij te gaan. Maar het zijn dan ook lichte dingen, die 
mini hydro outriggertjes en dat maakt ze zo snel met de huidige setup. Een Mono 2 
boot is natuurlijk 3 tot 4x zo zwaar! Een aanvaring met een Mono 2 boot overleven 
ze niet, zelf een aanvaring met een boei is al erg tricky. Het komt hier ook echt aan 
op stuurmanskunst en rustig blijven, geen gekke dingen doen onderweg. Opperste 
concentratie is ook hier nodig! De speedboeien zijn er eind van de middag ook gelijk 
uitgehaald, het weer wordt slechter en de roeiboot zou ook binnenkort er al uit gaan, 
hoorden we. Na de wedstrijden werden de prijzen uitgereikt en iedereen had weer 
een mooie dag gehad. Op naar 2016 zullen we maar zeggen! 
Berend Jan Rodenhuis   
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Schaalnieuws 
 

Het schaalvaren is inmiddels in de herfst beland, inmiddels zitten 
we in oktober en hebben we weer een leuk schaaljaar achter de 
rug. Vele boten gezien, een aantal nieuwe boten alsmede ook 
oude boten die weer hun weg vonden naar de waterkant. 
Allemaal zeer positief.  
Op de werf liggen nog wel wat boten die afgebouwd worden, dat 
is wel duidelijk!  Al gaat het niet altijd zo snel als we soms 
kunnen of willen. Het blijft een hobby... 
De open dag van 27 september jl. – inmiddels 35 jarig bestaan 
van onze club – was zeer geslaagd, op elk rc terrein. Zelfs een 
gezonken onderzeeër is nog weer gevonden. Zo zie je maar 
weer, altijd handig om op dit soort dagen duikers achter de hand 
te hebben. De botenopkomst was zeer groot, op elk gebied was 
wel wat te zien, groot of klein, langzaam of snel. Het varen in de 
tijdsblokken van 20 min. was ruim voldoende. De clubtanker had 
ook zo zijn doop, dat ging de 1e keer redelijk goed en de knallen 
waren goed te horen, maar toch waren er wat problemen bij de 
waar ineens niet alles het meer deed. Dat wordt nader 
onderzocht wat het probleem kan zijn. 
De gasten waren zeer te spreken over deze dag, maar we troffen 
het ook wel met het weer!  
Met dank aan de leden voor de op- en afbouw, want ook die 
hadden een lang, druk weekend.  
We moeten het toch met z’n allen doen, nietwaar? Anders kun je 
zo’n Open Dag niet houden.  
De schaalwedstrijden zijn ook weer gevaren, het was ook dit jaar 
weer een spannend geheel maar wel sportief; Iedereen deed zijn 
best en dat ging de ene keer wat makkelijker dan de andere 
keer. Het weer hebben we goed mee gehad, dat is ook wel ’s 
anders geweest. Na de Open Dag zijn begin oktober de boeien 
eruit gehaald, want er was nog de NK E-speed bij ons op de 
vijver. 
Dan nog de einduitslag van het schaalvaren 2015: 
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ATTENTIE: 
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 6 resultaten van de 8 wedstrijden tellen mee voor het 
clubkampioenschap. Je mag dus 2 wedstrijden missen om toch nog goed mee te 
strijden om het clubkampioenschap! Een niet gevaren wedstrijd is ook een slechtste 
wedstrijd... 

De schaalcommissie MBV De Nijverheid 
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TE KOOP 
 

Beste mensen, 
 
Mijn moeder (92 j oud) heeft nog een ouderwetse werkbank met 
kolomboor in haar kelder staan. 
Ze wil er graag van af, er zijn geen andere gegadigden.  
De kringloop vind ze te zonde, ze wil hetr graag bij een echte 
hobbyist. 
De bank is ongeveer 1x1x1 m groot, geheel van hout.  
De kolomboor functioneert geheel goed, er zijn diverse boren e.d 
bij.  
Er is een houten bankschoef ingebouwd. 
 
Wie heeft er interesse, om voor weinig geld. (25 euro) .  
 
Alle info bij Hannes 
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De Open dag. 
 
Ik zal maar met de zaterdag beginnen. We hadden afgesproken 
dat we rond 10.00 aanwezig zouden zijn. Een ploeg truckers zou 
al iets eerder bij de garage beginnen met inladen. Maar voor 
tienen zouden ze er zeker nog niet zijn. Als ik dan vervolgens om 
vijf voor tien bij on clubhuis sta, is de wagen al leeg, is er een 
drukte van belang en ben ik al veel te laat…..en daar sta je dat 
als voorzitter, hoe zo zijn die vroege lui fanatiek…. 
Het opbouwen ging best vlot. De tenten schoten uit de grond, de 
wegen en gebouwen groeiden gestaag en rond 1400 was 
eigenlijk allen op orde. Gelukkig was er iemand die duidelijk liet 
doorschemeren dat de magen gevuld moesten worden (dat werd 
in de drukte gewoon vergeten…) maar de frietjes en kroketten 
smaakten heerlijk. Zo’n maaltijdje hoort er gewoon bij. 
Het was gezellig, iedereen heeft mee geholpen, het was een 
succes. Dus voor een volgende keer zorg ik dat ik er de 
zaterdagavond ook echt bij kan blijven. 
Hoe laat het zaterdag is geworden weet ik niet, maar zondag 
morgen lagen er een paar leden te slapen in een auto……. 
Toen “uiteindelijk” de sleutel om 08.30 in het slot van het clubhuis 
werd gedraaid, barstte de activiteit weer los. Alle gebouwen 
werden weer geplaatst, vele deelnemers waren er vroeg bij om 
hum wagens en schepen uit te stallen. We hadden bijna al weer 
te weinig tafels. Nu hoorde ik dat dit altijd te weinig is, maar we 
hadden wel veel meer tafels dan de vorige keer. Maar (gelukkig) 
ook veel meer deelnemers! Er waren bijna 80 deelnemers, je 
kunt na gaan hoeveel schepen en wagens dat zijn! Alle 
uitklaptafels, alle grote houten tafels en alle schragen waren 
opgesteld! 
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In ieder geval heb ik van vele bezoekers gehoord hoe mooi alles 
was. 
Het feit dat er af en toe aan de bel werd trokken en de bezoekers 
naar een bepaalde activiteit werden geroepen, werd als erg leuk 
ervaren. Het pontje, met de personen auto’s heeft diverse keren 
gevaren, ondanks de frequentie storingen in het kleine zwembad. 
De blauwe tanker heeft het uiteindelijk heel erg goed gedaan, 
Joop is nog bezig uit te zoeken wat er fout is met de regelaars. 
De truck-baan was fantastisch, iedereen bleef de gehele dag 
door actief op de baan, en ook de Dakar zandbak kon rekenen 
op voldoende aandacht. 
Onbedoeld werd de duikersploeg een centraal deel van alle 
demonstraties. Anderhalf uur heeft onze duiker geprobeerd de 
verdwenen duikboot op te sporen. Uiteindelijk hielpen een paar 
laatste belletjes lucht om de 140 cm lange onderduiker te 
traceren. Zelfs een verloren steeksleutel is boven water 
gekomen.  
Om half vier begonnen helaas al diversen gasten in te pakken. 
Daar moeten we misschien nog aan werken om dat iets beter te 
coördineren. Maar het feit dat om 18.00 iedereen klaar was, de 
garage weer dicht was en het clubhuis schoon, geeft aan dat we 
ook bij het opruimen, met zijn allen, een mooie klus hebben 
geklaard. En met zo veel zon en zo veel gezelligheid is het een 
groot succes geweest. 
Moe en voldaan,  op naar de volgende keer! 
 
Hannes 
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