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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:     H.Mulder  Tel. 06-22335897 
Secretariaat:       M.Rodenhuis Tel. 074-2778031 / 06-21631153 
Penningmeester: Ra. Leussink      Tel. 06-22182201 
Bestuurslid:     N. Kok 
 
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. 
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 ……. 
 
Hallo Beste mensen, 
 
De zomer staat voor de deur, de eerste wedstrijden voor de schepen en truck 
lopen  en varen als een tierelier.  
 
Er zijn een paar kleine mededelingen.   

1. We zijn gevraagd om het afval te gaan scheiden bij de bar. Dat houd 
in dat alle plastic ( zonder theezakjes e.d.) in een aparte container 
moet. Er staan dus nu 2 afvalbakken bij de bar. Probeer er even op te 
letten…… 
 

2. Verder zijn we begonnen een open vaardag te organiseren voor eind 
september. We zijn nog op zoek naar leuke activiteitjes op de dag zelf. 
Geen grote organisaties, maar kleine, makkelijke activiteiten om de 
boten op het water te krijgen en te houden. Natuurlijk gaat de pont 
varen en zal de tanker worden afgezonken, diverse nieuwe en oude 
wedstrijd elementen zullen in het water liggen (we gaan niet echt 
wedstrijden varen of beoordelen). Er komen enkele extra boeien om 
behendigheid te kunnen oefenen. Maar wellicht weten mensen nog 
meer zaken. 
Vertel het aan de schaalcommissie en help ons mee. Binnenkort horen 
jullie er meer over. 
 

3. Jos heeft aangegeven dat er op 2 juli een mogelijkheid is om naar de 
grote scheepswerf te gaan in Duitsland. Ik hoop dat er mensen 
kunnen, helaas ben ik dan nog op vakantie. Het initiatief van Jos vind 
ik heel erg leuk.  We horen graag jullie mening hier over. 

 
Dit is weer genoeg aan mededelingen, ik kijk gewoon uit naar het mooie 
zomerse weer, met veel bootjes en veel trucks en nog veel gezellige avonden 
met de club. En volgens mij begint de bardienst ook een beetje goed te 
draaien. Top! 
 
De Voorzitter of gewoon Hannes 
Copy voor clubboekje 4/2016 inleveren voor: 1 Augustus. 
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SCHAALVAREN 
 

Het vaarseizoen is alweer halverwege, en gaan we zo langzamerhand 
richting vakantietijd. Het weer is ook steeds beter geworden; Soms zelfs 
wat te warm, of het kwam met bakken uit de lucht! Er zijn weer wat 
nieuwe modellen gezien, waaronder de 152VO type boot van Joop ten 
Zeldam die zijn 1e proefvaart begin juni had. Dat was kort en krachtig, 
snelheid lijkt er wel in te zitten maar er moet dan ook nog het één en 
ander verder afgesteld worden.  
De schaalcommissie heeft een nieuw atribuut voor de wedstrijden, 
namelijk een sluis waar tijdens de wedstrijden doorheen gevaren moet 
worden, de breedte daarvan is afhankelijk van de breedte van de boot. 
Aangezien er het één en ander beweegbaar, instelbaar én hanteerbaar 
moest zijn is de hulp van Joop olde Heuvel ingeroepen, om het al 
werkend te krijgen met de 1e wedstrijd. Na de nodige bouwuurtjes in de 
avonden bij Joop is het nog op tijd gelukt ook! Met het materiaal en 
kennis van Joop moest dat ook wel goed gaan. Tevens werd het dok ook 
daarna nog aangepakt, die bij de 2e  wedstrijd al gereed was. Het één en 
ander is geintregeerd in één geheel, en is nu ook beter uitgelijnd en vast 
gezet. Het geheel bestaat nu uit 3 delen, en geen losse bakjes, draden en 
stekkers meer. Tevens kreeg het een kleurtje, zodat het allemaal wat 
proffesioneler eruit is komen te zien, ook dat alles weer met hulp van 
Joop.      
In juni hadden we ook nog de demo bij het Rutbeek, daar werd goed 
gevaren en gereden bij de Actie en belevingsdag. Die dag was het erg 
warm, maar toch een zeer geslaagde dag!  
Het varen op de vijver wordt vrijwel elke clubavond wel benut, en ook 
een aantal vaarders nemen tussendoor nog deel aan de 
schaalwedstrijden. Het blijft het spannend in de tussenstand, maar er 
zijn ook nog wel wat verschuivingen mogelijk.  Het valt op dat de hoge 
punten van 128 of meer nog maar nauwelijks worden gevaren tot nu toe 
dit jaar. Zo zit iedereen nog redelijk dicht op elkaar. In de B klasse 
hebben we zelfs even 2 man met exact dezelfde aantal punten na 3 
wedstrijden! Dat blijft spannend.  
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Eind juni (donderdag 30e) is er nog de zwemvierdaagse, waarbij we nog 
even kunnen varen die donderdagavond met allerlei boten. Er is die 
avond nog een schaalwedstrijd gepland, maar het is nog lang genoeg 
licht zodat het in feite geen probleem hoeft te zijn. Meestal duurt het 
toch pas tot een uur of 8 s’ avonds en daarna kunnen we nog rustig de 
wedstrijd varen. Maar varen kan in feite altijd, en dat doen een aantal 
dan ook; Vrij varen, boot testen, oefenen op het parcours, een motor of 
schroef testen hoe dit vaart, hoe houdt de (oude of nieuwe) accu of 
regelaar zich, zit er evt. water in de boot, etc.   
De club is in augustus 3 week dicht, en zien we elkaar weer na de 
vakantie waar we meteen de laatste schaalwedstrijd hebben, als 
tenminste alles mee zit qua weer. Dat is altijd weer afwachten.   
Tot de volgende keer,  de schaalcommissie 
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Finse  Hamina Class missele boat 
 

Deel 3 
27-11-2015 

 
 

Vannacht laten uitharden.  
Vanmorgen maar even wezen kijken hoe de giethars was uitgehard. Het 
zolderraam heeft de gehele nacht open gestaan om de boze dampen te 
laten verdwijnen. De jets zitten als een huis. Twijfelde even of er 
voldoende hechting zou zijn met het geschuurde ABS. Had trouwens 
niet gedacht dat er zoveel hars tussen het afgeplakte gedeelte zou lopen. 
Helaas vergeten om hier een foto van te maken. De gehele 
instroomopening was bedekt met een dun laagje hars. Maar dit was 
prima te verwijderen. Wil nu een paar teststrookjes maken om te zien af 
ik de gehele romp kan (lakken) met giethars.Ik weet alleen nog niet of 
de giethars zich hecht aan het door mij gebruikte Fortex 2mm 
geschuimd pvc materiaal. Dat is het (leuke) aan het werken met nieuwe 
materialen. 
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5-12-2015 
Beetje jammer maar het giethars hecht niet echt goed aan de Fortex. 
Hier een tussenoplossing voor bedacht. Omdat het zo moeilijk uit te 
leggen is zal ik als het zover is het met een paar foto's illustreren.  
Heb me bezig gehouden met de opbouw. De zijkant bestaat uit een 
gedeelte. 
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Het dak van de stuurhut is nog niet helemaal klaar maar de basis is in 
model. 
Andreas Eichner mijn Duitse mede bouwer is in het bezit van een 3D 
Printer. Hij maakt veel onderdelen met deze printer. 
 
Zo ziet het resultaat er dan uit. 
Nu is een 3 D printer natuurlijk hartstikke mooi. Maar je moet hem wel 
kunnen programmeren. Maar het resultaat is er wel naar. 

 
Is dat mooi of is dat niet mooi? Geweldig natuurlijk. Als ik zoiets zie 
wordt ik daar hebberig van.  
Maar ja 1200 euro voor een beetje goede 3D printer.  
Dat speel ik zo een twee drie niet klaar thuis.  
Nee helaas moet ik het hebben van het snij, zaag en vijlwerk.  
Ooit zal er wel een komen.  
Maar dan moeten ze wel 70% goedkoper worden. 
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05-01-2016 
Van de week kreeg ik de motoren binnen. Brushless Outrunner BC-
3530-8 1700 KV Goldserie. 
Helaas zaten de as uiteinden aan de verkeerde kant van de motor. Ik heb 
op op You Tube nog wel even gekeken of dit te veranderen was. Het is 
inderdaad mogelijk om de assen om te zetten. Maar ik heb toch voor de 
veilige kant gekozen. 
 
Dus het zaakje terug gestuurd. Nu weer op zoek naar 2 passende 
motoren. Ze moeten ongeveer 1700 KV zijn en die zijn dun gezaaid. Ik 
heb ook niets aan de bouw van de boot kunnen doen. Vervelende 
rugklachten verhinderden mij om lang te staan. Gaat nu weer een stuk 
beter. Hoop eind van deze week weer te kunnen bouwen. 
 
Omgekeerd plaatsen ging niet. Dan zou de romp theoretisch om de 
motor heen moetengaan draaien Denk niet dat dit zou werken. De enige 
oplossing zou zijn om de asjes uit de motor te tikken en er aan de 
andere kant weer in te tikken. En dat zag ik niet zitten. Voor dat je het 
weet een lager kapot of andere schade. 
De romp voorzien van een glasvezelmat. Mat op de romp leggen. Een 
beetje bijknippen. hier en daar vast gezet met 10 secondenlijm. Toen 
ingestreken met giethars en laten drogen. Werkte perfect. Ik dacht dat 
de romp mooi glad was. Mompel, Mompel, dus niet echt. Zal er toch 
een beetje putty bij nodig hebben. 
 
07-01-2016 
Na de romp perikelen maar een beetje hoger gekeken. De stuurhut komt 
weer in beeld. Er zit een soort dubbel dak op de stuurhut. 
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Het viel zwaar tegen om dit dak met zijn verschillende hoeken terecht te 
krijgen. Uiteindelijk na een dagje ploeteren,meten,snijden,weggooien 
heeft het dak een aanvaardbaar uiterlijk gekregen. Alleen de achterwand 
moet nog voorzien worden van 2 ramen en een deur (die trouwens 
schuin naar boven) open gaat. Het is een beetje giswerk hoe die komen 
te zitten. Ondanks dat ik via internet veel foto's heb verzameld kan ik er 
geen detailfoto's van te pakken krijgen. Door diverse foto's te 
combineren kom ik wel een eind in de richting. Dit is toch echt wel een 
nadeel. Hopelijk komt er nog een keer een Hamina Class deze kant op. 
Of dat ik een site tref van iemand in Finland of omgeving die ook deze 
boot bouwt en zijn voortgang op internet zet. 
 
Wordt vervolgd. 
 
Karel 
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AKTIE & BELEVINGSDAG 2016 
 
Begin Mei werden we aangeschreven door de organisator van deze dag. 
Hij was via, via aan ons adres gekomen. 
De vraag was of wij als vereniging mee zouden willen doen aan het 
randgebeuren op deze dag. 
Na enkele uitgewisselde mail en een bezoekje aan de lokatie, namelijk 
het Rutbeek in Enschede hebben we onze toezegging gedaan. 
Vanuit de vereniging waren er voldoende leden welke zich hadden 
opgegeven voor deze dag. 
De dag zelf was op zondag 5 juni jongsleden. 
En wat voor dag was het, heet heter heetst, bijna niet te doen, gelukkig 
stonden we aan het water en was ergelukkig af en toe een fris windje. 
We hadden 3 tenten opgezet voor de schaduw en Robert Gösi had een 
aggregaat en en Senseo meegenomen. 
De schepen en de tucks hadden in het begin een plaatsje in de tent 
gekregen, maar na verloop van tijd verhuisden de trucks naar een 
andere plek, lekker onder de bomen. 
Afgezien van het toch wel zeer warm weer was het wel een geslaagde 
dag, vooral omdat de truckers konden rijden op de rubber doeken die 
we mee haden genomen. 
De foto’s van deze dag komen wel op de site, maar en enkele foto’s 
laten we hier zien. 
 
Minne 
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Evenementen 2016 
 

 
9 Juni   Schaalwedstrijd  MBVDN 
 
18 & 19 Juni  Opendagen  VG Noorderlicht Beerta  
 
19 Juni  VADERDAG, CLUB GESLOTEN 
 
23 Juni  Truckwedstrijd  MBVDN 
 
30 Juni  Demo Zwem4daagse, Tuindorpbad, Hengelo 
30 Juni  Schaalwedstrijd  MBVDN  
 
7 Juli   Truckwedstrijd  MBVDN 
 
14 Juli   Schaalwedstrijd  MBVDN 
 
28 Juli   Schaalwedstrijd  MBVDN 
 
1 Aug t/m 24 Aug CLUB GESLOTEN I.V.M. VAKANTIE 
 
20 Aug  Open dag ATLANTIS,  Zutphen 
 
25 Aug  Schaalwedstrijd  MBVDN 
 
8 sept.  Truckwedstrijd  MBVDN 
 
11 Sept.  Open dag Kottenpark, Zwaaikom, Hengelo 
 
25 Sept.  ESH Meeting   MBVDN 
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http://www.mbvdn.nl 
https://www.facebook.com/mbvdn 

 
 


	CLUBBLAD
	TUINDORPVIJVER
	CLUBBLAD  MODELBOUW VERENIGING “DE NIJVERHEID”
	Redactie: © M.Rodenhuis



