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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,
Met de algemene Leden vergadering in het vooruitzicht kijk ik altijd
even terug naar hoe het afgelopen jaar is gelopen, gezien van uit het
bestuur.
En dan ben ik best tevreden. Een leuk lopende Bardienst, hopelijk een
nieuw enthousiaste bar-dienst bestuurslid. En een extra garage, nu is er
voor de trukkers eindelijk een beetje ruimte, maar ook de boten hebben
wat meer lucht. En er staan al 2 werkbanken klaar om te kunnen
klussen.
Er ontstaan toch weer ideetjes om op de club wat te gaan knutselen. Het
hok in het clubgebouw begint weer wat leger te raken. We kunnen
straks weer bouwspulletje kwijt en er ontstaan ook al ideetjes.
Hoe naar het verlies van Johan ook is, zijn model-tanks geven wel een
impuls om bij de open dag (in september) , misschien een in elkaar
stortend rijtje huizen te hebben. Ik heb er maar vast een plaatje bij
gedaan, dan weten jullie wat er misschien mogelijk is.
Kleine bouw klusjes. Die we gewoon op de donderdag kunnen
bedenken, maar ook uitvoeren. Niet speciaal voor de boten of te truck,
maar voor de club als geheel, voor een groepje schietende tanks in
september.
Met andere woorden,

Op naar de opendag in september”

“
ik heb er zin in!

Hannes (c.q.voorzitter)

Copy voor clubboekje 2/2017 inleveren voor: 1 April.
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In Epe, 2016, was deze demo te zien met de tanks.
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SCHAALNIEUWS
Het is nog winter als we dit schrijven, maar het nieuwe jaar 2017 is
weer begonnen waarin veel gaat gebeuren. Er is alweer het enige
gepland, zowel bij onze club als andere clubs (clubwedstrijden,
vaardagen, open dagen, etc.). De meeste varende leden hebben echter
wel een boot vaarklaar paraat, dus daar ligt het niet aan. Ook zijn er wat
nieuwe (varende) leden erbij gekomen. Dat is altijd goed, en hopelijk
doen ze ook ’s mee met de wedstrijden, altijd leuk zo met z’n allen aan
de waterkant, en je bent ook dan toch weer aan het varen. Zo leer je je
boot ook weer beter kennen, onder alle omstandigheden.
Bij de meesten gaat het al niet meer om de wedstrijd te winnen;
Iedereen doet zijn best en de ene keer gaat het wat beter dan de andere
keer, maar dat mag de pret niet drukken. En ja, er kan er maar eentje
winnen, maar de rest heeft er niet minder om gestreden en evt.
problemen aan de waterkant worden vaak al wel verholpen met hulp
van de andere leden.
De 1e vaarder van het jaar hebben we –op dit moment van schrijvennog niet gezien op de vijver. Na een flinke vorstperiode zat de vijver
namelijk al een tijdje dicht. Iets dat we niet vaak mee maken de laatste
jaren. Het blijft jaarlijks altijd een leuk item wie de 1e vaarder zal zijn!
De Algemene Leden Vergadering gepland op 9 februari waarbij o.a. de
commissies het één en ander zullen bespreken met de leden.
Voor de varende leden zijn er bijv. weer schaalwedstrijden gepland, 8
stuks waarbij de beste 5 meetellen.
Dit jaar is er geen vaardag, daarvoor is er nu de Open Dag op 24
september.
.Er staan nog wat bouwprojecten op stapel, zoals bijv. het aanpassen
van de haven. Maar daarvoor is er al het één en ander gedaan, zoals de
garagebox wat anders ingedeeld (okt ’16), daar komt t.z.t. ook nog een
werkbank in om daar te plekke wat te kunnen doen (febr ’17).
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Daarna worden de boeien weer opnieuw schoongemaakt en getaped. Dit
zal op de vereniging worden gedaan. In mei staat de haven gepland voor
een ‘onderhoudsbeurt’ zodat we die zonder problemen bij de Open Dag
kunnen inzetten.
Dan de clubwedstrijden voor dit jaar, zoals het er nu naar uit ziet
worden ze gehouden op:

Don. 11 mei
Don. 18 mei
Don. 1 juni (tevens truckwedstrijd)
Don. 8 juni
Don. 22 juni
Don. 13 juli
Don. 27 juli
Don. 17 augustus
Alle wedstrijden aanvang 19:30 uur (onder voorbehoud).
Bij noodweer, omstandigheden etc. kan er een wedstrijd verschoven
worden
De schaalcommissie MBV De Nijverheid
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Finse Hamina Class missele boat
Deel 3
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.
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23-03-2016
Even een tijdje met andere dingen bezig geweest. Maar het begon weer
te jeuken. Verder gegaan met de opbouw van het dek. Op de foto is het
haast niet te zien maar er zit vlak achter de radartoren een stukje
verlaagt dek. Hier staat het Rheinmetal Mass Dekoy systeem in
opgesteld. Het tweede Dekoy systeem staat net voor de stuurhut op het
voordek. Het Rheinmetall MASS (multi-ammunition soft-kill system)
kan het schip beschermen tegen sensor gestuurde raketten door het
lanceren van Philax chaff and infrared flare decoys
Het raket systeem komt op het achterdek vlak achter de (goot)
Inmiddels ook begonnen met de radartoren. Is een mooie toren om na te
bouwen. Er zijn behoorlijk veel details van deze toren te vinden op
internet dus dat werkt een stuk prettiger
- 11 -

Op de radartoren komt het TRS 3D radar systeem. Wil dit laten laten
draaien. Moet nog op zoek naar geschikte motortjes met vertraging om
de beide radarsystemen te laten draaien.
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Er zitten diverse andere systemen op het schip zoals de Raytheon
ARPA navigatie radar.Het Signal Scout I-band surface search radar
systeem
De sonar is een Simrad Subsea Toadfish active high-frequency search
and attack sonar, en een Sonac/PTA towed array sonar.
Mooie termen die ik van het internet heb geplukt.
23-03-2016
Nog een foto van de radartoren.
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24-03-2016
De motoren heb ik uiteindelijk ook te pakken gekregen. Het zijn 5
polige 1400Kv max,560 Watt type NTM 28 36 (prop) Helikopter
outrunners. Denk dat deze sterk genoeg zijn om de jets aan te drijven.
Met de beugels die je op de foto ziet moet de montage denk ik wel
lukken.
Ik heb nog geen idee welke (BEC) vaartregelaar ik hier voor nodig heb.
Is daar een berekening voor? Zit zelf te denken aan een Helicopter
regelaar van ongeveer 40A . Kan natuurlijk ook een zwaardere nemen
van 60A. Weet eigenlijk niet wat ik hier voor nodig heb.
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TRUCKERS ON TOUR
Iedereen heeft de naam van Kerk-Avezaath wel eens voorbij horen
komen de laatste tijd. Maar wij zijn er met 7 truckers geweest.
De rit begon op een gladde zaterdagmiddag. We kwamen bij het Texaco
tankstation op zuid samen. Van hieruit op naar Tiel, met de afslag
Kerk-Avezaath waren we binnen de twee uur op plaats van
bestemming.
Ik had Gerard in de auto. Gezellig, maar hij wist het
zeker hij ging de truckverkiezing winnen. Ik dacht “ Zou ie dan stil zijn
op de terug weg?”
RC-ontour had een oliebollen rijdag georganiseerd van 15.00 tot 22.00
in de avond. De eerste rijdag van het jaar. Dit jaar deden ze dit voor het
eerst, een rijdag in het donker met een ware truck verkiezing.

Ze hebben daar een prachtige baan die ze geheel verlicht hadden. Zelfs
met een mega aantal lantaarnpalen en verlichting in alle gebouwen. Dit
was indrukwekkend.
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Daar aangekomen iedereen een goed 2017 gewenst. Toen begonnen met
het uitpakken. Gerard kon niet wachten en was als eerste aan het rijden
met die aole meuk. Norbert volgde snel en de rest kwam er achteraan.
De truck van Gerwin had een probleempje, maar ook hij kwam aan het
rijden. De gordijnen gingen dicht en het licht ging uit. Man wat een
mooi gezicht al die lampen en kleuren. Om een uur of zes moesten de
trucks die zich hadden opgegeven naar de truck verkiezing. Dit
gebeurde achter gesloten deuren. De jury bestond uit een monteur, een
oud transportondernemer, en de gehele ploeg van achter de bar. Hier
dacht Gerard nog een dame om te kopen, helaas niet gelukt.

Ze hadden er vier categorieën. 1 Technisch werkend. 2 Losse
motorwagen, hierbij is Norbert eerste geworden. 3 Losse trekker, hier
had Erik de derde plaats. 4 Compleet span. Hier werden de grootte
prijzen vergeven en Ja Gerwin haalt de derde plek. Nu wordt het
spannend nog maar twee prijzen te vergeven en Gerard staat te trillen
op z’n benen. Het verlossende woord, Gerard Dat de tweede prijs. De
beste van ons allen. Dat was echt geweldig.
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Hier al de prijswinnaars te samen op de foto.
Na deze verkiezing hebben we met z’n allen een ere ronde gereden. En
er een opgedronken (cola) natuurlijk. De avond ging sneller voorbij dan
gedacht en tegen negenen hebben we iedereen bedankt voor een
geweldige dag en de jongens van RC-ontour bedankt voor de goede
organisatie. We hebben onze rekening bij de bar betaald. Zodat we in
alle rust op huis aan zijn gereden. Gerard ja, hij was er stil van.
Zijn truck achterin, maar de beker moest mee voorin.
Reden we allebei met een grijns op ons gezicht richting Hengelo.
Zelfs oale kerels zijn net kinderen als ze een prijs winnen.
Alle kerels bedankt voor een gezellige dag.
Erik
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Evenementen 2017
23 Februari

Truckwedstrijd

MBVDN

23 Maart

Truckwedstrijd

MBVDN

5 – 9 April

Intermodellbau 2017

DORTMUND

20 April

Truckwedstrijd

MBVDN

23 April

ESH Speedmeeting

MBVDN

27 April

Koningsdagdemo ?

HENGELO

30 April

Truck Event 2017

MBVDN

11 Mei

Schaalwedstrijd

MBVDN

13 Mei

Nooteboom trailers

Wijchem

18 Mei

Schaalwedstrijd

MBVDN

20 & 21 Mei

OMBC

Olst

25 Mei

Werkschependag

Hoogvliet

27 & 28 Mei

Hobma modelbouwdagen

Elst
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http://www.mbvdn.nl
https://www.facebook.com/mbvdn

