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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. 06-12437382 
Secretariaat:       M.Rodenhuis Tel. 074-2778031 / 06-21631153 
Penningmeester: Ra. Leussink      Tel. 06-22182201 
Bestuurslid:     N. Kok 
Bestuurslid:     B. Vlot 
      
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 ……. 
 
Beste leden, 
 
Het mooie weer komt er weer aan, de boeien gaan weer in het water!  
De truckers hebben hun eerste activiteit al weer achter de rug, en de 
deuren staan weer open. Toch lekker om weer een frisse neus te kunnen 
halen. 
Ook de bardienst draait weer op volle toeren.  
Op de ALV hebben we een paar beslissingen hebben gemaakt over de 
zomer, we blijven open!!   
Maar dan moet de bar ook bezet zijn. Er zijn ook drie nieuwe leden, en 
ook die moesten een plekje hebben. Er ligt dus een nieuwe lijst.  
 
De meeste zaken zijn ongewijzigd, maar voor Jos Essens, Bert Vlot, 
Johnny Teesink, Frits Kupers, Jan van Ginkel en Martin Bosman, is het 
noodzakelijk even op de lijst te kijken (we sturen hem natuurlijk ook 
weer op via de mail!!!). 
 
Bert is ondertussen lekker begonnen als bestuurslid, als 
verantwoordelijke van de bar.  
Heb je een probleem, of gewoon een vraag, of kan je onverhoopt toch 
niet als je bardienst heb, vraag of bel Bert (of een van de andere 
bestuursleden) en laat het ons horen. 
 
 
Hannes (c.q.voorzitter) 
 
 
 
 
 
 

 
Copy voor clubboekje 3/2017 inleveren voor: 1 Juni. 
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Nieuws van de schaalcommissie 
 

Inmiddels zitten we alweer in april van dit jaar, en zo langzamerhand 
zien we met het beter worden van het weer en stijging van de 
temperatuur ook weer wat meer boten aan de waterkant om deze te 
testen; Ligt ‘ie goed? Komt er water in? Vaart de boot ook écht vooruit 
met de huidige zenderinstellingen, etc?  
We hebben alweer wat leuke bouwprojecten gezien in het clubhuis en 
op de vijver (klein, groot, langzaam, snel) bij een aantal, en dat is een 
goed teken. 
 
De boeien zijn de afgelopen weken weer schoongemaakt, opgepompt 
indien nodig en voorzien van geel tape zodat iedereen goed kan zien of 
een boei aangeraakt is of niet.   
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Twee boeien zijn inmiddels vervangen, zodat we weer wat nieuwe 
boeien moeten aanschaffen willen we verder in het jaar geen problemen 
krijgen. De andere gewichten zijn vorig jaar bij 4 boeien al getest en 
het bleek dat dit een stuk makkelijker is om een boei te verwisselen in 
de praktijk, want dat was eerder nogal een gewicht en erg lastig om dit 
in de roeiboot te moeten doen.   
 
De roeiboot zal er in de komende weken ook weer in het water gaan 
want er is eerst nog een ESH speedbootwedstrijd op 23 april, na dit 
snelle geweld gaan de schaalboeien pas in het water en beginnen we op 
donderdag op 11 mei ’s avonds met de 1e schaalwedstrijd. 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 maar dan wél op een andere plek zodat je de 
wedstrijdvaarders dus niet hindert.  

- 5 - 



 
 

 
- 6 - 



Op zaterdag 6 mei gaan we bij Joop een begin maken met het 
opknappen van de haven, zodat dit makkelijker bevestigd kan worden 
in het water en wordt het hier en daar wat aangepast. Dit hopen we bij 
de Open Dag weer up-to-date te hebben.   
 
Dan de wedstrijddatums van dit jaar voor het schaalvaren: 
1e wedstrijd: donderdag  11 mei  19.30 uur 
2e wedstrijd: donderdag 18 mei  19.30 uur 
3e wedstrijd: donderdag   1 juni  19.30 uur 
4e wedstrijd: donderdag   8 juni  19.30 uur 
5e wedstrijd: donderdag 22 juni 19.30 uur 
6e wedstrijd: donderdag 13 juli 19.30 uur 
7e wedstrijd: donderdag 27 juli 19.30 uur 
8e wedstrijd: donderdag 17 aug. 19.30 uur  

 
De beste 5 wedstrijden tellen mee voor het klassement, dus je mag zelfs 
3 wedstrijden missen om toch nog gewoon hoog te kunnen eindigen.  
Hopelijk komen er veel vaarders dit jaar ’s meevaren, want de meesten 
varen toch voor hun plezier en niet meteen zozeer om die beker te 
winnen. Het blijft leuk om je door het parcours te manoeuvreren, met 
andere boten erbij, de wind waar je wel ‘s rekening moet houden, soms 
gaat het ‘s slecht en een andere keer weer wat beter, maar zo leer je wel 
je boot kennen.      
Bij de ALV is het ook al gemeld, het parcours verandert niet. Het is zo 
al lastig genoeg! 
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Verdere activiteiten liggen nog in het verschiet zoals demo’s, 
vaardagen bij andere clubs, de avondevent en een koude jattenrace 
(beide met de truckers) veel later in het jaar.  
De Open Dag in september is er ook nog voor de omliggende 
verenigingen en uiteraard voor elke vaarder binnen de club.  
 
Met Koningsdag zijn we ook als vereniging alweer uitgenodigd om te 
komen demonstreren met de boten en trucks in het Prins Bernard 
plantsoen. Altijd een leuk stekje om te varen en te rijden.  
Ook in begin september hebben we daar op het plantsoen weer een 
demo en dan voor Kids@Thepark.  
 

 
 
Hiervoor kan men zich opgeven op de bekende inschrijflijsten op de 
club, of anders per mail op ons mailadres. 
We zien jullie aan de waterkant! 
 
De schaalcommissie Raimund,  Joop en Berend Jan 
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Finse  Hamina Class missele boat 
 

24-03-2016 Deel 4 
Raketsysteem en bewapening 
Vier RBS-15 mk3 anti schip raketten met een bereik van over de 
100Km 
Het Umkhonto-IR surface to air raketsysteem dat in staat is om 
gelijktijdig tot acht vliegtuigen binnen 
een cirkel van 14 Km op te sporen en te vernietigen. Verder een Bofors 
57mm kanon voor oppervlakte en luchtdoelen. Dan nog twee 12.7mm 
zware Russische NSV machinegeweren. Ook kan het schip worden 
uitgerust voor/met het opsporen en leggen van mijnen. Eigenlijk 
ongelooflijk hetgeen een naar verhouding klein schip aan bewapening 
meezeult. Het 57 mm Bofors kanon vind ik persoonlijk een beetje te 
over bemeten voor dit schip. Maar goed het zit erop dus komt het er op. 
 

 
57mm Boforskanon 
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Raket dek met kleppen voor de diverse raketten. 
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24-03-2016 
Afgelopen dagen het achterdek gemaakt. Het is constant passen en 
meten omdat alles onder een bepaalde hoek moet staan. Lang leven de 
stealth techniek.  

 

 
 

Wil me komende dagen eens verdiepen in de mogelijkheden van een 
Arduino mini pc. 
Denk dat ik deze prima kan gebruiken voor de sturing en het aan en uit 
schakelen van diverse 
elektrische componenten. Een mede clublid gaf vorige week een kleine 
demonstratie van de mogelijkheden. 
 
24-03-2016 
Het antwoord op de vaartregelaar is binnen. Dat ging ongeveer zo "Je 
kent de wet van Ohm toch wel? Ja, wel van gehoord maar wat moet ik 
ermee? Nou die heb je nodig om jouw vraag te beantwoorden. Oh ja?  
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Okay en hoe gaat dat dan? Heel simpel,je vaart met ongeveer 11.2 a' 
12.0 volt. Dan neem je voor het gemak 12.0 (Volt) dat deel je door 
max. 560 Watt vermogen van je motor en dan kom je op 46,66 Ah uit. 
Dus niet zo moeilijk. Voor de zekerheid neem je dan een vaartregelaar 
van 60 Ah. Wat is het leven toch simpel als je de antwoorden weet. 
 
26-03-2016 
Mooie uitvinding dat Arduino systeem. Een clublid heeft dit systeem 
aangeschaft. Het is eigenlijk een programmeerbare Mini Pc met daar 
aan gekoppeld 8 relais. En dat voor ongeveer 45 euro. Elk relais kan 
met een functie op de zender worden geschakeld. Dat lijkt me wel wat 
voor de functies die ik eventueel wil inbouwen. Prachtig al deze nieuwe 
toepassingen in de modelbouw. Ergens in mijn achterhoofd vertelt me 
iets dat ik dit eventueel ook gebruiken kan voor de aansturing van de 
waterjets. Maar dat moet nog uitgebroed worden. Kan mijn vinger er 
nog niet opleggen. 
 
30-03-2016 
De radar laten draaien. 
Heb een paar micro motortjes met een vertragingsmechanisme te 
pakken kunnen krijgen.6 volt 35 U/min. Deze ga ik gebruiken voor de 
de navigatie en TRS 3D radar.Ze hebben een mooi klein formaat en 
kunnen daardoor met gemak ingebouwd worden. 

 

 
 
Wordt vervolgd, Karel. 
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TRUCKERSNIEUWS 
 
De truckers zijn ook weer begonnen met de behendigheids proeven in 
februari. 
Ondertussen is het aantal rijders wat mee doen opgelopen naar 14 man. 
 

 
 
Ook de voorbereiden van Truckerdg op 30 april is heeft de nodige 
aandacht, er zullen wel weer wat nieuwe projecten opduiken. 
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POLO-SHIRTS 
 

De vereniging wil graag als eenheid naar buiten treden. 
Daarvoor gaan we, op verzoek van de leden, Polo Shirts aanschaffen, 
zodat we met demonstraties e.d. goed herkenbaar zijn als vereniging. 
Er is gekozen voor Polo Shirts in de kleur marineblauw met op de 
achterkant, in het wit, de naam van de vereniging en op de rechter 
voorkant de naam van de drager. 
 

 
Afbeelding kan afwijken van de werkelijke shirts 
 
Naam Lid: __________________________________ 
 
Maat Polo Shirts: ______________________________  
 
Aantal: ___________________ 
 
Naam Voorkant: ______________________________ 
 
Eigen bijdrage per Polo Shirt:  € 5,00 
 
 

DEZE GEGEVENS ZIJN OOK TE VINDEN EN TE DOWNLOADEN OP ONZE 
VERENIGINGSITE onder LEDENINFO. 
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Eerste vaarders dit jaar 
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Evenementen 2017 
 
5 – 9 April InterModellbau 2017 Dortmund 
 Westfalenhallen  €14,00 
 
7 – 9 April RC Powerboat treffen 2017 Eersel 
 
17 April Miniatuur en modelbouw spektakel Steenwijk 
 De Meenthe  € 
 
20 April Club Truck behendigheid MBVDN Hengelo 
 
23 April ESH Electrospeed MBVDN Hengelo 
 
27 April Koningsdag, Pr. Bernhard plantsoen Hengelo 
 10:00 – 16:00 uur  
 
30 April Modeltruck Event MBVDN Hengelo 
 
11 Mei Club  Schaalwedstrijd MBVDN Hengelo 
 
13 Mei Nooteboom trailers Wijchem 
 
18 Mei Club Schaalwedstrijd MBVDN Hengelo 
 
20 Mei Dag van de Zeesleepvaart Maassluis 
 N.g.v. 
 
25 Mei Werkschependag 2017 Hoogvliet 
 
28 Mei ESH Electrospeed Atlantis Zutphen 
 
1 Juni Club Truck behendigheid MBVDN Hengelo 
 Club Schaalwedstrijd MBVDN Hengelo 
 
8 Juni Club Schaalwedstrijd MBVDN Hengelo 
 
10 – 11 Juni Open dagen VaarGroep Ekenstein Groningen 
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http://www.mbvdn.nl 
https://www.facebook.com/mbvdn 
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