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36e Jaargang nr. 3/2017 
 

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 mensen 
Mei  2017 
 
Er is van alles gaande bij een belangrijk deel van de club. De truckers hebben 
te kennen gegeven dat ze echt op zoek willen naar een vaste locatie waar een 
baan kan blijven liggen, waar ze vaak kunnen rijden, in weer en wind, maar 
vooral waar men niet als maar hoeft op en af te bouwen. De brug opzetten kost 
tocht gauw een uur. En rijden is leuk, opruimen niet…… 
We zijn als bestuur zeer betrokken bij dit initiatief. Lange lijsten met voor en 
tegens, problemen, oplossingen en mogelijkheden passeren de revue. Het is 
niet niets om zo’n stap te maken. 
Maar je kan er niet om heen dat de groep truckers steeds groter wordt, ze 
ontzettend enthousiast zijn en een aanzuigende werking hebben. Zowel in 
leden, als in activiteiten.  De consequenties zijn nog niet allemaal boven water, 
nog niet alles is opgelost, maar ook alle voordelen kunnen we nog niet 
overzien. Maar het schiet op. In ieder geval gaat er van alles veranderen. 
Sommige mensen roepen vaak “stilstand is achteruitgang,…. Je moet 
veranderen”. Dat voelt natuurlijk niet altijd zo, soms is goed ook goed genoeg, 
maar in dit geval denk ik dat de verandering nodig is. De roep is te groot en 
we moeten met zijn allen proberen daar met zijn allen beter uit te komen. De 
kans grijpen, ook al kost dat in het begin moeite en doet het soms pijn. 
Verandering is niet altijd negatief.   
 
Ik hoop dat jullie allemaal willen mee werken om met een positieve gedachte, 
deze verandering tot een succes te maken. Het zal ons nog een hele tijd bezig 
houden, maar geeft ook kansen. 
 
Daarnaast begint de vakantieperiode weer. Veel mensen zijn opeens een paar 
weken weg, maar komen opgeladen en een beetje bruiner weer boven water. 
Een tijd van genieten en soms tijd om iets anders te gaan doen. Ik ga weer 4 
weken varen, maar als ik thuis kom, is er een aantal huisjes klaar om op de 
open dag op te “schieten” met de tanks. De eerste beginselen krijgen al vorm 
en in de vakantie, aan boord van mijn boot, knutsel ik lekker verder.  Dus ik 
hoop dat iedereen lekker kan genieten van de zonnige periode van het jaar 
 
Hannes 
 

Copy voor clubboekje 4/2017 inleveren voor: 1 Augustus. 
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3e ESH Speed wedstrijd bij MBV Atlantis te Zutphen 
 
Op zondag 28 mei was er weer een ElectroSpeedHolland wedstrijd voor 
electrospeedboten in Zutphen, een wedstrijd meetellend voor de NK E-Speed 
2017, later dit jaar bij ons in Hengelo. 
Het was die dag nog heel goed weer, beetje wind maar wel warm met zo’n 27 
graden. De dag ervoor en erna waren echter stukken warmer, dus in dat 
opzicht troffen we het wel. 
Er waren dit keer 31 inschrijvingen, en dat was t.o.v. bijv. 10 jaar geleden al 
10 varende boten meer! Er blijft nu eenmaal een groep showvaarders en een 
groep wedstrijdvaarders. We hadden 2 nieuwe vaarders; een oudgediende en 
een rookie. Ook hadden we bezoek van een meervoudig Europees en 
wereldkampioen, namelijk Evgeniy Gromov uit de Oekraine!  
Hij is bouwer en ontwikkelaar van zijn Ecomaster rompjes, en had al heel wat 
mini eco rompjes in Nederland afgeleverd. Hij wilde wel ’s zien hoe dat hier 
ging, én hij was in de buurt, In het Hemelvaartweekend was ook de 
traditionele wedstrijd in het Duitse Moers waar hij aan meedeed op vrijdag en 
zaterdag, en kwam deze zondag naar Zupthen om ’s kennis te maken en mee 
te varen. Een aardige, rustige man en erg behulpzaam met alles. Ook had hij 
wat materiaal en mini eco rompjes bij zich, voor geintresseerden.  
Er werd gestart door de mini eco klasse, met 7 vaarders in 2 groepen totaal. 
Deze bootjes zijn standaard opgebouwd met eenvoudige setup, ,maar doordat 
ze door Gromov zijn ontwikkeld én de bootjes licht zijn varen ze qua 
rondenaantal al bijna net zo snel als de grotere eco klasse. De nrs. 1 en 2 in de 
mini eco klasse zouden 2e en 3e zijn geworden in de expert klasse.... 
Zo langzaam vaart het dus niet! Stefan Veerman won voor Evgeniy Gromov, 
en daar was Gromov niet blij mee! Tja, zo goed vaart het dus. Het verschil 
was 1 ronde.  
Berend Jan werd op gepaste afstand 3e in de mini eco klasse.     
De Eco Expert klasse werd wél gewonnen door Gromov met zijn zelf 
ontwikkelde, grotere versie van de mini eco romp. Met afstand werd hij 1e met 
10 rnd voorsprong op nr. 2 Stefan Veerman.  
De wereldkampioen liet even zien hoe er gevaren moest worden; Strak langs 
de boeien, snel, gas terug voor de bocht indien nodig, rustig inhalen want zijn 
boot was gewoon stukken sneller, geen slingerende boten, gewoon recht toe 
varen; Een genot om zo iemand weer ‘s te zien varen!  
Berend Jan was goed op weg maar had in de 2e heat pech waardoor hij minder 
voer en de 3e heat niet meer kon varen. 
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Toch eindigde hij nog als 4e . Gerard Pasman van MBV Atlantis uit Zutphen 
doet al jaren niet meer mee, maar was nog wel even aanwezig om te zien hoe 
het ging. Ook Jos was er nog even, en liet gelijk zijn mini eco even testen door 
Mr. Gromov himself. De afstelling zal nu ongetwijfeld beter zijn! 
 

 
 
In de Mono 1 klasse kon Berend Jan nog 3e worden met 2 goede heats. Marcel 
Dekker had ook 2e goede heats en won de klasse. 
De Mono 2 werd niet gevaren door te weinig deelname, maar ook vanwege de 
hitte. In de Mono 1 waren er al 2 lipopaketten kapot gegaan. Berend Jan 
vreesde dat ook al, maar het ging allemaal goed en beter dan verwacht op dat 
gebied. 
De mini mono klasse was de grootste klasse met 8 man! Dit werd 
overduidelijk gewonnen door Marcel Dekker, varend met een Ecomaster 
rompje. Berend Jan kon het nog redden met een 4e plek, varend met een Etti 
rompje en 3 cel A123 cellen. Een 2s lipo was te weinig, 3 cel weer te veel 
zodat nu even een tussenmaat werd genomen met deze Lifepo4 cellen. En het 
voer niet slecht! Zelfs het rompje draaide om doordat deze cellen wat 
zwaarder zijn.   
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Als laatste klasse werd nog de Hydro 1 klasse gevaren, die werd gewonnen 
door Marcel Dekker in een aangepaste, verlengde Panther.   
 
Tegen vieren waren we klaar, en na het opruimen van de tafels en partytenten 
en de uitslagen gingen we alles weer richting huis. Er zijn foto’s te vinden op 
de ESH site: 
www.electrospeedholland.nl   
Door het goede weer, het testen en de resultaten was het na een lange dag toch 
goed en tevreden terugkijken op deze vaardag.   
Toch blijft het jammer dat in Nederland nog maar erg weinig interesse is om 
speed te varen met zijn allen om een parcours. Er zijn genoeg mensen met een 
speedboot, maar meedoen met wedstrijden is blijkbaar meteen al teveel van 
het goede. Terwijl het eigenlijk niets voorstelt, want eigenlijk is iedereen 
gewoon wat aan het uitproberen of iets goed cq beter vaart of niet. Eigenlijk 
net als bij de gewone boten, alleen hebben de speedboten door hun snelheid 
wat meer aandacht nodig qua onderhoud en afstelling. Ach, je moet toch wat, 
niet? Zo blijf je er wel lekker mee bezig en krijg je er steeds meer feeling 
voor. En dat zie je dan weer terug bij een goed varende boot en maakt het je 
dag weer goed. “Spass haben” is was onze gastvaarder Evgeniy Gromov dan 
ook vaak zei. En hij heeft gelijk! Zelfs op zo’n dag zie je hem gewoon 
genieten van het varen en van de andere vaarders. Na overleg met de ESH 
groep is er inmiddels al een facebook pagina ingericht, om via deze weg wat 
meer belangstelling, interesse en meerdere vaarders te trekken, wat misschien 
ook weer meer vaarlocaties kan opleveren.  
Het adres: www. facebook.com/rcboot  
   
Berend Jan 
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Finse  Hamina Class missele boat 
 

3-10-2016 Deel 5 
De eerste regenbuien hebben we gehad dus wordt het weer tijd om en beetje te 
gaan bouwen. 
Het Bofors 57mm mk3 kanon is op zich al een uitdaging om te bouwen. De 
stealth techniek is mooi om te zien maar een crime om te bouwen.  
Ben begonnen met de draaikrans van het geschut. 
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      Bovengedeelte geschut 
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12-06-2016 
Na een weekje ploeteren eindelijk het Bofor 57 MM kanon werkend gekregen. 
De loop kan nu op en neer worden bewogen. Heeft me een mini servo gekost 
doordat bij het proefdraaien de zaak vast 
liep. Een beetje gejoel en weg was de mini servo. Jammer. Heb toen een iets 
zwaardere gemonteerd. 
Deze loopt als een zonnetje. En paste bovendien nog in de behuizing. 
Nu nog het gedeelte maken dat het geheel draaiend maakt. Wel iets met een 
servo. Maar anders als ik bij de S100 heb gedaan. 
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Wordt vervolgd, Karel 
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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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Koningsdag 2017 
 
Ook in 2017 waren we weer uitgenodigd om een demo te geven in het Pr. 
Bernhard Plantsoen tijdens de Koningsdag. 
Tegen 9 uur kwamen we daar aan en hebben we als eerste onze 2 tenten 
opgezet om toch nog wat beschut te zitten voor de wind. Het was weer zo’n 
typische Koningsdag, soms een zonnetje, dan weer een frisse wind. 
Ondertussen werden de tafels gevuld met de modellen en ook werd er een off-
road plekje ingericht. 
Al met al toch een leuke dag gehad en een bedankje voor die leden die de 
moeite hadden genomen om er te zijn. 
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Evenementen 2017 
 
 
10 – 11 Juni Open dagen VaarGroep Ekenstein Groningen 
 
15 Juni Club Schaalwedstrijd MBVDN Hengelo 
 
17 – 18 Juni Open Dagen Vaargroep Noorderlicht Beerta 
 
17 Juni Open Dag MVT Enschede 
 10:00 tot 17:00 uur 
 
22 Juni Club Schaalwedstrijd MBVDN Hengelo 
 
25 Juni ESH Electrospeed Atlantis Zutphen 
 
29 Juni Club Truck behendigheid MBVDN Hengelo 
 
6 Juli Zwem4daagse Tuindorpbad Hengelo 
 
8 juli Hobbydag Hasseler Esch Hengelo 
 
9 Juli ESH Electrospeed Atlantis Zutphen 
 
13 Juli Club Schaalwedstrijd MBVDN Hengelo 
 
20 Juli Club Truck behendigheid MBVDN Hengelo 
 
27 Juli Club Schaalwedstrijd MBVDN Hengelo  
 
17 Augustus Club Schaalwedstrijd MBVDN Hengelo 
 
19 Augustus Open Vaardag Atlantis Zutphen 
 
31 Augustus Club Truck behendigheid MBVDN Hengelo 
 
2 - 3 September Kids@Thepark Hengelo 
 
17 september Open Dag Kottenpark Enschede 
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http://www.mbvdn.nl 
https://www.facebook.com/mbvdn 
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