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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 …….
okt 2017
Beste mensen

Feestavond
We hebben elk jaar een speciaal moment voor het uitreiken van de
prijzen van de truck en vaar-wedstrijdjes. Vaak is het ergens een
gezellige avond, met activiteiten en wat te eten. We zitten echter met
een mogelijke overstap naar een nieuwe locatie. We weten nog
helemaal niet hoe en wanneer, maar als het gebeurd, dan zullen we vast
en zeker extra investeringen willen en moeten maken.
Vandaar dat we (bestuur en commissies) hebben besloten om iets
prijsbewuster toch onze gezellige avond in te gaan richten. Namelijk op
16 November, een gewone donderdagavond. We maken er een gezellige
nacht-vaar en rij-evenement van, vooraf gegaan door een lekkere
“snert”-maaltijd.
Waarschijnlijk beginnen we dan iets eerder omdat mensen anders
omvallen van de honger…, maar daar over later meer. Noteer het vast
in je agenda,

Donderdag 16 november 2017,
Eten op de club, varen en rijden in het donker en
prijsuitreiking
Open dag 24 sept 2017
We hebben net de open dag achter de rug. Wat hebben we een mazzel
gehad met het weer. Er zijn veel mensen geweest en ik geloof dat het
allemaal goed is verlopen. Ook het opbouwen ( zaterdag) en afbreken
(zondag van 1600-1800) liep vlot.
Er waren veel trucks, en een zeer actieve groep crawlers in de zandbak.
Helaas waren er aanzienlijk minder boten in vergelijk met 2 jaar
geleden en ook minder dan de vaardag vorig jaar. Waarom? Ik weet het
niet. Er zijn voldoende uitnodigingen verstuurd.
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Ik weet dat de truckers zaterdag avond heerlijk hebben gereden, maar ik
weet ook dat er eigenlijk geen boten waren. Dat verwijt zal zeker
worden gegeven, ik was er zelf ook niet. Helaas zijn er bij velen ook
andere krachten die trekken, ik had bezoek, de ander was te druk, en het
aantal actieve vaarders is klein. Het is niet anders, maar dat hoeft de
pret van een ieder niet
te drukken. Ik ben gewoon blij dat de truckers geen last hebben gehad
van regen, als was zondags de baan behoorlijk nat van de ochtend
dauw.
Al met al een schitterende dag. Over twee jaar weer, maar waar…….
En hoe…..

Nieuwe Locatie:
Helaas is er nog steeds niets bekend over de nieuwe locatie. Er wordt
getrokken en geduwd, maar de ambtenaren zijn niet zo snel. Op de
mogelijke nieuwe plek zitten allemaal meetpunten in de grond
(ivm industrie in de omgeving) Daar moet diep over worden nagedacht,
wat mag en wat niet. Het zal dus nog wel even duren voor we iets
weten. Ondertussen zijn de truckers al overgestapt naar de nieuwe
garage. Dat hebben ze heel slim en goed geplanned rond de open dag.
Hannes

Copy voor clubboekje 6/2017 inleveren voor: 1 December.
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VERHUIST
Steven Grobbink
is verhuist van Libellestraat Hengelo naar Albistraat, Hengelo.

NIEUWE LEDEN
We mogen weer een nieuw lid verwelkomen binnen de vereniging
Paul Agterbosch
uit Enschede

Truckersnieuws
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ROKEN ZAL HET !!
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FOTO’S KIDS@The PARK
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Schaalnieuws
Het schaalvaren is inmiddels grotendeels voorbij, we zitten al in de
herfst en dat is te merken, ondanks dat we toch een paar mooie dagen
achter de rug hebben. Met de afgelopen Open Dag hadden we zelfs
perfect weer! We hebben weer een leuk schaaljaar achter de rug.
Genoeg boten gezien, een aantal nieuwe boten alsmede ook de wat
oudere modellen die weer af en toe hun weg vonden naar de waterkant.
Allemaal zeer positief, ondanks dat we als varende leden wel minder
vaak de boot meenemen om te varen. Dat ligt mede ook aan de leeftijd,
want we worden er allemaal niet jonger op. Zo hebben een aantal
varende leden ook hun (toenemende) gezondheidsproblemen waardoor
ze minder vaak of zelfs niet meer kunnen varen op momenten dat ze dat
wél zouden willen. Met dat feit krijgen we de komende jaren wel steeds
meer te maken. Op een aantal ‘werfen’ bij de leden liggen nog wel wat
boten die afgebouwd worden, al gaat het niet altijd zo snel als we soms
kunnen of willen. Het blijft een hobby...
Nieuwe, jonge(re) varende leden zijn altijd welkom maar in dit tijdperk
van computers, I phones en Netflix wordt het steeds moeilijker de weg
naar de varende en bouwende rc botenwereld te vinden. Blijkbaar trekt
het rc varen niet meer zo; Op jonge leeftijd (5-10 jaar) vinden ze het
allemaal prachtig, maar 10 jaar later... moeten ze er niets meer van
hebben, zo lijkt het. En inmiddels is onze modelbouwvereniging ook
geen jonge vereniging meer, maar gemiddeld gezien qua leeftijd van de
leden toch al flink op leeftijd. Jeugdleden hebben we niet meer, rc zal
wel iets voor ouderen zijn. Als die ‘ouderen’ dan wel komen om lid te
worden of hun oude hobby weer oppakken is dat alleen maar goed.
Daar zullen we het van moeten hebben, tegenwoordig.
De demo bij Kids @ the park in het prins Bernhardplantsoen in
augustus verliep goed, we konden daar goed varen en ook de kids
konden nog met een clubbootje varen. Dat voldeed zo goed dat het
andere slepertje later ook nog verder werd aangepast zodat ook dit in
orde kwam. De oude clubbootjes waren te oud, goed voor een bassin
maar verder... Een bassin hebben we ook niet meer, dus de oude bootjes
zijn gestript en in de afvalbak beland. De apparatuur is in de huidige
clubboten is gekomen. Alles functioneert nog perfect!
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De open dag van 24 september jl. – inmiddels het 37 jarig bestaan van
onze club! – was zeer geslaagd, op vrijwel elk rc terrein. De
botenopkomst was minder groot dan verwacht, maar toch stonden er
genoeg modellen, prachtig gebouwd! 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 was ook weer tiptop
voorbereid en dat ging dit keer eigenlijk zonder problemen.
Een impressie van deze dag is mede gefilmd en op youtube gezet:
https://youtu.be/74kY9oYgYIY https://youtu.be/dyr_CRk7uqI en
https://youtu.be/KQXvwH1yjW0
Leuk om te zien! Het ponton voldeed na wat verdere aanpassingen (o.a.
automatisch ophalen oprijstrook) ook goed en de haven was nu ook
gemakkelijker in en uit het water te halen na de opknapbeurt. Maar er
wordt alweer druk gespeculeerd om het één en ander toch nog weer wat
verder aan te passen!
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 weer 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 een week later
nog de NK E-speed bij ons op de vijver.
Op donderdag 16 november is de jaarlijkse feestavond waarbij de
prijsuitreiking van het schaalvaren en de truckwedstrijden is. Geen dure
feestavond elders maar dit keer gewoon bij ons clubgebouw, met een
hapje en een drankje en waarbij ook die avond gevaren en gereden kan
worden met verlichting.
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Dan nog de einduitslag van het schaalvaren 2017:
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 5 resultaten van de 8 wedstrijden tellen mee voor het
clubkampioenschap. Je mag dus 3 wedstrijden missen om toch nog
goed mee te strijden om het clubkampioenschap! Een niet gevaren
wedstrijd is ook een slechtste wedstrijd... Na elke wedstrijd verandert
dus na wedstrijd 5 het puntenaantal van de beste 5 wedstrijden van elke
deelnemer; Dit is waar het om gaat! Hierdoor is er geen aparte
inhaalwedstrijd meer! Tenzij we door weersomstandigheden evt. al
meerdere wedstrijden moet afgelasten.

De schaalcommissie MBV De Nijverheid
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DE GROOTSTE HOBBYBEURS VAN
NOORD-NEDERLAND – LEEUWARDEN
10 T/M 12 NOVEMBER 2017
Onderstaand vindt u de opbouwtijden, openingstijden en de
afbouwtijden van de beurs Hobby & Vrije tijd 2017. De beurs waar u
als exposant vele verschillende hobbyisten leert kennen. Hobbyisten
waarmee u uw passie kunt delen, want Hobby & Vrije tijd is als geen
ander een beurs voor de hele familie!
Of u nu op zoek bent naar materialen om kaarten te maken of liever cup
cakes versiert. Interesse heeft in schilderen, mode, sieraden maken,
fotografie of modelbouw. De spotlight staat hier op de laatste trends,
technieken en mooiste materialen voor uw passie. Doe nieuwe ideeën
op, kom lekker shoppen, deel uw enthousiasme met anderen en ga
lekker creatief bezig in een van de vele workshops.
Openingstijden

Vrijdag 10 november 13.00-22.00 uur
Zaterdag 11 november 10.00-18.00 uur
Zondag 12 november 10.00-18.00 uur
Tarieven

•
•
•
•
•

Entreekaart kassa:
Entreekaart online:
Entreekaart kassa i.c.m. Hobbypas:
Parkeertarief:
Kinderen t/m 12 jaar:

€ 8,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 4,00
Gratis

Online bestellen

Hiernaast kunt u online kaarten bestellen voor Hobby & Vrije tijd in
het WTC Expo Leeuwarden. Met het online bestellen van entreekaarten
bent u voordeliger uit en hoeft u bovendien niet meer in de rij te staan
bij de kassa’s. Betaling van uw bestelling kan plaatsvinden door
gebruik te maken van diverse vertrouwde betaalmethodes, waaronder
iDeal, creditcard of Paypal.
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Minne
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FOTO’S OPEN DAG 2017
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HOBBY GEREEDSCHAPPEN
Tijdens de voorbereiding voor onze opendag waren wij, Joop, BJ en
Raimund, met het opknappen van de haven bezig bij de garage.
Toen kwam de buurman en die heeft een tweetal apparaten gedoneerd
aan de club. Bijgaand een foto. De apparaten staan momenteel in de
garage waar ook het algemene spul ligt.

Raimund
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Foto’s Kottenpark Open Dag
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http://www.mbvdn.nl
https://www.facebook.com/mbvdn

