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CLUBBLAD  MODELBOUW VERENIGING “DE NIJVERHEID” 
 

37e Jaargang nr. 1/2018 
 

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 Tuin-
dorpvijver 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 PER MAIL OF 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 ……. 
        feb  2018 
Beste mensen, 
 
Helaas hebben we weer een lid verloren.  
Joop ten Zeldam is maandag 29 januari overleden.  

 Donderdag 1 februari zijn Jan Geertsema en ik naar de 
 crematie van Joop ten Zeldam geweest. Het was een mooi 
 afscheid. Namens de club hebben we de familie 
 gecondoleerd en bloemen gegeven. Men was erg blij met 
 de aandacht en steun die we de  laatste maanden aan Joop 
 hebben gegeven, en zeker met die paar bezoekjes aan de  
 club, die telkens weer een mooie avond voor Joop 
 vormden. 
Helaas is het niet meer gelukt om Joop het resultaat te laten zien 

van het afbouwen van zijn slepertje (Tugger-tug) , sinds 25 jan ging Joop snel 
achteruit. 

 
Nieuwe Locatie: 
Eindelijk lijkt er iets schot te komen binnen de gemeente. De verkeersspeeltuin 
wordt nu echt leeg gehaald en wij zijn de volgende partij die met de gemeente om 
tafel mag zitten om te kijken of we een contract kunnen afsluiten. 
Nu komt de tijd van overleggen, afspraken, financiën en dus mogelijk echte 
stappen. Op de ALV horen we misschien al meer, op het moment dat ik dit schrijf 
is er nog niets besloten.  
 
Hannes 
Copy voor clubboekje 2/2018 inleveren voor: 1 Mei. 
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Trucker on Tour 
 

Het is zaterdagmiddag 6 januari 2018. Als ik me  met alle kisten naar 
beneden worstel. We gaan naar Kerk-Avezaath voor de 2e oliebollen 
rijdag.  Bij Gerard gaan de volgende rc trucks in de auto. Vol gepakt aan 
we op weg naar Rc-Ontour. Met een rustig gangetje zijn we 1,5 uur later 
op plaats van bestemming. Uit laden die handel en de trucks op de baan 
gezet. Hier treffen we ook de rest van de truckers. Bij naam Gerwin, 
Martin, Jurgen, Rob en Frits een gezellig zooitje bij elkaar dus. Jammer dat 
onze Norbert met echte mannen griep in bed lag, dus er niet bij kon zijn. 
We hebben natuurlijk wel met de thuis blijvers geappt. Rijden kon daar 
vanaf 15.00 en dat hebben we ook gedaan. De één behoorlijk meer dan de 
ander, maar gezellig was het.              
Om 20.00 uur was er de beroemde truck verkiezing. Deze had 4 klassen. 
1 alleen de trekker, 2 bakwagen, 3 technisch en 4 het hele span. Onze 
jongens die mee deden vielen natuurlijk in de prijzen. Gerwin deed mee in 
de categorie bakwagens en Gerard deed mee in de klasse technisch. 
Gerwin is eerste geworden, Gerard is derde geworden. 
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Gerard kreeg nog een prijs, één die je eigenlijk niet wil krijgen. De pech 
prijs. Het verhaal is door Gerard al lang verteld maar toch. Gerard heeft 
zijn mooiste dieplader van de kast gestoten. Hierdoor zag hij z’n eerste 
plaats in één klap verdampen. De jury was dan ook van mening dat hem 
deze prijs toekwam. 
Na de prijs uitreiking moesten alle winnaars op de foto en werd er een ere 
ronde gereden. Dit ging erg moeilijk want zelfs in de rc-wereld kent men 
files. Vooral als je alles ook nog op film wilt hebben. 
We hebben ook nog in het donker gereden wat zeer de mooi was, de kerels 
van Rc-Ontour hadden de baan prachtig verlicht. Van sommige trucks kan 
onze Richard nog wat van leren. 1540 Led’ s ja ja.  
Hij heeft de truck zelf gezien. Leuk dat ie de moeite had genomen om ook 
te komen. Top.  
Om  21.00 was het mooi geweest op naar huis. Alle truckers bedankt voor 
de gezellige dag. 
Nog enkele foto’s tot besluit. 
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Groeten Erik 
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24 & 25 FEBRUARI, ZEELANDHALLEN, GOES 

 
 
 
 
19 t/m 22 APRIL, WESTFALEHALLEN, DORTMUND 
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Trucker on tour 
 
Een week geleden waren we te gast bij Rc-Ontour. Deze week zijn we, Gerard, 
Joop en ik, naar de Emsland modelbouwbeurs geweest. 
 

 
Dit is en blijft een kleine maar leuke beurs. Ondanks dat je hier ook merkt dat het 
allemaal wat minder wordt. In aantal bezoekers maar ook de deelnemende 
verenigingen. Uitzondering zijn de Crawlers  en Scalers hiervan stonden er twee 
verenigingen. Bij één van deze twee troffen we twee leden van ons aan. Jos en 
Bert die er behendig met hun auto en vrachtwagen over het aangelegde parcours 
reden. Heren misschien ook iets voor onze vereniging? Ik denk dat er wel meer 
leden zijn die dit zien zitten. isschien iets om op te pakken en er een nieuwe tak 
binnen onze vereniging van te maken.  
We zijn met z’n drieën over de hele beurs gelopen en kwamen nog meer leden 
tegen, Paul en Martin waren er ook, gezellig dus. Gerard was op zoek naar een 
speciale trein. We hebben dus veeeeel treinen gezien. Gerard heeft ‘m niet 
gevonden, helaas. Veel lopen maakt de mens hongerig dus een pitstop gemaak 
 en ons te goed gedaan aan een pommes mit curry wurst. Hierna nog een 
rondjegemaakt en via de truckbaan van MTC roadtrain Emsland op naar de 
uitgang. 
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Gerard heeft ons weer keurig thuis gebracht. Hier nog een paar foto’s van de 
beurs. 
 

 

   
Erik Vos 
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Eerste schaalvaarder in 2018 
 

Dit jaar komt de eer toe aan Marcel, hij  was de eerste vaarder dit jaar met 
een schaalboot op de grote vijver. 
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Adviezen voor het varen op een water 
 
Het is plicht om een goede WA verzekering te hebben. Ook eentje die 
schade dekt veroorzaakt door modelboten. Vraag bij de eigen maatschappij 
na of ze deze verzekering bieden. 
 
Wat kun je nog meer doen om je spulletjes en die van de ander schade 
vrij te houden; 

Goede waterdichte rc-box 
Zeker geen losse batterijen of accucellen in een accu houdertje 
Geen corrosie op stekkers (controleer dat af en toe) 
De elektronica evt. in de rc-box inspuiten met een 
conserveringsmiddel 
Goed zender en ontvanger accu pakket 
Stekkers, ontvanger en accu pakket in de boot goed gezekerd 
(tyrap, klittenband, oid) 
Zorg dat je met je zender de mogelijkheid hebt om je motor uit te 
zetten 
Zorg dat alles goed vast zit (nylock of borgmoeren, loctide etc) 
Storing kan tegenwoordig bijna niet meer. Het is vaak een excuus 
voor incomplete en slecht onderhouden installaties. 

 
Dit is niet alleen belangrijk voor electrovaarders, maar ook voor mensen 
die een stilgevallen electroboot ophalen. 

- Nood-uit (kan een schakelaars zijn voor schaalboten) aan de 
buitenzijde van de romp 

Electrospeedboten: 
- Nood-uit gebruiken, verbreek het circuit. Zodoende geen props die 

spontaan kunnen gaan draaien. 
- Zet stilgevallen electroboot rechtop. De slechtste oorzaak hiervan is 

als er water in de boot is gekomen. Als je zo'n boot uit het water 
haalt en de boot ligt nog rechtop, zorg dan dat de punt naar beneden 
wijst. Zo blijft het water in de punt staan en kan het de elektronica 
niet verder beschadigen. 

- Stilgevallen electroboot op z'n kop. Als je zo'n boot uit het water 
haalt zorg dan dat de punt naar beneden wijst, EN DRAAI DE 
BOOT NIET OM. 
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Zo blijft het water in de kap staan en kan het de elektronica niet 
verder beschadigen 

- Tot slot nog een tip. Iedere electrovaarder weet wat het is als er 
rook uit je bootje komt en je snel je kap open wilt hebben. Peuteren 
aan je tape wat juist dan natuurlijk niet snel genoeg los wil komen... 
Het is in ieder geval belangrijk om je tape te "molenwieken", dus je 
begint aan een lange zijde, dan de voorzijde, dan de andere lange 
zijde en als laatste de achterkant. En als je nu de eerste lange zijde 
plakt, zorg dan dat je het eerste stukje tape een centimeter of 3 
dubbel plakt voordat je de kap dichtplakt. Dit is dan een prima 
begin om in 1 ruk je tape volledig te kunnen verwijderen... 
Uiteraard doe je dit niet met je boot op de standaard, maar hou je je 
boot met de punt naar beneden om de bij 2 en 3 genoemde reden... 

 
In en op het water, vooral voor speedboten: 
- NIET VAREN als er mensen in het water zijn 
- Bij ca 5 "dooie boten" even de tijd laten om het water vrij te 

maken 
- Kijk ook eens voor je boot uit als je vaart, dan komen er geen 

verrassingen op je pad 
- Vaar met de klok mee (rechtsom) en om de boeien (ook al 

liggen die er niet, je kunt ze wel denkbeeldig maken door met 
zijn allen op ongeveer hetzelfde punt te draaien) 

- Zet je motor op tijd uit, niet als die al op de walkant ligt 
- Voordat je de boot oppakt, kijk eerst eens om je heen voordat je 

hem met draaiende prop oppakt en rondzwaait (kinderen lopen 
met hun gezichtje op prophoogte!!!!) 

- Dooie boot is een gevaar voor je eigen boot en die van anderen, 
maak anderen daar dus op attent 
(roep duidelijk en hard dooie boot als je boot uitvalt of omslaat) 

 
- Zorg voor een opzichtig kleurtje 
- Zorg voor voldoende drijfvermogen(poolnoedels) 
- Afstand tussen bergingsboot en eigen boot groot 
- Langzaam i/d buurt van de bergingsboot 
- Kijk af en toe om je heen en maak anderen attent 
- Ken je eigen limiet en die van je boot 

Zwolse MB 
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Finse  Hamina Class missele boat 
 
20-10-2016/ Deel 6, 
 
Moest beslissen hoe ik de bovenbouw en de romp met elkaar verbind. Heb 
gekozen voor grote openingen in het dek met opstaande randen waar de 
bovenbouw over heen moet vallen. 
Waterdicht en genoeg ruimte om nog diverse mogelijkheden te kunnen 
inbouwen. 
Heb een soort onderdek gemaakt onder de bovenbouw. Dit past weer 
precies op/over de onderbouw. Door middel van supermagneetjes wordt de 
bovenbouw vast gehouden op het dek. Een beproefd systeem dat ik ook 
heb toegepast bij mijn S100 Schnellboot 
 
Uiteindelijk moet er op het achterdek nog een inspectie luik komen met 
genoeg ruimte om bij de 4 aanstuur servo's voor de waterjets en de 
motoren te kunnen komen. Moet nog een beetje puzzelen hoe ik dat ga 
doen. Zelfde geldt eigenlijk voor het voordek maar wil eigenlijk ook niet 
dat het een (gatenkaas) wordt met allerlei onderbrekingen in het dek. 
Mijn volgende zorg is om een 2 montage plaatjes te (laten) maken om de 2 
x 1400 KV outrunners uitgelijnd en wel met de waterjets te verbinden. Heb 
al met clublid Joop hier een babbeltje over gemaakt. Denk dat dit wel goed 
komt. 
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Ik was nog niet helemaal zeker of ik het Bofors 57 mm kanon goed op 
schaal had gebouwd. Mijn modelbouwcollega Andreas Aicher uit 
Duitsland die mij op het idee bracht om de Hamina class te gaan bouwen 
stuurt mij nu een 3D geprint Bofors kanon in de schaal die ik nu bouw. 
Komt in onderdelen aan. Moet dan alles verlijmen, glad maken, etc etc. 
Ben werkelijk benieuwd of ik goed in de richting zat met mijn gefabriceerd 
kanon 
Moet van de week met de post aankomen. 
 
Karel Ensink op Kemna 
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Evenementen 2018 
 
18 Februari Hobby en Modelbouw Markt , Roden  
 Centeurlaan zuid 6, Roden 
 11:00 – 17:00 uur  € 3,00 
 
24&25 Februari Modelbouw Show, Goes 
 Zeelandhallen, Goes 
 10:00 – 18:00 uur  € 10,00 
 
17 Maart Modelshow Europa 2018, Ede 
 Plantion, Ede 
 10:00 – 16:00 uur  € 10,00 
 Kranen, zwaartransport, Grondverzet 
 
17&18 Maart Modelspoor Evenement, Zutphen 
 Fanny Blankers Koenweg, Zutphen 
 10:00 – 16:00 uur  € 8,00   
 
24 Maart Modelbouw Show Epe 
 Smallersweg 8, Emst 
 10:00 – 15:30 uur 
 Uitnodiging ontvangen, voor 15 Febr retour 
 
24&25 Maart Euro Model Expo, Lingen 
 Emslandhallen, Lingen 
 za 10:00 – 17:30 uur 
 zo 10:00 – 16:30 uur  € 8,00 
 
2 April Miniatuur en Modelbouw Spectakel 
 De Meenrhe, Steenwijk 
 10:00 – 17:00 uur  € 5,00 
 
15 April ESH Speedvaren 
 Tuindorpvijver, Hengelo 
 10:00 – 16:30 uur 
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19 – 22 April Intermodellbau 2018 
 Westfalenhalle, Dortmund 
 9:00 – 17:00 uur  € 14,00 
 
27 April Koningsdag 
 Prins Bernard plantsoen Hengelo 
 10:00 –  16:00 uur 
 
29 April Truckdag MBVDN 
 Tuindorpvijver, Hengelo (onder voorbehoud) 
 10:00 – 16:00 uur 
 
10 Mei Werkschepen dag 
 S.M.G. IJmond, Heemskerk 
 
21 Mei Subsail 2018, Hasselt 
 Zwembad van wijngaarden 
 Veerweg 2 
 Hasselt  (Overijssel) 

2 Juni Modelbouwshow MVT, Enschede 
 Beltrumbrink 52, Enschede 
 10:00 – 16:30 uur 
 
2&3 Juni Open Dagen Vaargroep Ekenstein 
 Landgoed Ekenstein, Appingedam 
 10:00 – 16:30 uur 
 Uitnodiging ontvangen, voor 8 Mei retour 
 
16&17 Juni Open Dagen Vaargroep Noorderlicht 
 Hoofdstraat 9, Beerta 
 10:00 – 16:30 uur 
 Uitnodiging ontvangen, voor15 Mei retour 
 
23 September Open Vaardag MBVDN 
 Tuindorpvijver, Hengelo 
 10:00 – 16:00 uur 
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http://www.mbvdn.nl 
https://www.facebook.com/mbvdn 
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