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CLUBBLAD MODELBOUW VERENIGING “DE NIJVERHEID”
37e Jaargang nr. 4/2018

De M.B.V.D.N. is opgericht op 17 september 1980.
Het clubgebeuren vindt plaats in het gebouw van het Tuindorpbad en op
het terrein aan de Groenhofstraat 36A 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:
R. Staal
Secretariaat:
M. Rodenhuis
Penningmeester: Ra. Leussink
Bestuursleden: N. Kok, B. Vlot

Tel. 074-2436099
Tel. 074-2778031/06-21631153
Tel. 06-22182201

Redactie: © M. Rodenhuis
COPY INLEVEREN PER MAIL OF OP CLUBDAGEN! ! !
Contactdagen: Tuindorp: Donderdags van 19.30 tot 22.00 uur,
Zondag van 14.00 tot 17.00 uur, (1okt. tot 1
mei), Van 19.30 tot 22.00 uur (1 mei tot 1 okt.).
Groenhof: Woensdags van 19:30 tot 22:00 uur,
Zaterdags van 12:00 tot 16:00 uur.
Op feestdagen is de vereniging gesloten
Lidmaatschap: Junioren tot 18 jaar € 30,00 en minimumleeftijd 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,
De eerste club schaal vaar wedstrijden zijn alweer gevaren en telkens hebben
we mooi weer bij hopelijk houden we dit tot het einde van het seizoen.
Van het bestuur geen nieuws tot betrekking over het nieuwe clubhuis en de
nieuwe vaarvijver we moeten wachten tot de ambtenaar van vakantie terug is
en dan kunnen Norbert en ondergetekende een afspraak maken om een aantal
zaken te regelen en dit zwart op wit op papier te krijgen.
Tevens gaan we met de gemeente vragen of we komende winter een plafond
in de nu nog grote werkplaats mogen maken en isoleren wand de zon brandt
aardig op het platte dak en ook de diverse cv-leidingen te verplaatsen.
Bij het nieuwe clubhuis gaan de werkzaamheden ook gewoon door ondanks de
warmte, dan beginnen we meestal zaterdag s ’morgens op tijd om de warmte
voor te zijn met als resultaat dat de enkele weken geleden 10 kuub zwart zand
voor de Crawler baan hebben gekregen van Schopman transport en om goed
12:00 uur was de zandbak gevuld en dicht gemaakt en de komende weken
kunnen de Crawlerrijders de zandbak inrichten en lekker rijden.
De uitkijktoren voor de truckers is reeds schoongemaakt en in de grondverf
gezet en binnenkort gaan we deze schilderen en de looproosters weer
terugplaatsen en tevens de schakelkast voor de verkeerslichten schilderen.
Het volgende project na de zomervakantie is ruimte te maken voor het
tankstation dus alle hulp is welkom.
De huur van de vaarders garage is reeds opgezegd en moet nog wel
bezemschoon opgeleverd worden de komende weken dus heb je tijd om de
helpen om de deze leeg te maken alle hulp is welkom meld je even bij Minne
Rodenhuis.
Tot slot,
Vaarders houdt de glimmende kant in het water en voor de truckers de
glimmende kant tussen de lijntjes en wens alle leden een fijne vakantie toe.

De Voorzitter.

Copy voor clubboekje 5/2018 inleveren voor: 1 Oktober.
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SCHAAL NIEUWS
Het vaarseizoen is alweer dik halverwege, en gezien de zomermaanden
is het voor de meesten (nog) vakantie. Ook dit jaar zijn er weer een paar
andere boten gezien op het water, of oude boten weer opgeknapt om
weer ’s mee te kunnen varen, al dan niet door intussen een andere
eigenaar. Toch is het te merken dat er minder vaarders komen aan de
waterkant, de groep wordt er tenslotte ook niet jonger op. Tevens zijn
wat leden weggevallen door drukte op werk, gezondheidsproblemen en
zelfs overlijden. Helaas zien we vrijwel geen nieuwe leden op
vaargebied, en dat is jammer. Reden is bekend, de jeugd trekt het o.a.
niet meer of vinden het niet meer interessant; Die zitten liever achter
PC, TV of mobiel telefoon (met name sociaal media om maar niets te
hoeven missen) dan dat ze daadwerkelijk iets met de handen en hersens
doen. Op zich zijn er wel jongeren met techniek bezig (school, TUprojecten, etc.) maar de stap om in de vrije tijd dan naar een
modelbouwvereniging te maken komt niet bij ze op, is niet interessant
genoeg en de wetenschap dat je dan in feite al tussen de ‘oudjes' zit. Het
zijn vaak de oudere leden die nog overblijven en als er mensen bij
komen zijn het ook vaak al degenen die hun (oude) hobby weer ’s
oppakken, boot of auto. Misschien wordt het wel weer beter, als we een
vaarwater aan de Groenhofstraat erbij hebben. We zullen het toch van
de leden moeten hebben.
Gelukkig wordt het varen op de grote vijver vrijwel elke clubavond wel
benut zolang het weer het toelaat, want de blijvende hitte deze zomer
nodigt niet echt meer uit om actief te zijn. Ook een aantal vaarders
neemt tussendoor nog deel aan de schaalwedstrijden. Met nog één
wedstrijd te gaan blijft het in de A-klasse voor de nrs. 1, 2 en 3
spannend tot het laatste moment. Pech hadden een aantal ook met hun
boot, maar de problemen lijken te zijn opgelost; Aldoende leert men, en
soms is het ook domme pech of gewoon iets vergeten. Vaak wordt het
alweer opgelost, hetzij aan de waterkant, in het clubhuis of thuis. De
anderen varen ook leuk mee in het klassement, soms gaat het boven
verwachting en dan weer wat minder, maar het klassement is al wel
grotendeels gezet.
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De laatste uitslagen van de schaalwedstrijden hangen standaard aan het
prikbord op de club, maar zijn ook te zien op de clubsite
www.mbvdn.nl .
De B-klasse heeft dit jaar al 4 man, waarbij Klaas een duwbak gebruikt
bij de sleper Southampton. Dat vaart nog zo goed, dat hij nu al zeker is
van de titel clubkampioen in de B-klasse. Johnny en Henk strijden
verder nog hard mee om de andere plekken, met slechts 11 pnt
onderling verschil...! Joop staat wat te ver achter om nog de 3e plek te
kunnen halen, maar het kan nog wel.
Er heeft ook dit jaar -tot nu toe- nog niemand foutloos gevaren, dus zo
gemakkelijk is ons parcours zeker niet! Een aantal poorten zijn minder
zwaar gerekend omdat de sluis erbij is gekomen, maar desondanks blijf
het toch een pittig parcoursje!
In ieder geval wordt er al wel doorgebouwd horen we zo links en rechts,
en daarbij zijn mooie en onverwachte vaarmodellen ter sprake
gekomen.
Aan de Groenhofstraat locatie ligt het voor de vaarders stil, eerst moet
de vereniging weten wat daar nu echt kan en mag m.b.t. het te bouwen
bassin. Het is nu vakantietijd, dus de molens van de gemeente draaien
nog wat langzamer. Geduld is een schone zaak, zullen we maar zeggen.
Intussen zijn er een aantal leden daar ook het één en ander aan het
opknappen, en is de garagebox van de vaarders en algemeen materiaal
opgezegd. Dat betekent, dat het e.e.a. verhuisd wordt in deze weken
naar het verenigingsterrein en inmiddels is dat ook al bijna klaar.
Verder is er nog de vaardag van Kottenpark Modelbouw bij de
Zwaaikom op zondag 16 september, en natuurlijk een week later onze
eigen Open Vaardag op zondag 23 september waarbij het parcours die
dag nog in het water blijft. En de opgeknapte haven er dan ook in gaat.
Naast eigen leden zijn ook andere verenigingen uitgenodigd, die hebben
al de nodige informatie ontvangen.
Naast vaarders hebben we ook wat medewerkers nodig voor de verdere
nodige opbouw. Iemand die mee wil helpen met de opbouw en afbouw,
geef het maar even door aan het bestuur. Het is tenslotte een
verenigingsgebeuren (toch?!), en vele handen maken ook hier licht
werk. We worden er allemaal niet jonger op, helaas...
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Intussen kan er nog altijd gevaren op clubavonden aan de
Tuindorpvijver, al is te merken dat het ’s avonds alweer sneller donker
wordt: Vrijvaren, boot testen, oefenen op het parcours, een motor c.q.
schroef testen hoe dit vaart, hoe houdt de (oude of nieuwe) accu of
regelaar zich, zit er evt. water in de boot, werkt alles nog etc. Een
goede testgelegenheid voor de komende Vaardagen!
We maken er met z’n allen gewoon nog een leuk najaar van!
De schaalcommissie Hannes, Raimund, Joop en Berend Jan
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Tussenstand na 7 wedstrijden, met aftrek van de 2 slechtste wedstrijden:

A Klasse:
1. Hannes
2. Berend Jan
3. Klaas
4. Minne
5. Reinhard
6. Reinhard

Hydrograaf
Coast-Guard
Southampton
Atlantic
Wolf
Havenboot 56

599 pnt
587 pnt
583 pnt
497 pnt
206 pnt
097 pnt

B Klasse:
1. Klaas
2. Johnny
3. Henk
4. Joop

South. +bak
P3
Sun XXI
S100

580 pnt
539 pnt
522 pnt
507 pnt

Laatste wedstrijden don. 9 aug.
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.
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DEMO BROUWERIJPLEIN 16 JUNI
Een gezamenlijke demo op het brouwerijplein in Enschede.
Jammer dat het waterpeil in de beek beneden alle peil was, maar dat was
overmacht.
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NIEUWE LEDEN
Gerben Thijsen
Neede
Jeroen Edelbroek
Enschede
We heten ze hartelijk welkom binnen de vereniging.

Per 1 mei 2018 heeft PIJP-LINES een nieuwe eigenaar gekregen.
Manuel van der Wal, die inmiddels alweer dik 16 jaar werkzaam is bij
PIJP-LINES, heeft per 1 mei de winkel over genomen van Marjolein.
Tevens zijn ze van Pijpenstraat 34 naar Pijpenstraat 30 verhuist. Een
prachtig nieuw onderkomen met een oog voor detail.
Niet alleen voor het modelspoor kun je er goed terecht, maar ook voor
allerhande andere artikelen die wij als truck en botenbouwers ook
regelmatig nodig hebben.
Wat te denken van de diverse kleine boutjes en moertjes, stafmateriaal,
messing en kunststofbuizen en natuurlijk de verf in de verschillende
kleuren.
Werkelijk de moeite waard om er eens rond te neuzen.
MinneR
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RIJDEMO BINNENSTAD HENGELO 29 JULI
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Nieuws van de Groenhofstraat
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ZWEM4DAAGSE 5 JULI
Ter opluistering van het gebeuren waren wij erbij.
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Evenementen 2018
9 Augustus

M.B.V.D.N Schaalwedstrijd 8
Tuindorpvijver, Hengelo
19:30 – 22:00 uur

9 September

Modeltruck Rijdag en Landbouw Machines bij de
M.B.V.D.N
Rijdag voor iedereen met een radiografisch bestuurbare
trucks in schaal 1:14 of 1:16 is welkom om bij ons op de
baan te komen rijden. Tevens een akker aanwezig met
landbouw mogelijkheden.

Locatie: Groenhofstraat 36A, Hengelo
10:00 – 16:00 uur
16 September

Open Dag Kottenpark Modelbouwclub
De Zwaaikom, Hengelo
10:00 – 16:30 uur

23 September

Open Vaardag M.B.V.D.N
Tuindorpvijver, Hengelo
10:00 – 16:00 uur

30 September

ESH Speedmeeting, Hengelo
Tuindorpvijver, Hengelo
10:00 – 16:30 uur
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Http://www.mbvdn.nl
Https://www.facebook.com/mbvdn
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