CLUBBLAD
VAN

TUINDORPVIJVER +
GROENHOFSTRAAT
HENGELO (ov)
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CLUBBLAD MODELBOUW VERENIGING “DE NIJVERHEID”
37e Jaargang nr. 5/2018

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

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 tijd vliegt voorbij de vakantieperiode ligt alweer achter ons en we zitten in
de herfst aan de tempratuur buiten zou je denken het is nog een late zomer.
De vaarder hebben een vaardag in september gehouden en net die zondag is
geheel in het water gevallen wat wel een beetje jammer was omdat de dagen
voorafgaand en de dagen daarna weer mooi weer gaven.
Op het nieuwe clubhuis zijn de afgelopen weken de nodige voorbereidingen
getroffen.
De vijver, wat je een vijver kunt noemen met al dat slip op de bodem, is
geheel leeggepompt en alles wat rondom de vijver stond is verwijderd om
plaats te maken voor het bassin van 30x10 meter
6 oktober was de dag dat de graafmachine de restanten blootlegde van de
vijver en dit wat groter dan we verwacht hadden en lag veel puin en rommel in
wat we de komende weken moeten uitsorteren en wegbrengen alle hulp is
welkom
Het clubhuis begint nu ook op een echt clubhuis te lijken de vloerbedekking
ligt de kapstokken zijn opgehangen en de wanden zijn voor zien van diverse
schilderijen.
Als de vaarders ook nog scheepsattributen hebben om het clubhuis in te
richten breng ze mee en maken er een mooi plekje voor.
Het huurcontract wordt over enkele weken getekend omdat het bestuur nog
wat op en aanmerkingen hadden en deze nu worden aangepast in het nieuwe
contract.
Tot slot,
Afgelopen week kregen wij het droevige bericht dat Suze Schabbink de vrouw
van Frits is overleden. Suze heeft enkele jaren de bardienst gedraaid op de
open dagen wij wensen Frits en de familie sterkte in deze moeilijke periode.
Dames, heren
Ga leuk met elkaar om en pluk de dag.

De Voorzitter.

Copy voor clubboekje 6/2018 inleveren voor: 1 December.
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SCHAAL NIEUWS
Het schaalvaren is inmiddels grotendeels voorbij, het is alweer herfst
maar zo te zien we krijgen nog een paar mooie dagen in oktober.
Hoe anders was dat met onze Vaardag op 23 september…

☹

!

De dagen ervoor en erna waren goed, maar nét die dag regende met
maar door….
Zo erg hebben we het zelfs een op al onze vorige Open Dagen nog
niet meegemaakt. Helaas heb je het niet voor het uitkiezen, dus
moesten we het maar gelaten ondergaan… De haven ging er tegen
half 4 al eruit, toen het even iets minder werd. Daarna werd het alleen
maar nog natter. De boeien zijn er de zaterdag ervoor al uitgehaald,
want het was al duidelijk dat het anders op de zondag met een roeiboot
in de stromende regen de boeien eruit gehaald moesten worden i.v.m.
de speedwedstrijd de week erop, en daar zaten we niet op te wachten.
’s Avonds kan het al niet meer (te vroeg donker) zodat het dat
weekend toch al moest gebeuren. De speedboeien zijn er toen meteen
erin gezet.
Er hebben misschien 2 man gevaren op de grote vijver, de rest vond
het wel goed met al die regen. In het kleine badje hebben een paar
man ook nog gevaren in de ochtend. Het ponton werd daarbij nog even
snel getest of de aanpassingen het ook goed deden in de praktijk. Er
waren wat minder aanmeldingen en boten dan 2 jaar terug met de
Vaardag, dat mede met het slechte weer had te maken. Toch waren er
een aantal nieuwe schepen te zien alsmede ook de wat oudere
modellen die weer ‘s 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, wat ook duidelijk werd aangegeven door andere
verenigingen die met hetzelfde euvel kampen. 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, lijkt het zelfs wat oubollig om met een zender aan de
waterkant te staan; Op jonge leeftijd (5-10 jaar) vinden ze het allemaal
prachtig, maar 5-10 jaar later... moeten ze er niets meer van hebben,
zo lijkt het. Iets met de handen maken is blijkbaar aan het uitsterven.
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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. De kampioenen
zijn bekend: Hannes Mulder in de A klasse en Klaas Rodenhuis in de B
klasse. Het weer hebben we over het algemeen hier goed mee gehad,
dat is ook wel ’s anders geweest
Dan nog de einduitslag van het schaalvaren 2018:
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VAARDAG 2018
Op zondag 23 september 2018 was onze vaardag gepland.
De zaterdag ervoor hebben we de tafels en de tenten al opgehaald en
klaargezet voor deze dag. Helaas hoe dichter de datum naderbij kwam, hoe
slechter weer dat er werd voorspeld. Normaal zitten de weerlieden er nog wel
eens naast, helaas op deze dag niet, het was tot half twaalf redelijk, maar
daarna kwam het met bakken uit de hemel. Dit werd echt een vaardag die
volledig in het water viel.
Ondanks dat het weer voorspelt was, kwamen er toch nog wat gasten met hun
modellen opdraven, hulde hiervoor. Zodoende hadden we de tafels in het
gebouw toch nog redelijk gevuld met modellen.
Gelukkig konden we terugvallen op de koffie en de gehaktballen.
De onderstaande foto’s zijn gemaakt door Willem van Dijk, VMBC Het Anker.
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TRUCKDAG 2 – 2018
Op zondag 9 september hielden we voor de tweede keer in 2018 een rijdag
met Trucks en landbouwmachines op onze nieuwe locatie.
De dagen ervoor werden de gebouwen en de brug, zeg maar de gehele
aankleding van het terrein al aangebracht.
En ook waren de weergoden ons goed gezind, want het was die dag mooi weer
om te rijden.
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NIEUWE LEDEN
Marco Brouwer
Hengelo
Laurens Beltman
Enschede
Martin van den Bosch
Almelo
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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NK SPEED
Een week later dan onze vaardag, op 30 september was de NK Electrospeed
bij ons op de vijver gepland. Deze zou eerst 2 week eerder in Zutphen worden
gehouden, maar door onvoorziene omstandigheden kon dit daar niet door
gaan. De 1e wedstrijd voor 2019 werd zo dus de NK van 2018.
De uitslagen van de vorige ESH-wedstrijden waren als zodanig dat de meeste
prijzen al redelijk bekend waren. Maar dan moet er nog wel goed gevaren
worden! Marcel Dekker ging met de meeste prijzen naar huis, door op deze
NK de meeste NK-1 punten te halen. Thuisvaarder Berend Jan kon in de twee
Eco klassen nog de 3e plaats halen, goed voor de 2e plek bij de Expert klasse
en 3e plek bij de Eco Start klasse in het eindklassement. Pech met de Eco
(roerhevel, servo) zorgde voor matige ronden, maar wel stabiele uitslagen. De
mini Eco daarentegen liep super, maar kon de vaartijd steeds net niet halen
zodat je op het eind zeker zo’n 3 ronden mist; De accu’s zijn inmiddels te
uitgeput om de vaartijd nog te halen.
De mini mono liep al stukken beter dan eerder dit jaar, dus daar zit al wat
vooruitgang in. De mono 1 liep stabiel maar moet nog altijd sneller. De
meesten voeren op hogere toerentallen, wellicht tijd om hier ook ’s een andere
motor te proberen. Maar dat zal voor volgend jaar zijn.
Tussen de pauzes werd nog even getest met een outrigger Hydro 1, die hard
voer! Ook een grote hout zelfbouw Shovelnose met bl 36 mm motor en 3s lipo
voer met een goede schaalsnelheid.

Er was verder veel te zien bij al die vaarders, verschillende type lipo’s, laders,
balancers, etc. Altijd interessant en leerzaam. Voor volgend jaar zijn alweer de
ESH-wedstrijden bekend en vastgelegd.
De vaarcommissie MBV De Nijverheid
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Nieuws van de Groenhofstraat
Zijn er binnen de vereniging leden die nog aan onderstaande type
archiefhangmappen hebben liggen en niet meer gebruiken of die een
goedkoop adresje weet waar we deze op de kop kunnen tikken. Voor ons
tekeningarchief hebben we nog een stuk of 300 nodig, maakt niet uit welke
kleur, om onze tekeningen op te kunnen bergen in de archiefkasten, welke in
de clubruimte staan.

19

20

KOTTENPARK 16 SEPTEMBER
Ter opluistering van het gebeuren waren wij erbij.

21

Evenementen 2018
13 oktober

Modelbouwtentoonstelling Goes
Toegang gratis

20-21 oktober

Modellbau West
plakate.land/Modellbau/

Kalkar

9 - 11 november

Hobby & Vrij tijd beurs
www.wtcexpo.nl

Leeuwarden

9 – 11 november

Eurospoor 2018
www.eurospoor.nl

Utrecht

24 november

Euro Scale Modelling
Houten
www.euroscalemodelling.nl/

22 december

Modelbouwmarkt
www.wbevenementen.eu/

Leek

12 – 13 januari

Emslandmodellbau 2019
plakate.land/Modellbau/

Lingen

24 – 25 februari

Modelbouwshow
www.zee;amdhallen.nl

Goes
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TUINDORPVIJVER

GROENHOFSTRAAT

Http://www.mbvdn.nl
Https://www.facebook.com/mbvdn
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