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CLUBBLAD MODELBOUW VERENIGING “DE NIJVERHEID”
38e Jaargang nr. 3/2019

De M.B.V.D.N. is opgericht op 17 september 1980.
Het clubgebeuren vindt plaats op het terrein aan de Groenhofstraat 36A
in Hengelo (o). Het vaarwater en de truckbaan van de M.B.V.D.N.
bevindt zich op hier op het terrein.
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
P. Agterbosch

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

Redactie: © M. Rodenhuis
COPY INLEVEREN PER MAIL OF OP CLUBDAGEN ! ! !
Contactdagen: Donderdags van 19.30 tot 22.00 uur,
Zaterdags van 12.00 tot 16.00 uur.
1e zondag v/d maand van 19:30 tot 22:00 uur.
(April t/m September)
Op feestdagen is de vereniging gesloten
Lidmaatschap: Junioren tot 18 jaar € 40,00 en minimumleeftijd is 12 jaar.
Senioren € 80,00 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 MODELTRUCKS.
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,

Nu ik dit schrijf is het de zaterdag voor Pinksteren en je waait zowat uit
je broek van de harde wind en de stevige regenbuien maar we gaan
onverstoord door met de buiten baan.
Er wordt alweer jonge aanplant gepoot op diverse plekken om de baan
zodat het met de Open dag allemaal in groei en bloei staat.
De bouwcommissie is bezig nog een paar veranderingen aan het nieuwe
vaarbassin te maken zodat komende week kan worden begonnen met
het lassen het vijverfolie.
De gerenoveerde molen schiet ook al op en de eerste delen staan al
buiten op een terp en de prikpaaltjes voor de 220/12 volt voor
lantarenpalen en verlichting van de huisjes worden ook binnenkort
geplaatst
De voorbereidingen voor het nieuwe industrieterrein schieten ook op en
er moet nog wat kiezelstenen gestort worden zodat half juli ook hier
beton gestort kan worden.
Binnenkort gaan we het achterste deel waar nu nogal het overige zand
en grind gestort is glad maken met een minigraver zodat na de open dag
het metalen schuurtje geplaatst kan worden en de tuintrekker erin kan.
Tevens gaan we binnenkort met de gemeente om tafel met betrekking
tot de verwarming en isolatie van het gebouw.
Tot slot
We hebben bijna 60 leden en we zien steeds dezelfde 10/15 leden die al
het werk verzetten en dat is niet de bedoeling dus als je een Clubdag zin
hebt om te helpen je bent van harte welkom en de koffie staat klaar.
Denken jullie ook nog aan de demonstratie op zondag 30 juni op het
stadserf Hengelo en geef je op om promotie te maken voor de
vereniging.
De Voorzitter,
Rob

Copy voor clubboekje 4/2019 inleveren voor: 1 augustus
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Schaalnieuws
Alweer is er het één en ander gebeurd sinds de vorige clubbladuitgave.
Toen moesten er nog 5 achterste banden geplaatst worden voor het
bassin, en dat is inmiddels gebeurd. Daarna is er aan de hele binnenkant
van de banden een opruiend laag cement gelegd zodat we een mooie
halfronde, glooiende binnenkant krijgen; Ter versteviging maar vooral
ook om minder problemen met het zeil te krijgen als dat erin wordt
gelegd.

Tevens zijn we nog wat clubdagen bezig geweest om het zand op de
parkeerplaats in het bassin te krijgen, dat heeft een aantal aanhangers
vol zand opgeleverd. Het onkruid etc. is er vooraf eerst nog z.g.a. eruit
gehaald, een hele klus maar ook dat is gelukt. Daarna was het een
kwestie van bijhouden, onkruid uit het bassin halen, af en toe wat water
eruit halen en de rest schoonhouden totdat het zeil erin komt.
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Althans, dat dachten we.
Het bassin is wel gelegd op grotendeels stenen ondergrond, maar liep
toch naar achteren af en de achterste banden zijn gelegd op zand met
daarop tegels. Daar is het gewicht van de banden erbij gekomen en
bleek na de zetting, regen, etc. dat een meting uitwees dat dit toch wat
verzakt zou zijn. Volgens sommigen viel het mee, anderen zagen
grotere verschillen (2 cm na 10 meter kan bij 25 meter lengte al wel 5
cm verschil zijn!) zodat we toch maar ’s zijn gaan meten. Met het
meetinstrument van Robert zijn er 2 pogingen gedaan, waarbij de 2e
poging beter ging (schemer) en zijn we ’s om de zoveel meter gaan
meten hoe laag of hoog het verschil is en dit is met stift op de banden
gezet. Toen bleek, dat hoe verder we naar achteren gingen we steeds
meer verschil zagen, tot aan 6 cm toe. Dat betekent, dat als vooraan het
water op bijv. 18 cm staat, het water achteraan maar 12 cm diep is.
Dat kunnen we niet hebben, dus pijlsnel hebben we in 2 avonden tijd
vanaf het midden de banden opgehoogd met de stenen die daar lagen.
De achterste banden zijn het hoogst opgehoogd.
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De laatste donderdag voor het gereed maken van de vaarvijver
(eindelijk!) is er nog wat laatste onkruid weggehaald, het water zoveel
mogelijk weggepompt wat door al die regen nog erbij is gekomen en is
het e.e.a. verder schoongeveegd en bijgewerkt. Een aantal varende
leden hebben ook meegewerkt wanneer ze konden, van aanvegen,
onkruid weg halen, zand scheppen, banden metselen, noem maar op.
Het gaat allemaal niet vanzelf, dus alle hulp is welkom, ook als het
bassin eenmaal ‘in bedrijf’ is, want het vergt wel continu wat
onderhoud.
Intussen wordt er ook al druk gespeculeerd, getekend en gepraat over
een brug die naar het eiland gaat, maar daar zijn de meningen nog sterk
over verdeeld. De vaarcommissie is daar niet echt mee bezig, die heeft
het nog veel te druk met de vaarvijver om deze in orde te krijgen, want
het zeil, pompsysteem, water, etc. zitten er nog lang niet in, en dat moet
eerst in orde worden gemaakt. Een aantal leden zijn intussen nog druk
met allerlei projecten (prive en bij de club) dat besloten is geen
haastwerk ervan te maken om dit jaar al wedstrijden te gaan varen. Als
eenmaal het water erin zit kunnen een aantal ideeën dan pas in de
praktijk worden getest. Dan kunnen we ook zien welke mogelijkheden
er zijn en welke ideeën verder haalbaar zijn. Veel vaarders waren hier
wel mee eens. Belangrijkste is eerst dat het bassin met water goed is,
want de varende leden willen nu wel ’s aan varen toe komen, daarna
komt t.z.t. de rest wel. Er is gewoon nog heel veel te doen!
Bij een volgende uitgave zal het water er ongetwijfeld wel erin zitten,
en kunnen we eindelijk ’s aan varen toe gaan komen.
Schaalcommissie
Hannes, Joop en Berend Jan
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Truckersnieuws
Dit keer niet zo heel veel nieuws Afgelopen weken is er natuurlijk wel
is er weer veel gedaan. Op een donderdagavond heeft Erik Vos met
Thomas Pronk de heg bij de boerderij gerooid. Hierdoor is het land een
stuk groter geworden want met de truck dag kwamen we erachter dat
het wel erg klein was voor 2 of drie tractoren. Om het niet een kale
vlakte te laten hebben we hier weer kleine boompjes geplant. Op de
tegels die er liggen komt de zout toren. Ook is er bij de schuur nog een
watermolen geplaatst.
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Nieuwe Leden
Wederom kunnen weer enkele nieuwe leden verwelkomen
binnen de vereniging.
John Hilverda
Enschede
Florien Bosman
Enschede
Martijn Maat
Markelo
Robin Deppe
Borne
Trea Brouwer
Hengelo
Rolf Stevens
Dinxperlo
We wensen ze veel hobby plezier op onze locatie.
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Finse Hamina Class missele boat
Het heeft door omstandigheden wat langer geduurd, maar ben
weer een beetje aan het bouwen geslagen en heb me opnieuw
verdiept in de P105. Wonder o wonder hij functioneert naar
behoren.
Als ik de (voor en achteruit) stick gebruik op de zender blijven de
twee motoren in dezelfde richting draaien. Wel moet ik de 2
(Vliegtuig) vaartregelaars vervangen door normale vaartregelaars
als ik de P105 wil gebruiken. Maar zoals ik ik al eerder
beschreven heb kan ik de waterjet keerkleppen ook prima
bedienen met de switches op de 14 kanaal Carson zender. Heb
de keerkleppen nu op kanaal 5 en 6 gezet. Ik kan ze zo
onafhankelijk van elkaar bewegen. Dus een rondje op de plaats
maken met een klep naar beneden en 1 klep omhoog. Moet even
een tijdelijke voorziening maken op de zender zodat ik niet
instinctief toch de boot in de achteruit wil zetten. Moet eerst een
paar (brushles) vaartregelaars op de kop zien te tikken die
vooruit en achteruitgaan, dan pas kan ik de P105 in zijn volle
glorie gebruiken. Ondertussen ook bezig geweest om het kanon
rechtstreeks op een servo te monteren en links en rechts te laten
draaien. Deze wil ik op een kanaal zetten waarvan ik de uitslag
groter kan maken, of misschien de potmeter uit de servo halen.
Maar dat heb ik nog nooit gedaan. Een mede clublid heeft tevens
voor mij op een 3D printer een Zodiac bijboot op schaal
uitgeprint. (Bedankt Bert? Zo gauw ik foto's heb plaats ik deze
nog wel.
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Vandaag de nieuwe 60A vaartregelaars binnen gekregen from China.
Draaien als een tierelier niks geen gedoe met instellen. Aansluiten en
het werkt. Vooruit- Stop - Achteruit Morgen aansluiten op de P105 en
kijken wat ze doen.
Dit is uiteindelijk het einde van het bouw verhaal. Ik heb de boot
verkocht. Vond het toch iets te moeilijk om zonder enige vorm van
tekening de details op schaal na te maken.
Tevens was ik niet onder de indruk van de vaareigenschappen bij
achteruit vaart.

Karel EoK
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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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Openingstijden in 2019
Naar aanleiding van het naar voren halen van de ondergrond in de
vaarvijver zijn we nu al geheel van de Tuindrpvijver overgegaan naar
de Groenhofstraat.
Met utgezondering van de ESH speedmeeting van 14 april en 29
september is het gebeuren op de Tuindorpvijver verleden tijd.
De nieuwe openingstijden op onze nieuwe locatie aan de Groenhofstraat
zijn vanaf 1-1-2019 alsvolgt:
Donderdagavond
van 19:30 tot 22:00 uur
Zaterdagmiddag
van 12:00 tot 16:00 uur
e
1 zondag v/d maand van 19:30 tot 21:30 uur (April t/m September)
Op deze manier is er het gehele jaar de mogelijkheid om de hobby te
beoefenenen en gasten te kunnen ontvangen.
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Evenementen 2019
30 juni

Demo binnenstad
Verdere info volgt

Hengelo

17 Augustus

Open Dag Atlantis

Zutphen

22 september

Open Dag M.B.V.D.N. Hengelo
Groenhof locatie

29 september

ESH Speedmeeting
Tuindorpvijver

22

Hengelo
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GROENHOFSTRAAT

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