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CLUBBLAD MODELBOUW VERENIGING “DE NIJVERHEID”
38e Jaargang nr. 6/2019

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”, Groenhofstraat 36A, 7553
EW 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.
GROENHOFSTRAAT 36A
7553 EW 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,
De donkere dagen voor de sint en de kerstman zijn
aangebroken en het jaar is bijna voorbij en wat hebben wij
een boel werk verzet in en om het clubgebouw.
De Truck dag in het voorjaar was zeer geslaagd en wederom
mochten wij weer een aantal nieuwe leden verwelkomen.
De zomer was goed en de werkzaamheden aan de nieuwe
vijver waren op tijd klaar om het folie erin te lassen zodat hij
gevuld kon worden voor de Open dag in september.
De Open dag was een groot succes mede door het mooie
weer en de inzet van de leden en wederom weer een aantal
nieuwe leden en op het moment zitten we op 60 leden.
De herfst staat voor de deur en er is het nodige werk buiten
verzet om al het blad af te voeren zodat de gemeente het kan
ophalen.
In het gebouw wordt er ook nog druk geklust om de
wintermaanden aangenaam in een warm clubgebouw te
komen we hebben de verwarming aan gepakt want dit was
slecht aangelegd door de vorige huurder en we hebben
tijdelijke isolatie aangebracht zodat de warmte niet direct
door het dak naar buiten gaat.
De gemeente heeft de ruiten vervangen en douwer lufters
geplaatst zodat het clubgebouw ook geventileerd kan worden.
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Voor het komende jaar zijn de commissies druk geweest met
een planning voor de truckdagen en vaardagen er komt een
duidelijk schema op een groot A0 papier in de club te hangen
zodat iedereen kan zien wat er gepand is tevens komt dit via
de mail naar jullie toe.
Namens het bestuur
Wensen wij jullie een prachtige decembermaand met veel
bouwuurtjes zodat er volgend jaar weer mooi modellen op de
truckbaan rijden en nieuwe schepen varen.

Voorzitter
Rob Staal

Copy voor clubboekje 1/2020 inleveren voor: 1 februari
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Het vervolg van het distributiecentrum 2
Hier de volgende update van ons distributie centrum.
De buiten kant is zo goed als klaar.
Nog een aantal ruiten en een kleurtje aan de buitenkant en
deze is klaar.
Nu is zijn de kantine, balie, kantoor en directiekamer aan de
beurt.
Deze klus doen Martin en ik samen.
Al deze ruimtes liggen op de eerste verdieping. Om hier te
komen komt er een lift in het gebouw.
Hier is een liftschacht voor gebouwd met een toiletten.
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Eén maal boven kom je op een balustrade waar zich de
diverse ruimtes bevinden. We zijn druk bezig met het
interieur van het kantoor de balie en de kantine.
Eerst de balie en het kantoor.

Martin heeft de tafels en de computers gemaakt met een 3D
printer. Dat ziet er geweldig uit.
De bar met de frituur die niet mag ontbreken is ook klaar. De
directiekamer is nog in de maak.
Dit geld ook voor de rest zoals stoelen voor het kantoor en
tafels en stoelen voor in de kantine.
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Voor op de distributie vloer hebben we de koffieautomaten ook al klaar. Nu nog stellingen en een berg
kleine dingen.
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Schaalnieuws
Er is weer een jaar voorbij, en we gaan zo langzamerhand
richting het nieuwe jaar. Terugkijkend, is er dit jaar veel gebeurd.
Binnen is door een aantal leden weer het e.e.a. gedaan,
aangepast, nieuw gemaakt, etc. Ook een punt van aandacht is
de isolatie, verwarming, wat doet de gemeente nog, wat mag de
vereniging zelf doen, etc. Want een koud clubgebouw willen we
niet, het is ook niet gezond. En leden blijven daardoor ook weg of
gaan eerder weg, als gevolg ervan. Doordat er al het één en
ander is gedaan is het in ieder geval al een stuk beter dan vorig
jaar.
Voor de vaarders is er een vaarwater gecreëerd, een vaarvijver
met betonnen trottoirbanden en zeil. Dat was veel werk voor een
aantal leden, maar het resultaat mag er zijn! De pompinstallatie
van Joop doet ook zijn werk, en was het nog even afstemmen
hoe en wanneer deze het beste kon werken, i.v.m. temperatuur,
alg groei, verdamping, etc. Met de haven erin is het al met al een
prachtig vaarbassin geworden, groot genoeg voor de meeste
boten binnen de vereniging. De verder afwerking moet nog
gebeuren met houten beplanking over de betonnen rand,
daarvoor zoeken we goed en geschikt hout. Als dat door de
leden er t.z.t. goed en vakkundig aan wordt gemaakt hebben we
daar als vereniging ook nog vele jaren plezier van. Het waterpeil
heeft ons dit jaar doen schrikken, hoever dat kan dalen bij
langdurig droog en warm weer. Ook dat is een punt van
aandacht; In het voorjaar de vijver vullen tot aan de rand en dan
denken dat we dat 8 maand niet bij hoeven te vullen zal niet
gaan werken. Bij langdurig droog en warm weer komt er zeker
weer een verbod om water weg te halen uit beken, sloten en
vijvers (grondwaterpeil), en zitten we in midden tot eind van het
vaarseizoen mogelijk met te weinig water.
Vanaf oktober krijgen we wel weer te maken met veel water, dat
konden we ook al zien en is er nog pijlsnel een afloop gemaakt
die het water op de meeste logische plek laat afvloeien richting
de beek mocht de vijver te vol raken. Zo leren we elke keer weer
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wat en passen we er wat op aan, om het zo goed mogelijk te
krijgen.
Door de aanleg van het vaarbassin zijn er dit jaar geen
wedstrijden geweest voor de schaalvaarders, dat had niet echt
zin. Voor volgend jaar proberen we het wel weer op te starten.
Daarvoor zijn nieuwe boeien in de maak. Ze zijn simpel van
opzet, maar toch is het tijdrovend werk om 16 boeien klaar te
maken. De oude boeien zijn veel te groot, die zijn ook weg
gedaan op een paar na (splinternieuwe).
De open dag in september is ook goed verlopen, we hadden
prachtig weer en dat heeft ook weer wat ideeën en enthousiasme
opgeleverd. Het was een goed moment om de club te promoten
voor zowel de rijders als de vaarders! Het zal mogelijk ook weer
nieuwe leden opleveren, en dat is alleen maar goed. Om meer
vaardagen te krijgen hebben we de vereniging tevens
ingeschreven om volgend jaar de gastvereniging te zijn bij de
Werkschependag dat elke Hemelvaartsdag wordt gehouden.
Deze maand december kan er gestemd worden op
modelbouwforum.nl (-> werkschepen), dus is het nog even
afwachten welke van de 3 verenigingen het in 2020 mag
organiseren.
Het weer wordt nu slechter, het buitengebeuren wordt zo
langzamerhand afgerond (opruimen bladeren, takken, eikels,
kastanjes, etc.) en wordt de vijver ‘winterklaar’ gemaakt (haven
eruit, waterpeil laten zakken, etc), en wordt door een aantal leden
inmiddels het opberghok helemaal achterin voor de vaarders
dichter gemaakt zodat weer en wind niet vrij spel hebben. Maar
het is nog altijd goed bouwweer voor degenen die aan het
bouwen geslagen zijn. Een aantal hebben echter (even) geen zin
in bouwen door allerlei (privé) omstandigheden, ook dat komt
voor. De meeste varende leden hebben echter wel een boot
vaarklaar paraat, dus daar ligt het niet aan. Toch horen we ook
dat er rijdende leden zijn die met een boot bezig zijn, dat is
verrassend maar ook zeker goed om te horen, want dat is alleen
maar positief. Zo zijn er ook al varende leden die iets te rijden
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hebben, zodat ze daar aan de nieuwe clublocatie ook alle kanten
op kunnen.
De afsluiting van het vaar- en rijseizoen is ook eind november
geweest, hier waren toch een 8-tal boten die aan het varen
waren. Het werd al gauw donker en kon er gelijk een beetje
nachtvaren worden gedaan, en al met al was het weer een mooi
gezicht, al die verlichting! Binnen waren de warme hapjes niet
aan te slepen, maar iedereen had ook wel trek met het koude
weer.
Voor begin volgend jaar is er nog een Algemene Leden
Vergadering gepland waarbij o.a. de commissies het één en
ander zullen voorleggen met de leden. Voor de varende leden
worden er bijv. weer schaalwedstrijden gepland, 8 stuks waarbij
de beste 5 meetellen. Doordat we niet meer gebonden zijn met
het weer (altijd op de avond varen, steeds weer iets vroeger
donker worden, en de september en oktober maanden die
vroeger daardoor weg vielen) kunnen we de datums iets meer
oprekken vanaf mei t/m september, dus 5 maanden voor 8
wedstrijden. Tevens willen we 2 vaardagen houden zoals de
truckers ook hun rijdagen hebben. Een vaardag kunnen we
nemen om er een extra thema aan te geven, bijv. zoveel mogelijk
slepers, of springertugs, of politie, reddings en brandweerboten,
jachten, oorlogsschepen, Riva achtige boten,etc. En wie weet,
komt de Werkschependag op Hemelvaartsdag ook evt. nog bij
ons. De boeien zullen -op een paar momenten na- vrijwel het
hele vaarseizoen erin blijven, dus oefenen op het schaalparcours
kan altijd! Iets, dat de truckers niet kunnen… Maar die rijden dan
in de winter binnen. Iets, dat vaarders dan weer niet kunnen…
De schaalcommissie MBV De Nijverheid
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WERKSCHEPENDAG 2020
Op de Tuindorpvijver konden we dit niet organiseren, valt altijd op
Hemelvaartsdag, i.v.m. de opening van het zwembad.
Nu we echter op onze nieuwe locatie zitten kan het wel, dus hebben wij
ons kandidaat gesteld om deze dag te mogen organiseren.
Samen met nog twee andere verenigingen zitten we in de verkiezing
voor deze dag.
Wil jij ook dat we deze dag, WERKSCHEPENDAG, gaan organiseren,
kijk dan op het modelbouwforum onder:
https://www.modelbouwforum.nl/threads/verkiezing-werkschependag2020.268774/
Je moet wel ingelogd zijn om je stem uit te brengen.
Stemmen kan nog tot 31 december 2019.
Steun ons om dit in 2020 te mogen organiseren.
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Koude jatten
rij- en vaardag 2019
Zaterdag 30 november van 15.00 tot 19.00 uur hebben we
onze traditionele koude jatten rij- en vaardag gehouden. Dit
was een zeer geslaagde dag. Koud ja dat was het, maar het
was wel droog. Binnen was er warme koffie en thee, zelfs
was er een warme snack. Norbert hiervoor dank. Zo werd er
veel gereden en gevaren. Er was zelfs boerenprotest en bij
ons. Was het PFAS-probleem bij ons ook nog niet geheel
opgelost. Maar de drukte bij het distributie-centrum was er
niet minder om. Er zijn weer bergen foto’s gemaakt, hier zijn
er een paar.
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FIJNE KERST EN EEN GOED NIEUWJAAR !!!
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Winterkampioenschap
TOP GEAR STYLE
Dit jaar voor de eerste keer ook een truck wedstrijd in
de winter maanden.
alleen de snelste tijd geld over een parcours dat zowel
snelheid, wendbaarheid en nauwkeurigheid in zich
heeft.
Om dit te kunnen rijden moesten er een aantal
onderdelen worden gemaakt dit hebben Jan van
Ginkel en ik samengedaan.

De onderdelen voor deze wedstrijd zijn de slalom,
het ringsteken en de stop en go.
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We hebben op een donderdag avond een generale
repetitie gehouden met z’n drieën Jan, Norbert en ik.
Zo de eerste tijden zijn gezet.
Zaterdag met de koude jatten rij- en vaardag hebben
we de wedstrijd aan de leden getoond en er werd
meteen gereden.
Veel goede aanwijzingen vanaf de kant, maar één
keer rijdend viel het toch nog tegen.
Al met al een leuke uitdaging voor iedere trucker
deze winter.

Erik
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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

27

28

Openingstijden in 2020
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 19 april en 27
september is het gebeuren op de Tuindorpvijver verleden tijd.
De nieuwe openingstijden op onze nieuwe locatie aan de Groenhofstraat
zijn vanaf 1-1-2020 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 2019/2020
21 december

Modelbouwmarkt Leek
Rodenburghal, Rodenburg-2

23 december

Hobby en Modelbouwbeurs Urk 2019

10:00 tot 16:00 uur
Locatie, zie flyer in clubblad
11-12 januari

Emsland Modellbau 2020, Lingen

15-16 februari

Modelbouwshow
Zeelandhallen, Goes
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GROENHOFSTRAAT 36A
7553 EW HENGELO

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