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CLUBBLAD MODELBOUW VERENIGING “DE NIJVERHEID”
39e Jaargang nr. 6/2020

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:
Hr. R. Staal
Secretariaat:
Mevr. M. Oolbekkink-Gabris
Penningmeester: Mevr. T. Brouwer
Bestuursleden: Hr. N. Kok

Tel. 074-2436099
Tel. 06-10679297
Tel. 06-42495494

Redactie: © M. Rodenhuis
COPY INLEVEREN PER E-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.
Demonstraties:

GROENHOFSTRAAT 36A
7553 EW HENGELO (o)
E-mail naar: postmaster@mbvdn.nl

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,
Het jaar 2020 is bijna voorbij en het was een raar jaar.
De Covid pandemie was eerst een ver van ons bed verhaal tot het in maart toch in het zuiden
van het land opdook en na de eerste Lock down maatregelen van de overheid toch nog een
met de nodige hygiëne maatregelen een truckdag konden organiseren.
Tijdens de zomer zijn er toch nog een aantal truckwedstrijden geweest en tevens was het
avond rijden ook geslaagd.
Nu de zomer voorbij was kwam de pandemie wel heel dichtbij en ook onze vereniging kon
ondanks de pandemie toch nog het 40-jarig jubileum vieren met het vele bezoekende clubs
en ook we mochten een aantal nieuwe leden verwelkomen en het was een zeer geslaagde
dag.
De herfst bracht ons wat we al vermoede weer strengere maatregelen en dat resulteerde ook
dat wij de vereniging weer dicht moesten doen.
Nu de club dicht is gaan een aantal leden af en toe naar de club om het buiten terrein en de
vijver klaar te maken voor de winter want er is veel blad gevallen.
Het bestuur wacht tot 9 Dec met welke maatregelen de overheid komt en dan komt er een
mail van het bestuur.
Normaal houdt de vereniging in Januari de algemene ledenvergadering maar dat is nu niet
mogelijk i.v.m. de ruimte en de 1.5 mtr afstand. Het voorstel van het bestuur is nu om dit
digitaal te doen, dus heb je vragen dan kun je deze via de mail aan de postmaster sturen en
dan gaan wij ze allemaal verzamelen en dan eind Januari 2021 als de kascommissie de
penningmeester heeft gecontroleerd dan krijgen jullie een verslag van alle vragen.
Nu je buiten niet veel kunt en mag zijn kun je ook andere dingen die je thuis gaat oppakken
die anders blijven liggen want alleen maar modelbouwen wordt ook zo eentonig en toch zie
ik wel een aantal bouwprojecten voorbijkomen op de app dus we wachten af wat er in het
voorjaar op de truckbaan of in de vijver vaart want er zij ook een aantal leden die hun boot
van zolder hebben gehaald en afgestoft.
Namens het bestuur
Wens ik jullie nog fijne feestdagen en dat we in het voorjaar2021 weer normale clubdagen
kunnen houden.

M.v.g.
Rob staal

Copy voor boekje 1 inleveren voor 1 februari
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TRUCKERSNIEUWS
Einduitslag Clubkampioenschap 2020
Trucks
Hallo allemaal.
Ja ja, we hebben een clubkampioen bij de truckers.
Het was dit jaar de eerste keer op onze nieuwe locatie. Dat is natuurlijk spannend.
Door al het gebeuren met de Corona is het wel een ingekort kampioenschap geworden. Dit
mocht de pret niet drukken. Op de beide zaterdagen is er goed gestreden om het
kampioenschap door een groot aantal deelnemers. Gezelligheid ten top, maar ook goede
stuurman kunsten hebben voor een mooie uitslag gezorgd.
Deeln
Marco
Rolf
Jurgen
Martin
Erik
Jeroen
James
Wim
GerwinV
GerwinR
Paul
Syte

Wed1
510
520
490
510
435
425

Wed 2
550
485
590
460
510
480

540
340
330
240

Wed 3
580
480
430
550

Wed 4
610
590
500
470

450
480
220

420
380
95

Wed 5

340
325
380

Wed 6

Wed 7

totaal
2250
2075
2010
1990
945
905
870
860
855
680
655
620

Onze nieuwe Clubkampioen is Marco geworden en onze lantaarndrager is dit jaar Syte.
Beide heren van harte gefeliciteerd.
Hierbij willen wij, Marco en Erik, iedereen bedanken voor hun deelname.
Op naar volgend jaar 2021 met een nieuw kampioenschap.
De truck-commissie,
Marco en Erik
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HYSTER REACHSACKER
Het is al enige tijd geleden dat ik begonnen ben met een nieuw uitdagend project. Het idee
kwam vanuit de vereniging, hier kwamen steeds meer trucks met een container oplegger.
Deze moesten geladen of gelost worden. Het idee van een containerhaven is geboren, maar
naast deze haven moest er nog een laad en losplaats komen met een voertuig die dat kan. Dit
voertuig heet een reachstacker en een merk die deze voertuigen bouwt heet Hyster. Dit is een
hoog staaltje techniek met ontzettend veel kracht. Oeps.
Eerst maar eens op internet zoeken. Hoe ziet zo’n ding eruit? Wat zijn de maten? Wat moet
het kunnen? Hier kwam ik erachter dat dit een echte uitdaging wordt. Ik heb mijn voornemen
op de vereniging bekent gemaakt. Iedereen was positief en er werd al volop meegedacht,
Frits ging zelfs zover dat ik van hem onderdelen heb gekregen, ook Klaas heeft me geholpen
door mij een artikel te sturen uit de modelbouwer over de bouw van een reachstacker. Ik wil
hem bedienen met mijn oude Graupner zender op de 40 MHz. Ik heb Paul gevraagd om de
zender is na te kijken.
Eerst maar eens een foto.

Het voertuig is onmeunig zelfs op de schaal 1:14.
Zo maar eens eerst een tekening van de zijkant gemaakt. Dit is al heel wat want normaliter
begin ik gewoon. Het artikel van Klaas gebruik ik erbij als leidraad. Ik heb ook op de site
van Hyster zelf gekeken en daarvan een pdf gedownload. Hierop vond ik de maten die ik
nodig had.
Ik gebruik een aluplaat als basis. Hierop heb ik een l-profiel opgezet met achterop de plaat
een blok aluminium waaraan ik de steunen heb gemonteerd waarop de arm scharniert.
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Boven op het blok maak ik twee dikke alu staven waaraan ik de ophanging van de stuurbare
achterwielen aan bevestig. Tevens wordt hier ook de achterkant aan bevestigd.
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De sturende achteras wordt wel erg heftig, maar deze as moet veel contra gewicht dragen en
nog scherp sturen ook. De eerste vooras had ik gekregen van Gerard, maar deze bleek te licht
te zijn voor het werk, Maar Frits had de oplossing een prachtige as die het wel aan kan met
de velgen erbij.

De wielen zijn van twee Bruder shovels deze zijn bij toeval de juiste maat en nog sterk ook.
omdat het geen bouwdoos is en er op alle vragen en problemen niet direct antwoorden zijn
duurt het bouwen best wel lang. Als je dan denkt de oplossing hebt blijkt het toch niet te
werken en moet je terug naar tekentafel. Dit is me al gebeurt met de arm, de hefcylinders, de
beweegbare stuurhut. Deze zullen zeker niet de laatsten zijn. Wat is modelbouw toch een
leuke hobby.
Tot de volgende update.
Erik
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SCHAALNIEUWS
Er is bijna weer een jaar voorbij, en 2020 bracht niet wat velen ervan hadden verwacht. Het
Corona virus gooide roet in het eten, voor een groot aantal mensen was het dan ook een jaar om
snel te vergeten, of juist niet… Overal had het ingrijpende gevolgen.
Terugkijkend, is er dit jaar toch ook wel het een en ander gebeurd. Binnen is door een aantal
leden weer het e.e.a. gedaan, aangepast, nieuw gemaakt, etc. De verwarming is inmiddels in
orde, wat de gemeente nog gaat (laten) doen aan isolatie, dak, etc. is nog altijd in het ongewis.
Daar zal ook corona mee te maken hebben, maar neemt niet weg dat we weer een jaar aardig
moeten stoken om het warm te krijgen in de wintermaanden. Voordeel ervan is wel dat door de
corona flink wat clubdagen niet gestookt hoefde te worden omdat de vereniging dicht zat. De
donderdagen tot aan Kerst is de club sowieso dicht, en hoe het op de zaterdagen tot aan Kerst
gaat is bij dit schrijven nog niet bekend. Het hangt af van de maatregelen die de regering
versoepelt of zelfs verzwaard, wat het bestuur beslist want ook in 2021 zullen we zeker nog een
tijdje ons moeten houden aan de maatregelen, of dat nu thuis, op de club, in winkels of op het
werk is.
De ‘open dag’ begin juli was voor velen een verademing toen dit weer kon, al waren er nog niet
veel leden of toeschouwers. De open dag eind september troffen we het echt met het weer, dat
was een leuke en geslaagde dag! Zelfs verenigingen van ver -die zelf nog dicht zaten vanwege
corona- kwamen hier varen of rijden. Er was veel moois te zien en er zijn leuke ideeën opgedaan
om de winter door te komen. Vrijwel iedereen heeft nog wel een winterprojectje staan.
In oktober werden echter de maatregelen alweer verzwaard zodat de vereniging dicht moest,
zoals zo vele verenigingen, clubs, bijeenkomsten, horeca, etc.
Wedstrijden houden was dit jaar nog niet aan de orde, het parcours is inmiddels wel bekend maar
was meer om te testen waar nog knelpunten zaten. Tevens was de vereniging vele dagen dicht
zodat wedstrijden toch al geen zin hadden. Voor volgend jaar proberen we het wel weer op te
starten. We hopen dan in april ’21 weer verlost te zijn van een groot aantal maatregelen.
De boeien blijven kopzorgen geven, want net als de Tuindorpvijver vreet ook de huidige vijver de
boeien aardig op met alg, aanslag, etc. Het kan nog zo goed in de primer, lak, verf worden gezet,
maar na 6 maanden continu in het water heeft alg zijn werking wel gedaan en vreet het de verf en
lak aan. Ook komt er water in sommige boeien, we weten nu waarom. Maar daardoor krijgen we
ook weer ideeën om dit tegen te gaan, of om de boeien op een andere manier te gaan kleuren. De
verlichte led erop is een leuk idee, maar als er water in de boei komt -en dat gebeurt- vreet het
vocht de elektronica aan. Het printje inharsen dan maar? Of een rubbercoating á la Plastidip
eromheen? Tja, kost ook weer het één en ander. Elk jaar nieuwe elektronica erin van de
zonnecel? Dat is een hoop werk waar je niet op zit te wachten, elk jaar. Als er nieuwe of
vervangende boeien in eenzelfde vorm gebouwd gaan worden zullen die toch weer anders
gemaakt worden, nog meer waterproof. Of wellicht weer terug naar het simpelste, een ronde of
ovale boei van Aliexpress voor zeer weinig. We zullen zien.
Er staan nog altijd klussen te gebeuren, zoals de vijver die nog verder afgewerkt moet worden met
houten beplanking over de betonnen rand, daarvoor zoekt de vereniging 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 is dit jaar enorm meegevallen, er is wat
vaker ‘bijgetankt’ vanuit de beek en ook de vele regenbuien hield het water aardig op peil. Verder
zijn er 2 rc auto’s rijklaar gemaakt voor het ponton, en tevens is daar ook wat verlichting in
gemaakt zodat de witte en zwarte auto’s nu ook ín het donker kunnen rijden.
Het weer wordt slechter, het opruimen van bladeren, takken, eikels, kastanjes, etc. is elk najaar
weer een terugkerend en wordt de vijver ‘winterklaar’ gemaakt (haven eruit, waterpeil laten
zakken, etc). Hoe dat dit jaar gebeurt met corona -stel de vereniging blijft dicht tot aan de Kerst- ?
Verder is het nog altijd goed bouwweer voor degenen die aan het bouwen geslagen zijn, en die
(nog) geen corona hebben gehad. Want ook dat speelt mee, het komt steeds dichterbij, de kans
dat je het krijgt wordt ook steeds wat groter.
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
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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 hebben, zodat ze daar aan de nieuwe clublocatie ook alle kanten
op kunnen.
De afsluiting van het vaar- en rijseizoen (koudejattenrace) zou 21 november zijn, maar is in het
water gevallen door de corona. De verlichte Kerstparade voor zaterdag 19 december van 17-20
uur is ook maar de vraag of dat doorgaat. Vooralsnog staat het op de kalender.
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. Of dat in het clubgebouw wordt
gehouden, met 30 man en geen 1.5 mtr afstand? Wellicht kunnen leden vooraf vragen stellen op
datgene wat het bestuur/commissie voor ogen hebben in 2021 en kunnen andere vragen ook
worden gesteld op de mededelingen die het bestuur naar voren brengt middels een brief, en dat
daaruit later de antwoorden komen.
Voor de varende leden worden er bijv. weer schaalwedstrijden gepland, 8 stuks waarvan 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
wegvielen) kunnen we de datums iets meer oprekken vanaf april/mei t/m september, dus 5-6
maanden voor 8 wedstrijden, een goede spreiding. Tevens ligt in de planning hopen we ook naar
andere verenigingen te gaan, en een optie is om ‘s een Werkschependag te bezoeken die in 2021
bij SMG IJmond in Heemskerk wordt gehouden (die bestaan dan 40 jaar). Dat is een eind weg,
wellicht dat we met wat meer vaarders het jaar erop in 2022 richting Nieuwegein kunnen, dat is al
wat dichterbij en heeft VMBC ’t Anker daar de Werkschependag toegewezen gekregen. Want
vaarders zullen we er toch bij moeten krijgen, zo is afgelopen jaar helaas alweer gebleken.

De schaalcommissie MBV De Nijverheid
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OPENDAG 2020
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LEDENMUTATIES
Er zijn weer nieuwe leden te verwelkomen binnen de vereniging.
Jeltske van den Bosch - Almelo
Michael Jansen - Lienden
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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 2021
De openingstijden op onze nieuwe locatie aan de Groenhofstraat zijn vanaf 1-1-2021 alsvolgt:
Donderdagavond
van 19:30 tot 22:00 uur
Zaterdagmiddag
van 12:00 tot 16:00 uur
1e 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 2020
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GROENHOFSTRAAT 36A
7553 EW HENGELO

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