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De M.B.V.D.N. is opgericht op 17 september 1980. 

Het clubgebeuren vindt plaats in het gebouw van het Tuindorpbad 

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:     N.Kok  Tel. 074-8512836 

Secretariaat:       M.Rodenhuis Tel. 074-2778031 / 06-21631153 

Penningmeester: K.Rodenhuis      Tel. 074-2435004 / 06-20454527 

      

Redactie: © M.Rodenhuis 

COPY INLEVEREN OP CLUBDAGEN! ! ! 
 

Contactdagen:  Elke Donderdag van 19.30 tot 22.00 uur,  

              Elke Zondag van 14.00 tot 17.00 uur, (1okt. tot 1 mei). 

  Van 19.30 tot 22.00 uur (1 mei tot 1 okt.). 

              Op feestdagen is de vereniging gesloten 
 

Lidmaatschap: Junioren tot 18 jaar € 30,00 en minimum leeftijd is 12 

jaar. 

                           Senioren € 60,00 per jaar, 

te voldoen op girorekening 53.59.420 t.n.v. ModelBouw Vereniging “De 

Nijverheid”, Postbus 666, 7550 AR Hengelo (o) 
 

Post voor de M.B.V.D.N. stuurt U naar: 
 

M.B.V.D.N.                   POSTBUS 666                 7550 AR HENGELO (o) 

of   

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, 
 

Wat hebben we toch een pech gehad met het weer deze zomer. Of je moet van 

al dat water houden, dat kan natuurlijk ook. Ook met de clubwedstrijden 

hebben we hier toch ook een paar keer goed last van gehad. Wat natuurlijk erg 

jammer is. De truckers hebben hier gelukkig geen problemen mee want bij 

slecht weer wordt het parcours binnen opgezet. De truck wedstrijden zijn 

allemaal gereden en de uitslagen zijn bekend.  

Op zondag 4 september 2011 hebben de truckers een demo gegeven tijdens 

het 100 jarig tuindorp festijn. Om 11:30 waren we aanwezig. Snel even afzet 

lint geregeld en we konden beginnen. De hele dag liep goed en er was veel 

belangstelling voor deze tak van modelbouw. Er werd veel gereden en de tijd 

vloog voorbij. Om 17:00 uur zijn we weer huiswaarts gegaan. 

 

Het dagje uit naar Den helder was ook een zeer gezellige dag. Hier zijn het 

marine museum en het redding museum Dorus Rijkers bezocht. De dag begon 

al vroeg. Om half acht s’morgens zijn we bij de club vertrokken. Het was wel 

een echte slenter dag. Om 16:30 was iedereen ook moe van het lopen. Na een 

lekkere gebakken vis in Den Oever te hebben gegeten zijn we verder over de 

afsluitdijk huiswaarts gegaan. Iedereen bedankt dat we zo’n gezellige dag 

hebben gehad. 

 

Doordat de ANSF het Nederlands kampioenschap Recreatie varen dit jaar had 

afgeschaft was de opkomst gelijk nul. En Breda hield ook op deze dag de 

open club wedstrijd dus moesten de mensen nu kiezen waar ze naar toe gaan. 

Al met al een beetje ongelukkig. Dus werd het voor ons een gewone club 

wedstrijd. Het weer zat erg mee in het zonnetje was het lekker varen en de 

opkomst was ook zeer goed. De voorlopige uitslagen staan weer vermeld op 

onze internet site. De evenementen kalender wordt weer wat leger de 

komende maanden wat weer een teken is dat de wintermaanden voor de deur 

staan. Voor velen van u is de tijd van bouwen weer aangebroken.  
 

 

Groetjes Norbert Kok 
 

Copy voor clubboekje 6/2011 inleveren voor: 1 December 
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100 jaar Tuindorp 
 

1911, was het jaar dat de wijk Tuindorp in Hengelo werd gebouwd en 

om dat te vieren waren er door het gehele jaar verschillende 

evenementen georganiseerd binnen de wijk. Op 3 en 4 September was 

het de beurt om rondom de Tuindorpvijver wat te organiseren en 

daarbij werden wij als Vereniging en als gebruiker van de 

Tuindorpvijver gevraagd om een bijdrage te leveren aan de 

festiviteiten. 

Dit hebben we gedaan op de zaterdagavond, met een demo varen met 

verlichte boten op de Tuindorpvijver en op de zondagmiddag met de 

trucks op de vijverlaan. 

Verlicht varen op de vijver: 
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Zondag’s was het de laatste dag van het 100 jarige bestaan, toen 

stonden we er met de trucks.  

Half elf waren we daar aanwezig met zijn vieren, ruimte was er genoeg 

dus even opbouwen en rijden.  

We hadden gelukkig mooi weer en ook deze dag waser veel belang-

stelling voor de trucks. 

Jammer dat één trucker problemen had,maar die had nog een tweede 

truck meegenomen waar die de hele middag nog mee heeft gereden.  

Een praatje met belangstellende was er ook voldoende en foto’s zijn er 

genoeg gemaakt deze dag. 

Een hapje en drankje was ook geregeld,dus onze dag kon niet meer 

stuk. 

Er was natuurlijk meer te zien om de vijver.  

Oldtimers, legerauto’s en veel meer, maar wij als truckers hebben een 

leuke en gezelligedag gehad. 

 

 
 

Trucker Gerard. 
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Uitstapje DEN HELDER 

 

Zaterdag 10 september 2011 was het dan zover,dat we een uitstapje gingen 

maken met de vereniging. 

Er hebben 16 personen opgegeven dus konden we met twee 9 persoons busjes 

richting Den Helder gaan want daar zouden we na toe gaan om 2 museums te 

bezichtigen. Om 7:15 uur stonden de twee busjes klaar bij de vereniging en 

alle leden waren mooi op tijd dus konden we om 07:30 uur gaan rijden. Via 

Holten, want daar stapte nog twee personen uit Hellendoorn bij ons in de bus. 

Na ongeveer 1 uur hebben onze chauffeurs de busjes bij een tankstation aan 

de kant gezet om de leden die koffie of een sigaretje willen vertoeven zodat ze 

niet sacherijnig worden tot aan Den Helder(grapje). Rond 10:00 uur waren we 

in den helder en mooi dicht bij onze eerste museum, de Dorus Rijkers 

museum(Reddingsmuseum). Dit is een mooi museum waar je veel 

bewondering krijgt voor die mensen die andere mensen helpen op zee. (zie de 

mooie foto’s op onze site) Na ongeveer 3 uur te hebben gelopen zijn we naar 

onze tweede museum gegaan de marine museum,daar werden we met open 

armen ontvangen en konden gratis na binnen. Ook hier was natuurlijk veel te 

zien en er lagen nog twee boten in het water om te bezichtigen. Ho ja niet te 

vergeten de onderzeeboot de Tonijn. Ook dit is imposant om te zien hoe 

mensen moeten leven onder water. 

Om 17:00 uur was het tijd om naar huis te gaan, maar wat zegt de voorzitter 

nu!  (Wie lust er een gebakken vis) weinig handen werden opgestoken, We 

zijn gaan rijden en bij den oever gingen we stoppen bij een viskraam bij de 

haven, de twee dames in de viskraam konden het niet zo gauw verwerken, is 

ook wat als er 15 uitgehongerde personen voor je toonbank staan. Onze 

voorzitter heeft niets te veel gezegd want de vis was wel er lekker. 

Toen iedereen zich vol had gegeten zijn we verder gegaan richting de 

afsluitdijk, ook hier hebben we even gestopt bij het monument ( ook dit is er 

interessant), veel gelachen daar op de brug aan de kant van Waddenzee( niet 

iedereen kan van standbeelden afblijven). Na nog 1 koffie stop te hebben 

gemaakt waren we rond 21:00 uur weer bij de vereniging terug. En iedereen 

ging voldaan en moe naar huis. 

Dit is een dag dat ik niet meer zo gauw zal vergeten (ERG GEZELLIG). 

Tot slot wil ik als lid en bestuurlid iedereen die mee is geweest, bedanken 

voor een geslaagde dag. 

 

Groetjes Klaas   
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Hasseler Esch 
 

Op zaterdag 17 September waren we uitgenodigd op de Hobbybeurs voor het 

Kultuurhuis in de Hasseler Esch om als vereniging ons te presenteren als 

Modelbouw vereniging. We stonden buiten op kraampjes, gelukkig viel de 

weersverwachting uit in possitieve zin. Onze modellen van de modelschepen 

en de modeltrucks hadden een plaatsje gevonden op de tafels. De trucks 

hebben de gehele dag gereden en zelf de officiele opening door de wethouder 

werd verzorgd door een modeltruck van een van onze leden.   
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Evenementen 2011 
 

15 – 23 Oktober  Modelbouw manifestatie,  Soesterberg 
 

27 – 30 Oktober  Hobby & Vrije tijds beurs, Leeuwarden 

 

30 Oktober   Najaars Stoomdag & Techniekdag, Wijchen 
 

 

Kottenpark Show 
 

Op 18 september hield de modelbouw vereniging Kottenpark een modelshow 

op camping Kristalbad aan de Zwaaikom in Hengelo. Ook onze vereniging 

was met een kleine delegatie aanwezig. 
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Diverse links. 
 

www.rc-sandmann.de 
Website van Wendscher modellbau . een bedrijf dat zeer mooie model containers en 

container chassis bouwt . Het is wel even schrikken als je de prijzen ziet maar je kunt 

er veel nieuwe ideeën op doen. 

 

www.rclogistic.de  en www.trucks-und-details.de  
Dit zijn twee web sites van model truck magazines. Hier kun je ook bouw 

beschrijvingen vinden en vele tips en trucs om een model natuur getrouw er uit te 

laten zien. Hier kun je ook zien hoe een tank trailer wordt gebouwd van een stuk 

rioolpijp. Voorzien van vele foto’s. 

 

www.rc-agrar.de 
Een interessante site voor mensen die zich bezig houden met het bouwen van 

landbouw machines. 

 

www.igmv.de 
Een site van een vereniging die zich heeft gestort op het inter-modaal verkeer. Dit 

betekend dat er voor het vervoer van producten gebruik wordt gemaakt van tenminste 

twee verschillende transport mogelijkheden. Dus trein en truck of per schip en truck 

of alle drie. Veel al gebeurd het inter-modaal verkeer met containers.  Al met al een 

zeer verzorgde site met foto en film materiaal. 

 

www.architekturbedarf.de    
 

www.GardenTrucking.com    
 

www.GHW-modellbauversand.de 
Voor de technische modelbouw zoals boutjes,moertjes,  lagers e.d. 

 

www.beier-electronic.de 
Sound modules voor boten ,trucks, tractoren en auto’s . 

 

www.BAM-modellbau.de 
Verschillende cabines voor trucks, zowel nieuw als oldtimer modellen. 

 

Groeten Norbert  Kok 
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http://www.mbvdn.nl 
 


