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32e Jaargang nr. 4/2012 
 

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, 
 
Op zaterdag 29 september zal er weer een oude ambachten en hobby 
evenement worden gehouden bij het Kulturhus in de wijk Hasseleres. 
Net als vorig jaar zijn wij hier ook weer van de partij. Op geven kan 
zoals altijd op de club avonden. 
Bij de truck wedstrijden gaat het ook nog spannend worden. De punten 
liggen allemaal erg dicht bij elkaar dus er kan nog van alles gebeuren in 
de laatste wedstrijd. Deze staat gepland voor donderdag 20 september.  
Verder kan ik jullie weer mededelen dat er ook dit jaar weer een 
avondje Snert varen/rijden wordt gehouden. Dit zal zijn op donderdag 
25 oktober. Hopelijk is het dan al lekker koud zodat de erwtensoep 
weer goed smaakt. Tevens zal er een onafhankelijke jury aanwezig zijn 
die de boten en trucks beoordeeld. In beide categorieën zal er één 
winnaar zijn en deze ontvangen een leuke prijs. 
Gelukkig komt er weer wat meer copy binnen en daar zijn wel heel erg 
blij mee. Blijf vooral copy insturen zodat we voor iedereen een leuk en 
interessant boekje kunnen maken. 
Zelf heb ik ook weer het nodige op internet gezocht en gevonden. Dit 
keer hoe je kentekens kunt maken voor model auto’s. Daar over meer 
verder in dit boekje. 
 
De modelbouwclub heeft vakantie van 30-07-2012 tot en met 15-8-
2012. Dus donderdag de 16e augustus is er weer de eerst club avond. Ik 
wens iedereen een hele prettige vakantie en kom goed weer thuis. 
 
 
 
 
 
Groetjes, Norbert Kok 
 
Copy voor clubboekje 5/2012 inleveren voor: 1 Oktober 
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De Excavator 
 
Een tijdje geleden heb ik deze graafmachine in Zwolle gekocht. 
Ik had al zo’n machine van bruder maar dat viel me een beetje tegen om 
radiografisch te maken. 
De Excavator was al met zendertje en accu en dus klaar om mee te 
graven.  
Het werkt helemaal perfeckt maar graven in zware grond doet die 
helaas niet, potgrond en andere lichte dingen dat allemaal wel. De 
schaal 1:12 en dat komt heel goed uit bij mijn dieplader die achter mijn 
Scania rijdt. 
Nu wilde ik deze machine werkend op mijn eigen zender maken wat 
zeer makkelijk te doen was. Maar helaas had ik geen 
snelheidsregelaatjes meer. De snelheidsregelaars die ik zocht waren niet 
meer leverbaar. 
Na enkele leden gebeld te hebben heb ik er toch nog 5 gevonden. 
Jan en Norbert nog bedankt voor de snelle levering. 
Het inbouwen ging redelijk gauw, oude besturing eruit en de nieuwe 
snelheidsregelaars opnieuw aansluiten op de motoren. 
Het voordeel is nu dat ik de motoren in kan stelen op de goed snelheid.  
Nou, het werkt perfect en jullie zien mijn Excavator wel eens op de 
club. 
 
 Groetjes trucker gerard 
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Scania  620 
 
Even een Scania verbouwen. Ja hoe kom je op het idee zal Je natuurlijk 
wel afvragen. 
Na lang kijken zag ik er wat aan, dat de lengte niet goed was. 
Na een gesprek met Norbert zijn we erachter gekomen dat mijn Tamiya 
3assen tellende Scania 3,5 cm te lang was. 
Dus heb ik hem even verbouwd met een slijptol,vijl, en een 
boormachine en freeswerk van Noppie natuurlijk. 
Ik ben begonnen met het maken van een aandrijfas op mijn draaibank 
dat was nog  wel een keer klaar. Norbert wilde mij de balkjes wel 
maken die in het u profiel moesten komen. 
Ja en dan slijpen zal je denken, maar eerst even kijken waar Ik moest 
slijpen, want standaard gaten kon ik weer gebruiken. 
Dit alles ging allemaal na wens en was mijn Scania 3,5 cm Korter. 
Maar dan komt de rest even zal je denken [mooi niet]. 
Accu aanpassen, apparatuur verplaatsen,tanks kleine maken. 
Één tank had ik en het kleine maken ging ook wel maar ik wilde mijn 
trapje behouden en die pas te maken viel een beetje tegen maar het is 
me gelukt.  
De tweede tank heb ik bij Kok Modelbouw gekocht,  inkorten en klaar 
was die. Een accupakket van 14,4 volt heb ik twee Pakketten van 7,2 
volt van gemaakt en passend gemaakt op beide tanks.  
Ik heb mijn tanks gespoten en apparatuur aangepast en nu is mijn 
Scania 620 tot zover klaar. 
Er komt nog iets aan mijn truck maar dat is nog …………………… 
Met elkaar kun je iets leuks bouwen of verbouwen. 
 
Trucker Gerard   
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Nieuws van de schaalcommissie 
 
De schaalwedstrijden zijn dit jaar al in volle gang, met – op moment 
van schrijven- nog slechts 1 wedstrijd te gaan (donderdag 23 aug).  
Dit jaar zijn er iets minder vaarders als vorig jaar, maar toch is het zeker 
een goed jaar met genoeg boten voor weer een A en B klasse. De 
meeste deelnemers varen in de A klasse, maar de strijd in de B klasse is 
er zeker ook.    
Ook het dok manoeuvre werkt goed in de praktijk, het lijkt eenvoudig 
maar is vanaf de kant toch een stuk lastiger dan men eerst denkt. Tevens 
bespaart het ook veel tijd en is er over het algemeen een goede 
doorstroming van de varende deelnemers.  
We hebben dit jaar wat pech met het weer, zo moest er al een wedstrijd 
worden verschoven vanwege de stromende regen, en soms kwamen we 
er nog goed mee weg. Maar dat heb je niet in de hand; Het blijft een 
buiten gebeuren, dat schaalvaren! 
 
Een aantal varende leden hebben zo hier en daar nog onverwachte 
storingen die (ineens) om de hoek kijken, maar over het algemeen zijn 
er vrijwel geen uitvallers. 
Zo hier en daar verandert er in de boot wel ’s wat qua accu, regelaar, 
servo, ontvanger, etc. omdat het de vorige keer hier wat bij mis ging of 
men iets anders uitprobeert. Ook zijn er leden die voorzichtig al ’s een 
lipo of Lifepo4 pakket uitproberen in hun schaalboot en hierover 
vooralsnog zeer tevreden zijn. Maar daardoor moet er wel het één en 
ander weer even worden bijgesteld, gezien het lichte gewicht van zo’n 
accu en uiteraard een beveiliging voor de minimale voltage wat deze 
accu’s bij ontladen veiligheidshalve nog mogen hebben. Over het 
algemeen komt men daar –zeker bij het schaalvaren- echter totaal niet 
aan met slechts 1 gevaren heat, maar het is een geruststellende gedachte 
dat zoiets erin zit.  
Het levert in ieder geval weer genoeg gesprekstof op voor de 
clubavonden, en worden er –zo te horen- al een aantal veranderingen 
doorgevoerd in de boot (electronica, stekkers, ontvangeraccu’s of 
nieuwe vaaraccu’s, of zelfs andere boot). 
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Maar of dit automatisch ook meer punten oplevert bij de 
schaalwedstrijd…?   
Nog even over de Open clubwedstrijden; Die worden dit jaar niet 
gehouden, de één na de andere vereniging zegde hun Open Club 
wedstrijd af door te weinig deel-nemers (de wedstrijd in Nieuwegein 
ging niet door i.v.m. zwaar regenval die dag).  
Dat men geen NK Recreatie meer vaart zal er ongetwijfeld mee te 
maken hebben, er zit nu niets meer aan vast. Of het voor ons als 
vereniging in het oosten nog zin heeft zo´n wedstrijd te organiseren is 
dan nog de vraag, aangezien de meeste ´recreatie´ vaarders in het 
midden en westen van het land zitten en niet even meer voor alleen 2 
heats nog naar het oosten komen. Ook de brandstofprijzen gaan 
tegenwoordig een rol mee spelen, gezien de alsmaar stijgende 
literprijzen.   

 
In tegenstelling tot de Recreatiewedstrijden blijft de deelname aan de 
eigen schaal clubwedstrijden gelukkig wel verrassend hoog. Vorig jaar 
waren er zelfs nog enkele verstokte truckers die het probeerden en 
voeren zeker niet slecht!   
Een geluk voor de meesten dat ze dit jaar niet meededen…. 
 
Er zijn zo hier en daar al wel wat beslissingen gevallen gezien de 
tussenstand maar er kunnen nog altijd verrassende dingen gebeuren, 
vooral omdat vanaf wed. 6 elke keer dan de slechtste wedstrijd steeds 
weg valt. Voor een aantal blijft het spannend of ze na elke wedstrijd een 
plaats (of meer) hoger of lager kunnen komen te staan.  
Zoals altijd is de sfeer aan de waterkant goed, soms wat te luidruchtig 
maar al met al hebben we tot nu toe weer een goed en mooi 
clubkampioenschap.  
 
Wat ook nu al te merken is, is dat het varen na de vakantie ’s avonds 
steeds wat vroeger is afgelopen, want het wordt steeds weer wat eerder 
donker en vandaar dat we dan ook niet echt schaalwedstrijden kunnen 
plannen na half augustus t/m september (zitten we normaal nog op de 
avond), dat heeft geen zin; Hopelijk gaat het bij de laatste wedstrijd op 
don. 23 augustus ook nog goed zodat iedereen zijn cq haar heat kan 
varen.  
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We zullen weer op tijd beginnen, met liefst zoveel mogelijk mensen die 
nog willen scheidsrechteren om maar voor het donker (20.45 uur, red.) 
klaar te zijn zodat iedereen ook dan een eerlijke kans krijgt. Als het 
weer ook nog meewerkt komt het wel goed.  Na deze datum gaan de 
schaalboeien er z.s.m. uit en komen de speedboeien erin. Dan is het 
namelijk nog net lang genoeg licht om dit te doen, want na 20.30 uur is 
de zon al inmiddels onder gegaan… 
 
Dit jaar is er geen Open Dag, maar na de vakantie wordt het nog druk 
genoeg met een aantal open vaardagen/demo’s zoals de Open Dag bij 
Atlantis in Zutphen (zon. 19 aug),  ESH wedstrijd op zondag 2 
september (1e van 2013) en op zondag 16 september de Open Dag van 
het Kottenpark Modelbouwclub bij de camping de Draaikom in 
Hengelo met een groot vaarwater! Op zaterdag 29 september is er nog 
de demo bij het Kultur Hus in de Hasseler Es, de dag erop is de NK E-
speed bij ons op de vijver in Hengelo, dus dat wordt een druk 
weekendje!  
 
De spanning bij de eigen clubwedstrijden is al langzaamaan opgevoerd 
nu de laatste wedstrijd eraan begint te komen. De meeste kaarten zijn 
hier al wel geschud, maar er kunnen nog enkele vaarders schuiven in 
het klassement. Het blijft weer spannend tot het eind!  
 
Kijk voor de laatste tussenstand op de verenigingssite onder 
wedstrijden. 
 
De Schaalcommissie  
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Kentekenplaten voor model trucks. 
 
Iedereen kent het wel. Heb je een mooie truck gebouwd moet er nog 
een passende kentekenplaat op komen. Nu kun je wel kentekens 
bestellen in diverse webshops maar dan heb je toch weer een kenteken 
waar iedereen al mee rond rijd. En dat is wel raar als je met meerdere 
trucks samen bent en allemaal met de zelfde kentekenplaat rond rijd.  
In Duitsland is al enige tijd een kenteken generator op internet actief 
maar hier kon je alleen de Duitse kentenplaat mee maken. Deze site is : 
www. http://bronneim.de. Onder het kopje interaktiv vindt je de 
kenteken generator. Hier kun zelf het gewenste kenteken invullen, het 
Bundesland uit kiezen en zelfs de TÜV plakette (apk-sticker) Vul het 
aantal kentekens in die je nodig hebt voor 1 auto. Vervolgens de schaal 
van de auto, dus voor tamiya trucks 1:13.5.  
Nu denk je ja , maar ik ben Nederlander en ik wil een nederlands 
kenteken op de auto. Dat was mogelijk door een font voor Word te 
downloaden met het Nederlandse kenteken lettetype. Hierna begon het 
geplak en geouwehoer om het kenteken geel te krijgen. Veel kopiëren 
naar paint en een beetje gokken of je op de goede schaal uit komt. Dit 
alles hoeft nu ook niet meer.  
De volgende website heeft de oplossing : http://www.generieren.net 
Op deze website kun je kiezen tussen Duitse ,Nederlandse of Poolse 
kentekenplaten. Tevens is de mogelijkheid er om vrije text in te vullen 
zodat je er ook naam platen kunt maken. 
Voor de duitse plaat is hier ook weer de mogelijkheid voor de TÜV 
plakette. Letterkleur in zwart, rood(handelsnummer) of groen 
(landbouwmachines). 
Bij de Nederlandse kenteken plaat is het alleen mogelijk met zwarte 
letters.  
Klik vervolgens op Drückausgabe en hier kun je dan de gewenste schaal 
in voeren.  
Klik dan op generieren en je kenteken is klaar.  
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Tip: print het kenteken op fotopapier ,laat het vervolgend goed drogen. 
Hierna ga ik met een scalpelmesje de bovenste en onderste laag van het 
fotopapier van elkaar afhalen. Hierdoor is het kenteken niet meer zo 
dik. Vervolgens plak je dit kenteken op de kentekenplaat houder. Als 
laatste ga ik er nog even met een spuitbusje blanke lak over heen zodat 
het kenteken ook lang mooi blijft.  
Ik hoop dat ik hierdoor weer de nodige modeltruckers op een idee heb 
gebracht en wens jullie veel succes bij het maken van jullie kenteken.  
 
Groeten Norbert Kok  
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Evenementen 
 
 

18 & 19 Augustus, Open dagen MBV Atlantis, Zutphen 
 

23 Augustus, Schaalwedstrijd MBVDN, Tuindorpvijver 
 

2 September, NK ESH, Zutphen 
 

16 September, Open Dag Kottenpark MBC, Hengelo 
 

20 September, Truckbehendigheidswedstrijd, Clubgebouw 
 

29 September, Demodag in de Hasseler Esch, Hengelo 
 

30 September, ESH Speedmeeting, MBVDN, Tuindorpvijver 
 

25 Oktober, Snert varen en rijden op de vereniging 
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Wedstrijddata voor 2012 
 

Trucks:  23 Februari donderdagavond  v.a. 19:30 u 
 26 April donderdagavond  v.a. 19:30 u 
 31 Mei donderdagavond  v.a. 19:30 u 
 28 Juni donderdagavond  v.a. 19:30 u 
 19 Juli donderdagavond  v.a. 19:30 u 
 20 September donderdagavond  v.a. 19:30 u 
 
Schepen:  29 April zondagmiddag      v.a. 14:00 u 
 24 Mei donderdagavond  v.a. 19:30 u 
   7 Juni donderdagavond  v.a. 19:30 u 
 21 Juni donderdagavond  v.a. 19:30 u 
   5 Juli donderdagavond  v.a. 19:30 u 
 15 Juli zondagavond        v.a. 19:30 u 
 26 Juli donderdagavond  v.a. 19:30 u 
 23 Augustus donderdagavond  v.a. 19:30 u 
  
ESH-speed 15 April   Zondag hele dag vanaf 10:00 u 
                  30 September  Zondag hele dag vanaf 10:00 u 
 
 
 
 
 
Alle datums onder voorbehoud 
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http://www.mbvdn.nl 
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