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CLUBBLAD  MODELBOUW VERENIGING “DE NIJVERHEID” 
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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 Rabobank rek. 
171773373  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 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, 
 
De tijd vliegt. We zitten alweer richting de zomervakantie. 
Er staan nog verschillende evenementen op de kalender en voor al in 
juni is er veel te doen.  
Ook is het opslag hok in ons clubgebouw opgeruimd.  
Hierdoor hebben we ruimte gekregen voor de mensen die graag op 
donderdag of zondag willen knutselen of bouwen. 
Zo is onder leiding van Jan Geertsma met de hulp van een paar leden 
druk aan het bouwen van een Tankschip. Dit schip zal voor de nodige 
aktie op het water zorgen . 
Hierdoor zal er in de toekomst dus meer activiteit op en rond het water 
zijn op opendagen en dergelijke.  
Ook zijn er plannen om een themadag te organiseren voor de boten net 
als bij de truckers.  
 
Verder zijn de wedstrijden alweer in volle gang, zowel bij de boten als 
bij de truckers . 
 
Doordat de 2e wedstijd bij de truckers is vervallen door de truckdag 
wordt deze ingehaald op Donderdag de 19e Juni. 
 
Ik wens iedereen een fijne vakantie en kom goed weer terug. 
 
Groeten, 
 Norbert Kok 

 
Copy voor clubboekje 1/2014 inleveren voor: 1 febr. 
Copy voor clubboekje 2/2014 inleveren voor: 1 apr. 
Copy voor clubboekje 3/2014 inleveren voor: 1 jun. 
Copy voor clubboekje 4/2014 inleveren voor: 1 aug. 
Copy voor clubboekje 5/2014 inleveren voor: 1 okt. 
Copy voor clubboekje 6/2014 inleveren voor: 1 dec. 
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Bouwvorderingen 
 
Al geruime tijd zijn een aantal leden bezig om een varend aktiemodel 
voor op het water te maken. Het moet een tanker worden waarin enkele 
demonstraties zijn verwerkt. 
Eerst een goede tekening gezocht van het model dat ze gaan maken. 
Dan de spanten en de kiel uittekenen en dan kan het zaagwerk 
beginnen. 
 

 
 

Gelukkig hebben ze het goede gereedschap meegenomen en met veel 
lawaai zijn de spanten eerst grof uitgezaagd met de decopeerzaag. 
Daarna zijn deze spanten met een figuurzaag machine verder bewerkt. 
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Wordt vervolg. 
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Schaalvaren 
 

Het vaarseizoen zat er weer aan te komen en dat betekend voor de 
schaalcommissie weer werk aan de winkel. 
De boeien moeten schoongemaakt worden, er moet nieuwe tape 
opgebracht worden, de kiezelstenen voor het gewicht moet er weer in. 
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Boeien en bakens (2) 
 
Elke kardinale boei is herkenbaar aan zijn kleurpatroon, zijn topteken en de 
manier waarop de witte lichten flikkeren. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

- 10 - 



Boeien voor markering van geïsoleerde gevaren 
 

 
 

Een geïsoleerd gevaar is een gevaar van beperkte omvang, dat aan alle zijden 
omgeven is door navigeerbare en veilige waters. Deze boeien zijn rood-zwart 
gekleurd en dragen twee bollen als topteken. Het gebruik van deze boeien is 
zeer beperkt. Hun licht, indien geplaatst, is wit en werkt steeds met een 
groep van twee schitteringen. 
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Boei voor markering van veilige vaarwaters 
 

 
 

Een markering voor veilig vaarwater geeft aan dat rond de boei alle wateren 
veilig navigeerbaar zijn. Soms duiden deze boeien ook de nabijheid van het 
vasteland aan als alternatief voor een kardinale of een laterale boei. Deze 
boeien dragen rood-witte verticale strepen en een bol als topteken. Het witte 
licht verschilt van de kardinale boeien en de boeien voor geïsoleerd gevaar. 
Speciale betonning 
Deze boeien helpen in eerste instantie niet bij het navigeren. Ze duiden 
speciale zones of elementen aan die op zeekaarten zijn weergegeven, zoals 
oceanografische meetboeien, militaire oefenzones, dumpingzones, kabels en 
recreatiezones. De kleine gele yachttonnen die tijdens de zomer het 
strandwater afschermen voor plezierjachten en gemakkelijk waarneembaar 
zijn vanop het strand, zijn een goed voorbeeld van dit type boei. Speciale 
boeien zijn geel gekleurd een dragen een liggend geel kruis als topteken.  
Indien dergelijke boeien een licht dragen is dat geel gekleurd en het karakter 
verschilt van de overige boeien. 
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Leggen en onderhouden van boeien 
Het leggen en onderhouden van boeien en bakens is een 
verantwoordelijkheid van VLOOT. Hiervoor beschikt VLOOT over een aantal 
speciale betonningsvaartuigen. Deze vaartuigen zijn uitgerust met een kraan 
om op een efficiënte wijze boeien uit het water te nemen of in het water te 
leggen. Op zee zet VLOOT de 'Zeetijger' in, op de Schelde de 'Lillo'. 
 
Overgenomen van clubsite T’Anker, Nieuwegein 
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Schaal op de vijver 
 

En dan, eindelijk, is het zo ver. De boeien zijn er al ingelegd en het 
parkoer ziet er goed uit. De eerste wedstrijd van het jaar. 
Altijd weer een verrassing welke leden met hun schaalboten komen 
opdraven. En ook elk jaar zijn er wel weer nieuwe boten te bewonderen. 
Het eerste wat de schaalcommissie gaat doen op zo’n wedstrijddag is 
het leukste onderdeel in de vijver te leggen, namelijk het dok. 
 

 
 
En dan gaan we lekker varen met onze schepen en hopen op een goede 
score tijdens het parkoer varen. 
Het parkoer is de laatste jaren niet veranderd, maar toch is het elke keer 
weer een opgave om toch zo goed mogelijk door het parkoers te varen 
zonder de boeien te raken en de boeien welke je wel mag raken dit ook 
te doen. 
Uitdagend gaan we dan op de steiger staan om vooral de concentratie 
vast te houden. 
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De tweede wedstrijd is helaas in het water gevallen, maar wedstrijd 3 zit 
er aan te komen. 
De meesten vaaden met hun vertrouwde schepen, maar Henk was het 
dit keer die met een nieuwe boot het nieuwe seizoen inging. 
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SCANIA 620 
 
Zo, jullie hebben even een tijdje niets gehoord maar met mijn Scania 
gaat alles goed. 
Ik heb apparatuur aangesloten en zekeringen ertussen gezet en gelukkig 
was het allemaal goed [geen rook gezien haha]. 
Nu is het nog even wachten op mijn achterlichten want ik had ook een 
nieuwe achterbumper besteld, deze moet nl. nog gespoten worden en 
geplaatst worden. 
Verder moet ik nog de belijning en stickers er op plakken maar daar ben 
ik nog niet helemaal over uit. 
Ja en als dat er allemaal er op zit dan is mijn Scania 620 klaar. 
 
Trucker Gerard 
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De Beier SoundModule usm-rc-2 
 
Ja, ik hoorde deze geluidsmodule in Eindhoven voor het eerst eens echt.  
We waren daar uitgenodigd door een Modelbouw vereniging.  
Enkele leden daar hadden deze Beier SoundModule in hun truck 
gebouwd. 
Nadat ik links en rechts wat gevraagd had aan deze leden, had ik mijn 
besluit al snel genomen. 
Na uitgebreid overleg met mijn portemonnee heb ik, Ja, het koste 
zweetdruppels, er ook één gekocht.  
 

 
 
Deze geluidsmodule heeft zoveel mogelijkheden dat het teveel is om op 
te noemen. 
Natuurgetrouw zijn de geluiden van de echte grote jongens opgenomen 
(Schepen, Trucks, Treinen, Tractoren enz.) en je kan zelf je eigen geluid 
ook nog opnemen en in de SoundModule programmeren. 
Het instellen van deze geluidsmodule is voor mij nog niet zo makkelijk 
gedaan als gezegd, maar aldoende leert men toch. 
Ja, de verbrandingsmotor in mijn trucks zijn verleden tijd voor mij en 
vele andere modelbouwers want zo’n Beier SoundModule past in een: 
DAF, MACK, MERCEDES, PETERBILD, SCANIA met turbo, maar 
ook in boten Riva,  Stoomboten, Sleepboten, ja, teveel om op te 
noemen.  
Vandaar ik voor deze Beier SoundModule gekozen heb. 
 
Trucker Gerard 
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Evenementen 
 
 

5 Juni, Truckwedstrijd MBVDN 
 

7 Juni, Opendag MVT, Enschede 
 

7 Juni, Opendag VG Flevoland, Biddinghuizen 
 

8 Juni, Pinksteren, Vereniging gesloten 
 

9 Juni, Seabottom Subsail 2014, VG Flevoland, Biddinghuizen 
 

12 Juni, Schaalwedstrijd MBVDN 
 

14&15 Juni, VG Ekenstein, Groningen 
 

15 Juni, Vaderdag, Vereniging gesloten 
 

19 Juni, Truckwedstrijd MBVDN  
 

22 Juni, ESH Meeting, Lokatie ?? 
 

26 Juni, Schaalwedstrijd MBVDN 
 

3 Juli, Truckwedstrijd MBVDN 
 

6 Juli, ESH Meeting, Lokatie ??? 
 

10 Juli, Schaalwedstrijd MBVDN 
 

24 Juli, Schaalwedstrijd MBVDN 
 

24 Juli t/m 9 augustus, Vereniging Gesloten. 
 

10 Augustus, Schaalwedstrijd MBVDN 
 

16&17 Augustus, Opendag ATLANTIS, Zutphen 
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http://www.mbvdn.nl 
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