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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:     H.Mulder  Tel. 06-22335897 
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. 
IBAN NL38Rabo0171773373  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. 

- 2 – 



De Voorzitter Preekt ……. 
 
Beste mensen 
  
Het was weer eens een waar prijzenparadijs, bekers, glazen 
plaquettes, zaklantarens met uitschuifmogelijkheden, en 
natuurlijk een heerlijk buffet.  
Het was weer onze jaarlijkse feestavond en het was gezellig.  
Het bowlen was iets korter dan voorgaande jaren door het 
uitgebreide buffet, maar dat mocht de pret niet drukken.  
Wel was het niet mogelijk om een prijs aan het bowlen te 
verbinden, er waren diverse banen waar de zij-goot-geleiders 
omhoog waren gezet. Op deze manier kon de winnaar van het 
schaalvaren zogenaamd een topscore halen van 127 punten. 
Maar omdat hij de hulp had gebruikt van een dichte rechter goot, 
heb ik maar besloten dat hij geen prijs zou krijgen. Gelukkig 
hadden we ook geen prijs in gedachten gehad, dus dat kwam 
goed uit……Wie de echte winnaar is geworden, laat ik maar 
even in het midden. 
  
Al met al gewoon ouderwets gezellig, en ook al hebben we dit 
jaar een andere locatie uitgeprobeerd, volgend jaar is het nog 
maar te bezien of we weer in de Zegger terecht kunnen, het eten 
was in ieder geval goed. 
  
Nu op naar de kortste dagen, lekker tijd om te klussen aan je 
boot of wagen. Gezellig dromen van een mooi seizoen, met veel 
activiteiten en nog mooiere schaalmodellen. Ik ben heel 
benieuwd hoe onze blauwe tanker er straks uit gaat zien. Als ik 
hoor hoe Jan en Joop zich op de verfijning gooien, dat moet het 
straks een super exemplaar zijn met erg veel mooie details.  
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We merken wel dat we er een heleboel leden bij hebben. Het is 
op de donderdag soms zo druk, dat je oren er bijna pijn van 
doen.  
Zo veel gezellig gekakel, misschien dat we ons maar moeten 
aanleren om iets zachter te praten zodat niet alle hoortoestellen 
op tilt slaan, maar het is wel heel erg leuk om zo veel 
enthousiaste mensen bij elkaar te hebben. Het bewijs van een 
actieve en goed draaiende club, zo goed dat zelfs enkele 
Almelose collega’s bij ons komen.  

 
We zijn blij om weer een aantal nieuwe leden te mogen 
begroeten op de vereniging: 
 

Stefan Wagelmans uit Almelo, 
overgestapt van de scheepvaart naar het truckgebeuren 

 
Robert Gösi uit Enschede, 

Bezig met een mooie truck 
 

Syte Veenstra uit Almelo 
Ook zijn hart ligt bij de trucks 

 
Heren, welkom binnen de vereniging. 

 
In ieder geval op naar de kerstdagen, en als ik mensen niet meer 
zie voor die tijd, al vast  
 
“Fijne feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar” 
 
De Voorzitter of gewoon Hannes 
 
Copy voor clubboekje 1/2016 inleveren voor: 1 Febr. 
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Nachtevent 2015 
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Truckcommissie 
 
Zoals beloofd. Het verslag van de tweede helft van 2016. Ik heb 
bij de eind uitslag van het truck kampioenschap  al vertelt dat de 
wedstrijden gebracht hebben wat de bedoeling was. Spanning en 
Verrassing met een nieuwe trofee “De Rode Lantaarn”. Deze wil 
je niet krijgen  maar als je naam er niet op staat is dat wel een 
gemiste kans. Dus Gerard ! 
 

 
 
Er zijn nog wel wat aanpassingen te doen aan de verschillende 
onderdelen van de truck wedstrijden. Zo ook aan het regelement 
voor de wedstrijden. Hier wordt door Virgil zeer nauwkeurig naar 
gekeken. Al deze veranderingen zullen op de ALV. bekent 
gemaakt worden. 
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Over de open dag is al genoeg geschreven. De dag was super.  
Er is ook iets moois gaande. Er komen steeds meer truckers bij 
de club. Dit is goed nieuws. Wie weet ook wel voor de 
wedstrijden. Zou gaaf zijn. 
 
De truck dag voor 2016 staat ook al vast.  
Deze zal  op 3 April worden gehouden.  
 
Deze dag zal weer in de hal van Pool koudetechniek 
plaatsvinden aan de Pasmaatweg te Hengelo. Dit ivm het weer 
zo vroeg in het jaar.  
 
Ook is er veel bij gekomen voor de truckbaan. Onder andere een 
windmolen , 2 containers en veel pallets om te laden. 
Denneboompjes zijn er ook weer bij gekocht en zo wordt de baan 
steeds mooier. 
De wedstrijd data voor 2016 worden bekent gemaakt op de ALV. 
Natuurlijk zullen ze ook op de website staan. 
Iedereen bedankt voor een prachtig jaar. Voor komende winter 
heel veel bouw plezier en tot 2016. Neem je bouw vorderingen 
eens mee naar de vereniging. Kunnen we met z’n allen er eens 
naar kijken en er wat van leren. 
 
Groeten, 
Truckcommissie  
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Hamina Class Missele Boat 
 
29-10-2015  
Ik was eens aan het rond kijken op een Duits Modelbouw forum. 
Ik kwam daar een model van de Hamina Class missele boat van 
de Finse marine tegen. Gelijk helemaal verkocht, precies het 
type dat ik mooi vind.  
 

 
 

Er zijn geen officiele tekeningen van te krijgen. De Duitse 
modelbouwer Andreas Aichner heeft zelf een spantenplan 
uitgerekend en getekend met Solid Edge. Ook veel details heeft 
hij op die manier bewerkt. Ik moet eerlijk zeggen petje af want 
dat is voor mij een brug te ver. Hij wilde de tekeningen gelukkig 
wel met mij delen. Hij bouwt in schaal 1:35 en ik ga deze boot 
bouwen in schaal 1:50.  
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Deze schaal past nog in de kofferbak van mijn auto. Evenals 
Andreas bouw ik deze boot helemaal van kunststof. Hij gebruikt 
ABS dat op diverse manieren is bewerkt zodat de boot niet te 
zwaar wordt. Ik gebruik gedeeltelijk ABS en voor de rest Fortex 
PVC schuimplaten. Deze platen zijn bijzonder licht en behoorlijk 
sterk. De combinatie was mooi uitgedacht maar blijkt in de 
praktijk nogal verlijm problemen te veroorzaken. Maar door vallen 
en opstaan heb ik nu de goede combinatie pakken. Een 
combinatie van 10 seconden lijm, 100 %lijm van Pattex, het 
goede oude Stabiliet Expres en sinds gisteren Black Mambo. 
Deze combinatie lijkt het te gaan doen. 
10-11-2015  
In dit schip komen nu 2x Kehrer 28 mm Kamewa Jets om in te 
bouwen. Vraag me alleen af wat de hart afstand tot het water 
moet zijn. 
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Zit momenteel ongeveer op 3/4 van de waterlijn. (zie foto) Dieper 
kan volgens mij niet want dan komt de totale besturing onder 
water te liggen.. 
Buiten dat heb ik ook niet veel meer ruimte om dieper te gaan. Of 
ik moet ze nog dichter tegen de kiel aanleggen. En dat lijkt me 
ook niet ideaal 
10-11-2015  
De achtersteven er weer uitgehaald.. Er bleek een verschil van 1 
cm tussen de linker en rechter bodemplaat te zitten Snap niet 
hoe dat gebeurd is. Maar goed ,na een chirurgische ingreep zijn 
beide kanten nu 7,5 cm. Heb gelijk de achter/spiegel wand 
vervangen door een iets zwaardere versie. De jets kunnen nu 
geplaatst worden. Zit er aan te denken om ze na plaatsing vast te 
zetten met giethars. Weet alleen niet of dit in combinatie gaat 
met ABS. Ik heb al veel mogelijkheden gelezen. Van Stabiliet, 
UHU hard plastic lijm en of 2 componenten lijm.  
Kehrer zelf adviseert om eerst de openingen te maken dan te 
richten, vast te zetten met 10 seconden lijm, afplakken en dan 
giethars er om heen. Lijkt me op zich de beste methode. Daarna 
kan ik me zorgen gaan maken om de motoren. 
Ik wil 2 outrunners nemen van 2500 KV met 7,4 volt lion accu's.  
De outrunners neem ik omdat deze niet zo warm worden als de 
geadviseerde neodym motoren. Met 7,4 volt kom ik op ongeveer 
op 18.500 toeren per minuut. De Jets mogen maximaal 20.000 
toeren hebben dus heb ik nog iets tolerantie. Ik lees graag of 
mijn gedachtegang in dezen klopt. 
14-11-2015  
Na het nodige meetwerk uiteindelijk de goede plaats gevonden 
voor de te plaatsen waterjets. 
Daarna de Jets passend gemaakt 
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Uiteindelijk zitten ze perfect.  
Nu de jets uitlijnen, de instroomopeningen aftekenen en passend 
maken aan de onderkant. 
De jets moeten als het ware in de huidplaat aan de onderkant 
vallen. Dus krap uitzagen of boren en de rest met een vijl precies 
passend maken. 
 
Wordt vervolgd 
 
Karel EoS 
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Nachtevent 2015 
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Schaalnieuws 
 
Het schaalvaren is inmiddels voorbij, het weer is al met steeds 
wat slechter geworden met soms veel regen, wind en 
bladrommel in het water. Tevens is de roeiboot er al uit, maar we 
zien op de zondagmiddag nog wel enkele leden die hun boot aan 
het uittesten waren op momenten dat het kan. Ook het kleine 
bad kan hiervoor nog altijd worden gebruikt.  Mocht er dan wat 
mis gaan dan is het model relatief snel – met wat hulp- weer aan 
de kant.  
De prijzen van het afgelopen vaarjaar bij de wedstrijden zijn ook 
weer uitgedeeld bij de jaarlijkse feestavond, dit keer bij de 
Zegger. Al met al een geslaagde avond met o.a. een lekker 
warm/koud buffet en bowlen. Foto’s hiervan zijn te zien op de 
ledenpagina van de club. 
We zitten inmiddels alweer in december, dus is voor een aantal 
de ‘traditionele’ bouwtijd (weer) aangebroken! Een aantal leden 
zijn thuis al druk aan de slag, en nemen soms hun bouwsels of 
problemen ermee naar de vereniging voor raad en daad. Ook de 
clubtanker wordt onder handen genomen, hier wordt ook het één 
en ander aan veranderd en verder afgebouwd. Anderen zijn juist 
aan het opruimen, of denken nog even na over waar ze ’s mee 
bezig zullen gaan. Weer anderen hebben nog geen zin aan 
bouwen, maar ook dat zal t.z.t. wel weer gaan komen.  
Ook worden enkele modellen –waaronder de clubmodellen- 
omgebouwd tot 2.4 GHz. Er zijn inmiddels leuke zenders op dit 
gebied te verkrijgen. Noodzaak of niet, je hoeft dan in ieder geval 
geen kristallen meer om te wisselen.  
 
Maar de meesten varen of rijden toch al jaren op een vast 
kanaal, dus dat omwisselen is eigenlijk ook bij de ‘ouderwetse’  
27 en 40 MHz zenders al niet meer aan de orde.  
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De nieuwe leden – en dat zijn er best veel de afgelopen jaar- 
zullen met 2.4 GHz zenders gaan werken, dat is de trend 
tegenwoordig. Een aantal gaan hier t.z.t. in mee, anderen zullen 
stug op de 27 en 40 FM frequentie blijven want ook dat werkt nog 
gewoon goed, en in sommige gevallen zelfs nog beter als 2.4 
GHz      
Een rommelmarkt hebben we dit jaar niet meer, maar een avond 
varen en rijden was er nog wel op de 1e donderdag in december. 
Het was een perfecte avond hiervoor; Droog en vrijwel geen 
wind. Het werd goed bezocht met allerlei varende en rijdende 
modellen, groot en klein.  Dat het richting kerst liep was bij een 
aantal ook al te zien en hadden daadwerkelijk iets extra op hun 
boot en truck gebouwd. Prachtig om te zien, die leds in alle 
kleuren. Tevens was er nog een hapje en drankje erbij, allemaal 
goed geregeld en een mooie afsluiting van het  rc jaar. Nog een 
paar clubavonden en we zitten alweer in 2016 !  
 

De schaalcommissie MBV De Nijverheid  
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Nachtvaren donderdag 3 december 
 
Zoals inmiddels gebruikelijk was het deze donderdagavond weer gezellig 
druk. Al voor de opening van het clubgebouw stonden al leden te wachten met 
hun modellen. 
 

Even wat spullen opzetten, de bar openen en daarna stonden de eersten al snel 
met hun model aan de waterkant of op het rij-terrein. 
 

De animo was bij de vaarders, net als bij de open dag, erg groot. Zelfs nog wat 
meer deelnemers deze keer. Onze mooie vuurtoren werkte goed en zag er ook 
nu weer goed uit en heeft de gehele avond z'n licht uitgestraald. 
Zo vlak voor Sinterklaas had de pakjesboot van onze voorzitter Hannes 
natuurlijk een volle agenda, dus Hannes kon helaas niet lang blijven, maar 
heeft wel nog de nodige foto's gemaakt. Onze twee Joop's 
vertegenwoordigden het marine deel, beide met mooie originele verlichting. 
 

 
 

Minne en Raimund hadden hun boten voor deze avond versierd met 
extra verlichting. Met de kerst/feest verlichting aan waren deze, zelfs 
vanaf de andere kant van de vijver, niet te overzien. Tegelijk  had 
Berend Jan zijn model ook met een mooie klassieke string met leds verlicht.  
Zag er goed uit!  
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Henk was er uiteraard ook bij met zijn model en samen met Reinhard's 
veerboot zagen de modellen er bij het vlakke water fantastisch verlicht uit. De 
grote tanker van Marcel was wat te groot voor het kleine bad, maar er werd 
mee gevaren op het grote bad. Ook dit model was voorzien van originele 
verlichting. 
Lodewijk en Roelie hadden mee willen varen en hadden ook alles 
meegenomen behalve de modellen. Jammer, maar volgende keer gebeurd dat 
geheid niet nog eens. 
 

De truckers waren deze avond ook van de partij. Met een groot aantal trucks 
hebben ze op het terras gereden. Dit was een prachtig gezicht. Geen van hen 
had de truck extra versierd maar Richard, onze Led-Man, had duidelijk z’n 
best gedaan met de verlichting. De truck met dieplader zag er prachtig uit. 
 

 
 

Rond 20:20 uur vonden we het tijd voor een pauze en hebben we de bestelde 
 hapjes bij het cafetaria opgehaald. De 120 stuks waren precies voldoende om 
iedereen tevreden de volgende rondes met worst en kaas voor te zetten :) 
 

Na de pauze werd en nog tot half tien gereden en gevaren. 
 

Wij vonden het een mooie, gezellige en geslaagde avond! 
 

De Schaal en Truck commissies 
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Evenementen 2016 
 

 
DE VERENIGING HEEFT KERSTVAKANTIE VAN 
18 DECEMBER 2015 T/M 13 JANUARI 2016. 

 
 
19 & 20 december Modelspoorevenement Zutphen 
 
26 & 27 December Mega Truck Festival  Breda 
 
16& 17 Januari Emsland Modellbau  Lingen (brd) 
 
20 & 21 Februari Modelbouwbeurs  Zeelandhallen, Goes 
 
16 Maart  Modelbouw dag  MBC Epe 
 
20 – 24 April  Intermodellbau 2016  Dortmund (brd) 

 
5 Mei   Werkschependag  nog niet bekend 
 
16 Mei   Subsail 2016   Biddinghuizen 
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http://www.mbvdn.nl 
https://www.facebook.com/mbvdn 
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