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CLUBBLAD  MODELBOUW VERENIGING “DE NIJVERHEID” 
 

39e Jaargang nr. 3/2020 

 

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    Tel. 074-2436099 

Secretariaat:  Mevr. M. Oolbekkink-Gabris  Tel. 06-10679297 

Penningmeester: Mevr. T. Brouwer        Tel. 06-42495494 

Bestuursleden: Hr. N. Kok 

       Hr. P. Agterbosch 
      

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.        GROENHOFSTRAAT 36A        7553 EW HENGELO (o) 

E-mail naar: postmaster@mbvdn.nl 
 

Demonstraties: 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, 
 

Na 3 maanden geen gebruik te mogen maken van ons clubhuis is het vanaf 1 juni 

weer toegestaan met Max 30 personen per avond of middag.  

Ook wij moeten ons aan de nieuwe regels van de 1,5 mtr houden, dus dat 

betekend dat we tijdelijk de koffie en andere versnaperingen buiten nuttigen 

zolang het weer het toelaat en er wordt bij de wc's desinfectant neer gezet om ze 

te gebruiken.  

Omdat wij al een aantal vaar- en truckdagen moeten cancelen mogen wij vanaf 1 

juli weer een vaar- en Truck dag organiseren met Max 100 personen dus als je 

wilt deelnemen geef je zo spoedig mogelijk op bij Norbert zodat hij een lijst kan 

maken om te voorkomen dat je misschien niet kunt deelnemen ook weer omdat 

de dag maar Max 100 personen aanwezig mogen zijn.  

Omdat te controleren krijgt iedere deelnemer en toeschouwer 1 penning die hij 

pas weer inlevert bij het verlaten van het clubterrein of aan het eind van de dag 

bij de poort.  

Om de Covid regels die op 1 juli gaan gelden komt het bestuur 2 weken voor de 

Open dag bijeen om de looproute en andere regels goed door te spreken om 

misverstanden te voorkomen.  

Tevens bedankt het bestuur iedereen voor de vrije gift of andere vorm van 

sponsering om de club door deze moeilijke tijd te lozen.  

Omdat er 3 maanden niet veel buiten onderhoudt is gebeurd wordt het hoog tijd 

dat we met zijn allen de schouders er onderzetten om de Open dag weer als van 

oudsher weer gezellig druk wordt.  
 

M.v.g. 

Rob staal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copy voor boekje 4 inleveren voor 1 augustus 
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TRUCKERSNIEUWS 
 

Hallo allemaal, 

 

We hebben samen met bestuur een vergadering gehad over de tweede helft van 

dit jaar 2020. 

Hier hebben we onze plannen voor het komend half jaar uitgelegd. De plannen 

zijn goed gekeurd. 

Hier het “meesterplan”. 

We gaan nog steeds op drie zaterdagen 6 wedstrijden rijden. De data,s zijn  

zaterdag 20 juni, zaterdag 12 september en zaterdag 10 oktober.  

De datum voor de inhaalwedstrijd wordt nog bepaald. Noteer deze data. 

 

Corona maatregelen. 

De nieuwe vorm van de wedstrijden blijft.  Er wordt dus op 4 plekken gestart met 

een aantal deelnemers. Deze rouleren dan langs de 4 plekken welke elk 2 

onderdelen van de wedstijd bevatten. Heb je als deelnemer alle plekken en 

onderdelen gehad dan ben je voor die wedstrijd klaar. Bij alle plekken komen 

stippen te liggen welke 1,5 meter uit elkaar liggen. Hier geld dus als een 

deelnemer klaar is met de onderdelen hij of zij naar de volgende plek gaat. De 

anderen schuiven dan een stip op. Tussen de plekken komt een soort buffer 

waarbij de 1,5 meter ook geldt. 

 
VOOR IEDERE DEELNEMER GELDT HOUDT DE 1,5 METER AFSTAND. 

 

Iedere deelnemer krijgt zijn /haar wedstrijdformulier mee. Deze geef je aan de 

scheidsrechter op de desbetreffende plek. Je krijgt het terug als je klaar bent met 

de onderdelen op die plek. 

Aanmelden voor de wedstrijden kan via de truckers app, mail 

erikvos62@hotmail.com. Je kunt je ook in één keer voor alle wedstrijden 

opgeven. Hierdoor kunnen we de wedstrijden goed indelen en hebben we ook de 

wedstrijdformulieren al klaar. 

Betalen doen we aan het eind van jaar voor alle gereden wedstrijden. Dit geeft zo 

min mogelijk handelingen.  

 

Gezamenlijk met de vaarders gaan we ook dit jaar weer een aantal evenementen 

organiseren. 

Gezamenlijke truck en vaardag op zondag 5 juli en op zondag 20 september. De 

zaterdag avond ervoor is er nacht varen en rijden. 

Eind november is er weer een koude jatten rij- en vaardag. 

De verlichte rij- en vaaravond zal begin december weer plaats vinden. 

mailto:erikvos62@hotmail.com
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De wintercompetitie is geen succes geworden. Dit is jammer, maar we willen 

deze competitie nu met de truck dagen gaan houden. 

Hierbij ook nog een introductie. We willen iedere maand op een zaterdagmiddag 

een “rijdag“ houden. In de maanden dat we al een rij- vaardag hebben zal deze 

als “rijdag” gelden. We laten dit in gaan met onze truck en vaardag op 5 juli. 

De crawler baan is tot nu toe nog niet het succes wat wij ervan hadden verwacht. 

Hier moeten we nog eens goed over nadenken. Een idee is om de crawler baan 

samen te voegen met de truckbaan. 

Zo dit zijn onze plannen.  

 

Groeten, 

Marco en Erik truckcommissie 

 

P.S. HOUDT DE 1,5 METER AFSTAND EN BLIJF GEZOND 
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Wedstrijd regelement clubkampioenschap 2020 
 

Er worden 6 wedstrijden gereden + 1 inhaalwedstrijd. Alle 6 de 
wedstrijden tellen mee voor het clubkampioenschap. 
Het inschrijfgeld per deelnemer per wedstrijd is 2 Euro.  
Op 3 zaterdagen worden er telkens 2 wedstrijden verreden. De inhaal-
wedstrijd wordt aan het einde van deze reeks verreden, maar alleen door 
de deelnemers die minimaal 1 wedstrijd hebben gemist. 
De wedstrijden bestaan in 2020 uit 9 onderdelen. Deze zijn verdeeld in 3 
paren van 2 onderdelen en 1 paar van 3 onderdelen. Bij elk van deze 4 
paren is een jurylid aanwezig. De deelnemers worden aan het begin van 
de wedstrijd verdeelt over de 4 paren en rouleren dan door tot ze alle 
onderdelen hebben gedaan. Zijn alle deelnemers klaar is er pauze 
waarna de 2e wedstrijd van de dag begint. Uiteraard rijden de jury leden 
ook mee. 
De onderdelen en de volgorde blijven het gehele jaar gelijk. Dit geld ook 
voor de puntentelling. Bij ieder onderdeel is een maximaal aantal punten 
te behalen. Hiervan gaan de strafpunten voor het omrijden/ verschuiven 
van de tonnetjes af. Op verschillende onderdelen ook het aantal keren 
steken. Zie hiervoor de bijlage. 
 Iedere deelnemer krijgt aan het begin van de wedstrijd zijn of haar 
wedstrijdformulier mee deze wordt telkens aan het jurylid gegeven voor 
aanvang van de desbetreffende onderdelen. Hierbij kan hij of zij het 
wedstrijdverloop van zichzelf volgen. Ook staat op het formulier de naam 
de datum e.d. 
Iedere deelnemer mag met zijn of haar eigen truck combinatie de 
wedstrijden rijden, deze moet wel een minimale lengte van 100cm. 
hebben. Als men de wedstrijd begint met een truck combinatie met extra 
functies ingeschakeld moeten deze de gehele wedstrijd aan blijven. 
Als de deelnemer een truck combinatie heeft met een fladbet, dieplader 
of een andere combinatie zonder opbouw, dan is de deelnemer verplicht 
een niet transparante lading te maken met de minimale maten:  
Lengte 20 cm, Breedte 18 cm en hoogte 18 cm. 
Deze lading moet zo ver mogelijk naar achteren op de flatbed, dieplader 
of een andere combinatie zonder opbouw worden geplaatst. 
De deelnemer mag met een in aanbouw zijnde truck (trekker) meedoen, 
mits de cabine in welke staat dan ook, erop zit en met een chassis cabine 
moet er ook weer lading opzitten, zoals eerder genoemd. 
Wie na 6 wedstrijden (+ inhaalwedstrijd) het hoogst aantal punten heeft is 
clubkampioen en zal dan ook gehuldigd worden op de jaarlijkse 
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feestavond. De overige deelnemers krijgen uiteraard ook een prijs met 
daarop hun behaalde plaats binnen het clubkampioenschap. 
De wisselbeker is de rode lantaarn voor de laatste plaats. 
 
Groeten, 

Marco en Erik truckcommissie 
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SCHAALNIEUWS 
 
 

We zijn weer een heel stuk verder in het jaar, alweer halverwege! De 
plannen, voorbereidingen en varen werd door het corona virus echter 
zeer ruw verstoord, zodat de voorbereiding in maart, april en mei al niet 
door kon gaan.  
Inmiddels lopen we nu ver achter, ook de vereniging zelf begint op 
andere gebieden tol te eisen zodat we besloten hebben om dit jaar geen 
wedstrijden te houden. Wel is het water nog nét op tijd aangevuld, want 
er zal wel weer een waterverbod komen door de langdurige droogte. 
Hopelijk kunnen we het waterpeil hoog genoeg houden voor de komende 
Open Dag op zondag 5 juli. De truckdagen en vaardagen komen door de 
corona dit jaar dus even in een ander daglicht te staan, zodat besloten 
werd om die dagen die over blijven gezamenlijk te doen. Zondag 5 juli is 
dan de 1e gezamenlijke Open Dag, op zondag 20 september is de 2e 
gezamenlijke Open Dag. Dit zijn dagen ook voor het publiek van buitenaf. 
Op de dag ervoor (zat. 4 juli en zat. 19 sept) is er, na het opbouwen, een 
gezamenlijk avondrijden/varen gepland van 19-23 uur.  
Door deze dagen hopen we nog wat van het seizoen te redden, we 
moeten er dit jaar maar het beste van maken.  
Vanaf deze maand wordt e.e.a. weer voorzichtig opgestart, rekening met 
elkaar houdend en de anderhalve meter in acht nemend, het hele jaar 
door en wellicht nog langer.  
Wat het varen betreft, dat kan altijd. De boeien zijn klaar en gaan het 
water in, zodat we een gepland vaarparcours krijgen. Iedereen wordt 
uitgedaagd om het parcours te varen, te testen en alvast te wennen aan 
de grote strijd die in 2021 hopelijk dan toch van start gaat!  
Evt. knelpunten kunnen we zo nog eruit halen. Een kleine competitie is 
evt. ook nog mogelijk als de vaarders dit willen. Dan mag men elkaar 
jureren, zelf proberen, oefenen. Misschien dat er ook enkele truckers het 
’s willen gaan proberen. We hoeven niet zelf steeds te controleren en te 
jureren, iemand anders mag en kan dan ook even de jury zijn. Aan het 
eind van het jaar gaan we het e.e.a. evalueren. Intussen is door de 
schaalcommissie druk gewerkt aan het vaarparcours en reglement, dit zal 
t.z.t. op de clubsite worden gezet bij de boten sector. 
Voor de Open Dag van 5 juli zal erbinnen en buiten nog veel gedaan 
moeten worden, van schoonmaak werk t/m opruimwerk, de boel weer uit 
het stof halen, e.e.a. voorbereiden, ook t.o.v. corona met extra 
maatregelen. Ook in de toekomst zullen we hier terdege rekening mee 
moeten houden.  
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De randen van het bassin wordt dit jaar verder verlijmd met kit, zodat we 
dit goed hebben. Joop en Norbert gaan dit inplannen. De houten 
afwerking gebeurt later, waarschijnlijk ergens volgend jaar en hiervoor 
worden partijen hout in de gaten gehouden die aangeboden worden en bij 
een gunstige prijs en kwaliteit zal hierop worden gereageerd door het 
bestuur.  
 

De schaalcommissie MBV De Nijverheid           
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De vaarcommissie. 
 

Aangezien we dit jaar toch nog lekker zullen kunnen gevaren, is de vijver 
weer helemaal vol. De haven ligt erin, nu niet meer op drijvende en 
wiebelige piepschuimblokken, maar op een vaste stenen opbouw. Alles 
staat netjes op een extra laag rubber, alles is makkelijk te verplaatsen en 
als het water echt te veel zakt, kunnen we de bovenste steenlaag eruit 
nemen en zo de gehele haven laten zakken. 

 

De onderste stenen liggen zo 
diep dat we geen problemen 
verwachten dat ze er met je 
schip tegen aan kan varen. 
Uiteindelijk zullen de houten 

havenonderdelen weerbestendig moeten maken, maar we kunnen nu 
varen. 
 
Ook de eerste boeien liggen er in 
Ze drijven schitterend en geven in het donker licht door de zonnepanelen 
en Ledjes. De afstand tussen de boeien is altijd vast, ze zijn onderling 
verbonden met een TRESPA-balk, die tevens als afzinkgewicht dient 

 

Een nieuw onderdeel is een serie waar je 
straks 2x vooruit en 2x achteruit moet steken, een leuke uitdaging 
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Iedereen die het nu wil proberen dagen we uit. De puntenlijstjes en de 
route liggen klaar. Vaar zelf, vul je punten eerlijk in en laat aan de 
vaarcommisie zien waar de pijnpunten zitten. Hang je score op het bord 
(met naam) en vertel wat je ervan vindt. Het is immers een eerste opzet, 
alles is te veranderen.  
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Landschaps-commissie 
 

Naar aanleiding van de bestuursvergadering, end mei 2020, is er besloten een 
commissie op te stellen die ervoor gaat zorgen dat onze modelbouw locatie een 
samenhangend en goed werkende structuur en aanblik krijgt. Dit word de 
“Landschaps-commissie”. 
 
De commissie bestaat uit 3 personen: 
                       Martin Bosman martinbosman@live.nl 
   Erik Vos   erikvos62@hotmail.com 

Hannes Mulder  hannes.mulder.eerde@gmail.com 
       
De doelstelling van de commissie is om het landschap in te richten op een 
dusdanige wijze dat iedereen die in de vereniging iets wil bouwen op het terrein, die 
mogelijkheid krijgt. 
Het doel is een klein “Madurodam” te creëren waarmee het rijden en varen leuk 
wordt maar waar ook zeer zeker rekening gehouden moet worden met plaats om te 
lopen voor de bestuurders, voor bezoekers en voor onderhoudsmateriaal (trekker, 
grasmaaier e.d.).  
Er zijn al veel ideeën, maar niet alles kan of past, dat houdt dus ook in dat er soms 
compromissen gemaakt moeten worden en daar is de landschapscommissie dus 
voor, het afstemmen van alles om er één geheel van te maken. 
 
De vormgeving van het landschap zal door de commissie vooral op grove lijnen 
gebeuren.  
We gaan niet naar de details van de bouwprojecten van de leden. Alleen proberen 
wij in overleg een goede locatie voor desbetreffende bouwprojecten te vinden, 
eventueel de schaal, de bereikbaarheid en het samenspel met de ander aanwezige 
of geplande projecten.  
We proberen het totaalbeeld van ons terrein voor ogen te houden. Bijvoorbeeld 
geen 2 tankstations naast elkaar. En we proberen ook het doel te vinden om ergens 
na toe te rijden of varen. Als commissie bouwen wij niet, dat doen de leden zelf! 
 
Daarbij willen we ook rekening houden dat we duurzaam bouwen.  
Het is de bedoeling dat alle bouwwerken buiten blijven staan en dat wat erbinnen 
staat gebruikt wordt voor eventuele demo’s en open dagen.  
Op een gewone clubdag/avond moet het al afgewerkt, gevuld en mooi zijn. Tevens 
willen wij ook graag de groenvoorziening hooghouden, dus neem dat ook op in je 
project.  
Want laten we eerlijk wezen eenieder maakt graag een foto bij een zo natuurlijk 
mogelijke omgeving. Vandaar hebben we besloten om ook niet meer toe te staan 
om grote vlaktes met beton te storten. 
Natuurlijk is het rijden over een betonvlakte fijner maar dit is ook te realiseren door 
over de tegels een dun laagje beton te smeren. Dat is makkelijker te verwijderen als 
we toch plannen hebben om de wegen of het landschap aan te passen. 
Ook vinden we dat er in het ontwerp van ons terrein een samenwerking en 
verbinding te maken tussen de het varen en rijden.  

mailto:martinbosman@live.nl
mailto:erikvos62@hotmail.com
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Dit zou bijvoorbeeld kunnen door letterlijk een “brug” te maken maar ook industrie 
langs het water en natuurlijk de veerpont.  
 

 

 
Er moet een duidelijke wegstructuur komt. Met signalering en markeringen waar 
gereden mag worden en waar juist gelopen kan worden (looproute voor bestuurders 
of juist bezoek).  
Voor het schilderen van wegen hebben we al een kunststof plaat liggen. Het is de 
bedoeling om hier een mal van te maken voor het schilderen van wegen. Dit willen 
we ook gaan doen met gewone witkalk zodat het ook makkelijker wordt om een keer 
iets aan te passen. We zouden het fijn vinden als er enkele leden zijn die willen 
helpen de mal uit te snijden en de wegen te schilderen. 
 
Als commissie verzamelen we ideeën voor bijvoorbeeld brandweerkazerne, 
olieraffinaderij, winkelcentrum, containerterminal en dergelijke en helpen om een 
project zo uit te denken dat het haalbaar is op de beschikbare 
ruimte/mankracht/locatie/en andere plannen. 
 
Daarbij kan een ontwerper/bouwer via een publicatie bord andere leden vragen om 
te helpen bij het bouwen zijn/haar project of kleine dingen die bij de projecten horen, 
zoals, verkeersborden bewegwijzering. 
We weten dat we binnen de vereniging veel mensen zijn die verschillende speciale 
vaardigheden hebben en helpen een ontwerper hier van dan ook gebruik te maken.  
 
Natuurlijk moeten we ook zorgen dat we kunnen bouwen en dat dit eigenlijk gaat 
met een gesloten beurs voor de vereniging.  
Vaak kunnen we in overleg wel aan materialen komen via clubleden, of weten we 
juist goedkope adressen. En natuurlijk is er al heel veel materiaal op ons terrein dat 
we kunnen gebruiken, maar ook hier geld dat je niet zomaar alles mag of kan 
pakken. Sommige spullen liggen er met een doel, een toekomstig project van een 
lid. 
Zodat we uiteindelijk ons eigen “Madurodam” creëren. 
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ps. 
Dus mocht je wat te bouwen hebben, of wil je helpen laat het dan even weten bij 
een van de commissie leden of stuur een email. Dan nemen we het mee in de 
planning. 
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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 2020 
 

Naar aanleiding van het naar voren halen van de ondergrond in de vaarvijver zijn we nu al geheel van de 

Tuindrpvijver overgegaan naar de Groenhofstraat. 

Met utgezondering van de ESH speedmeeting van 19 april en 27 september is het gebeuren op de 

Tuindorpvijver verleden tijd.   

 

De nieuwe openingstijden op onze nieuwe locatie aan de Groenhofstraat zijn vanaf 1-1-2020 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 
 

In verband met het Corona virus zijn dit de evenementen die voor de rest van het jaar 

in de planning staan. 
 

 

 

5 juli Open Truck en Vaardag MBVDN 

 Groenhofstraat 36A te Hengelo 

 10.00 tot 16.00 uur 

 

20 september Open Truck en Vaardag MBVDN 

 Groenhofstraat 36A te Hengelo 

 12.00 tot 16.00 uur 
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GROENHOFSTRAAT 36A 

7553 EW HENGELO 
 

 

 
 

https://www.mbvdn.nl 

https://www.facebook.com/mbvdn 
 

 

 


