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CLUBBLAD  MODELBOUW VERENIGING “DE NIJVERHEID” 
 

31
e
 Jaargang nr. 2/2011 

 

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, 
 

Het jaar is alweer een aardig eindje op weg en langzaam maar zeker 

komen er weer de diverse Demo’s en wedstrijden aan.  Deze staan 

natuurlijk ook vermeld op de evenementen kalender op de internet site 

van onze  vereniging. 

De voorbereidingen voor de eerste truck wedstrijden zijn ook op volle 

toeren gebracht om alles op tijd klaar te hebben.  De demo trailer van de 

vereniging is klaar (zie foto).En zijn er een aantal tonnen gemaakt voor 

een parcours bouw.  Alle onderdelen voor het parcours kunnen in de 

trailer worden opgeborgen zodat alles bij elkaar blijft. 

Op donderdag  21-04-2011 zal de eerste truck wedstrijd worden gereden. 

Dit jaar zal het met de truckwedstrijden nog een beetje aftasten zijn wat 

er allemaal haalbaar is. Het gaat hier vooral om de gezelligheid en het 

leren van elkaar. Kom op truckers, rijden!!  

 

Gerard Dat was dit jaar als eerste met een boot in het water. Hij was er al 

vroeg in het jaar bij. Na veel gedoe is de boot nu ook water dicht.  

 

 Op donderdag 17 maart was er een foto avond georganiseerd veel oude 

foto’s waren er te zien. Minne had een beamer geregeld zodat iedereen de 

foto’s goed kon bekijken. Het waren wel erg veel foto’s zodat we ook op 

24 maart de rest van de foto’s konden bekijken. Veel leuke herinneringen 

kwamen boven bij het zien van de foto’s. Al met al werd het een heel 

gezellige avond.  
 

 

 

 

 

Groetjes Norbert Kok 
 

Copy voor clubboekje 1/2011 inleveren voor: 1 Februari 

Copy voor clubboekje 2/2011 inleveren voor: 1 April 

Copy voor clubboekje 3/2011 inleveren voor: 1 Juni 
Copy voor clubboekje 4/2011 inleveren voor: 1 Augustus 
Copy voor clubboekje 5/2011 inleveren voor: 1 Oktober 

Copy voor clubboekje 6/2011 inleveren voor: 1 December 
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Onze eerste …… 
 

Eindelijk is het dan weer zover. 

De winterse perikelen behoren, denk ik nu wel, tot het verleden. 

De lente is begonnen en daarmee start ook weer een nieuw seizoen voor de 

modelbouwer. 

Zowel de varende alsmede de rijdende modelbouwer is weer begonnen zijn 

modellen vaar- en rijklaar te maken.  

Enkele weken geleden was het dan zover, plots was er een mooie middag en 

tot onze verbazing kwam de eerste vaarder met zijn bootje op zondagmiddag 

het geheel uitproberen. 

Na opgewarmd te zijn door een kop thee werd er en poging ondernomen om 

de boot in het water te zetten en te gaan varen. 

Na enige tijd te hebben gevaren te hebben zagen we een ongewoon 

verschijnsel op de vaarvijver. 

Wat was er aan de hand? 

Het waterpeil van de vijver zakte langzaam. Hoe zou dit toch komen? 

Al snel werd de veroorzaker gevonden, jawel, onze eerste vaarder van 2011 

had dit op zijn geweten. 

We hadden het kunnen weten. De vijver liep leeg en de boot liep vol. 

Volgens de vaarder en de omstanders was het duidelijk, het zou wel via de 

waterkoeling komen en misschien wel bij het roer. 

De boot heeft die middag geen water meer gezien en is naar het droogdok 

gegaan om het een en ander te herstellen. 

 

Enkele dagen later kwam onze vaarder weer met zijn boot aanzetten. 

Na weer opgewarmd te zijn ging de boot weer te water, hij zou nu toch echt 

droog blijven volgens de vaarder. 

Maar helaas, ook nu begon het waterpeil van de vijver weer te dalen en kwam 

het peil in de boot steeds hoger. 

Gelukkig was professionele hulp naderbij en nadat de boot op het droge was 

gehaald begon een groep van deskundigen naar de oorzaak te zoeken. 

Na enig zoekwerk werd het euvel gevonden. 

Jawel, een gat in een dubbele romp en daardoor kwam er water in de boot. 

Dus alle werkzaamheden aan de waterkoeling en het roer waren blijkbaar voor 

niets geweest. 

Hoe nu verder te gaan? 

Een oplossing lag voor de hand. Het gat dichtmaken met polyester, het 
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favoriete product van onze vaarder, maar dat zou tijd kosten en hij wilde graag 

weten of dit ook werkelijk de oorzaak was. 

Er werd zelf geopperd door een deskundige: “ laten we er een pleister 

opplakken!! “ 
Uiteindelijk werd voor een “tijdelijke” noodoplossing gekozen, een materiaal 

waar de speedvaarders goede ervaringen mee hebben. 

Gewoon ordineer plakband, jawel plakband. 

Met buitengewone belangstelling werd het plakband aangebracht. 

 

 
 

Daarna werd het vaartuig weer te water gelaten en warempel, het gat was 

gedicht, en de boot was droog van binnen toen hij weer aan de kant kwam. 

Opluchting bij onze vaarder, weer een probleem opgelost. 

Nu moet hij alleen nog tijd vinden om het lek echt te dichten want we zijn nu 

enkele weken later en vlgs ingewijden zit het plakband er nu nog op. 

 

Een clublid met een fototoestel.  
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Evenementen 2011 ( I ) 
 

13 – 17 April   InterModellBau,  Dortmund (Brd) 
 

17 April   Speedmeeting E.S.H,  Hengelo 
 

21 April   Truck behendigheidsrijden, Clubgebouw 

 

30 April   Koninginnedag,  Hengelo ?? 
 

1 Mei    Speedmeeting E.S.H,  Leusden 
 

14 Mei    MBA, Almelo 

 

15 Mei    Recreatiewedstrijd,  Nieuwegein 
 

19 Mei    Clubwedstrijd schaalvaren  

 

22 Mei    SMC Grafschaft Bentheim ( Bad 

Bentheim ) 

 

26 Mei    Truck behendigheidsrijden, Clubgebouw 

 

28-29 Mei   OMBC, Olst 

 

29 Mei    Speedmeeting E.S.H,  Zutphen 
 

2 Juni    Werkschependag,  Biddinghuizen 
 

4 Juni    VG Flevoland, Biddinghuizen 

 

4 Juni    MVT, Enschede 

 

4-5 Juni   MBV ZZW,  Braakman 

 

4-5 Juni   VG Ekenstein, Appingedam 
 

5 Juni    Clubwedstrijd schaalvaren, Clubgebouw 
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Evenementen 2011 ( II ) 
 

 

13 Juni    SeaBottom Subsail,  Biddinghuizen 

 

16 Juni    Clubwedstrijd schaalvaren, Clubgebouw 

 

18 Juni    Recreatiewedstrijd, Werkendam 

 

26 Juni    Speedmeeting E.S.H,  Leusden 
 

26 Juni    Recreatiewedstrijd,  Woubrugge 

 

30 Juni    Clubwedstrijd schaalvaren, Clubgebouw 

 

14 Juli    Clubwedstrijd schaalvaren, Clubgebouw 

 

21 Juli    Clubwedstrijd schaalvaren, Clubgebouw 

 

28 Juli    Truck behendigheidsrijden, Clubgebouw 

 

18 Augustus   Clubwedstrijd schaalvaren, Clubgebouw 

 

20-21 Augustus  MBC ATLANTIS, Zutphen 

 

25 Augustus   Truck behendigheidrijden, Clubgebouw 

 

4 September   EK Elektrospeed,  Zutphen 
 

4 September   Landelijke vaardag, Amersfoort 

 

17 September   Hobbybeurs, Hasseler Esch, Hengelo 

 

25 September   Recreatie/clubwedstrijd,  Hengelo 
 

2 Oktober   Speedmeeting E.S.H,  Hengelo 
 

15 – 23 Oktober  Modelbouw manifestatie,  Soesterberg 
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TE KOOP AANGEBODEN 

      

Bouwpakket van sleepboot HAPPY HUNTER van Robbe. 
 

 
 

Bouwpakket is nog in originele verpakking en inclusief volledig 

beslag en aandrijfset met motoren en schroefassen. 

  

Prijs: nog nader overeen te komen 
 

   
 

Reinhart Leussink 

riva-super-aquarama@home.nl 
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Truck links. 
 

Door het slechte weer van de laatste maand was ik erg veel vrij. Of ik 

begon met werken in de middag tot middennacht.   

s’Morgens was ik veel al vrij en zat dus geregeld op internet te surfen om 

weer eens inspiratie op te doen voor mijn truck.  Zo kwam ik op de 

volgende sites terecht.  

 

rc-sandmann.de 

dit is 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. Daar 

gaat het ons toch om! Wat we zelf kunnen maken ,doen we zelf natuurlijk. 

 

rclogistic.de  en trucks-und-details.de  

Dit zijn twee web sites van model truck magazines. Hier kun je ook bouw 

beschrijvingen vinden en vele tips en tricks 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. Dus ook voor de 

mensen die de duitse taal niet goed beheersen, de foto’s spreken voor zich. 

 

rc-agrar.de 

Een interessante site voor mensen die zich bezig houden met het bouwen 

van landbouw machines. 

 

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. 

 

Ik hoop dat de truckers in de binnen de vereniging hier weer wat aan 

hebben . Zelf heb ik er al veel inspiratie/ ideeën uit opgehaald.  

 

Groeten Norbert  Kok 
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