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CLUBBLAD  MODELBOUW VERENIGING “DE NIJVERHEID” 
 

33e Jaargang nr. 2/2013 
 

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, 
 
Aller eerst wil iedereen bedanken voor de grote opkomst dit jaar op de 
algemene leden vergadering. Dit is voor ons als bestuur erg prettig. We 
steken toch wel redelijk wat tijd in de vereniging en dan is het prettig 
dat er op een vergadering een grote opkomst is. Zodat wij als bestuur 
zijnde ook weten of we het goed doen. 
 
De truckers hebben de eerste 2 wedstrijden al gereden dit jaar. Ook dit 
jaar zal het weer erg spannend worden wie er in de prijzen valt. De 
verschillen zijn minimaal en er kan nog van alles gebeuren.  Nu we het 
toch over de truckers hebben. 
De truckers dag op zondag 21 april gaat gewoon door. Dit zal alleen 
niet op de locatie van het clubhuis plaats vinden. De reden is dat we vrij 
laat de informatie kregen dat er op deze dag ook de wielerronde om de 
Tuindorpvijver word gehouden en dus de hele binnenring is afgesloten.  
De alternatieve locatie is bij de firma Pool Koudetechniek aan de 
Pasmaatweg 21 te Hengelo.  
In verband met een wielerronde om de Tuindorpvijver is de 
vereniging op 21 April gesloten, maar je kunt wel komen kijken bij de 
truckers op hun alternatieve lokatie. 
 
Mede door dat we dit evenement ook op het modelbouwforum bekend 
hebben gemaakt zijn er heel wat inschrijvingen binnen gekomen. Wij 
hopen dan ook dat het een gezellige dag wordt en dat we dit kunnen 
vaker kunnen organiseren. 
In Mei starten de vaarders weer met de schaal wedstrijden. Hopelijk zit 
het weer mee en is er weer voldoende animo. Ik wens iedereen een 
behouden vaart! 
 
Groetjes, Norbert Kok 
 
Copy voor clubboekje 3/2013 inleveren voor: 1 Juni 
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IJs op een vissersschuit 
 
Een tip voor het aanbrengen van ijs op een vissersschuit. 
Het enige wat we nodig hebben is een zakje wit badzout. 
 

 
 
In dit geval zijn de bakken voor het ijs zelf gemaakt uit styrene plaatjes. 
Op de bodem kun je witte houtlijm aangebrengen en dan de bakken tot 
bijna (!) bovenaan met het ijs … euh… badzout vullen. 
Vervolgens weer een laag witte houtlijm d’r op en vervolgens de 
bakken volledig vullen met het zout. 
Wanneer alles droog is moet je wel zorgen dat je het goedje verzegelt 
met een blanke satijnlak. 
Dit uiteraard om te voorkomen dat ons ‘ijs’ gaat smelten als het met 
water in aanraking komt. 
 
Overgenomen uit de website van MBV ‘T Anker 
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DAF 3300 ATI     deel 2 
 

We zijn ondertussen al een lekker eindje op weg met de DAF.  
Het begint ergens op te lijken.  
Zelf heb ik de cabine op het chassis staan en ik ben er best tevreden 
over. Er is heel veel werk in de grille gaan zitten.  
Als eerste heb ik in 2 mm plaat allemaal sleuven gefreesd van 1 mm 
breed en 1 mm diep.  
Daarna heb ik stoken gesneden van 1 mm dik plaat en 3 mm breed.  
Deze stroken heb ik weer op de kopse kant in de sleuven geplakt. 
Hierdoor heeft het rooster dat nu ontstaat allemaal gelijke rasters.  
Na een uurtje of 8 bouwen was de bovenste grille klaar.  
Nu werd het tijd om het onderste deel van de grille te maken waar ook 
de koplampen in zitten. 
Dit is op de zelfde manier gedaan als hier boven beschreven.  
Gerard bouwt ook de Daf maar toch weer met andere details als ik.  
Zo hebben we beide een verschillende zonneklep voor de voorruit. 
Gerard heeft een Engelse klep gemonteerd en ik een originele Daf klep. 
Gerard bouwt een Daf motorwagen en ik bouw weer een trekker.  
Gerard schiet al lekker op. Zo heeft hij de laadbak met huif al klaar en 
is de aanhanger ook al goed gevorderd.  
Regelmatig hebben we even overleg over hoe we de onderdelen het 
beste kunnen maken. En zo blijkt dat we samen tot goede ideeën en 
oplossingen komen.  
 
Tot de volgende keer, 
Gerard Dat / Norbert Kok 
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Tandriemschijf op een servo. 
 

Hoe een tandriemschijf op de servo bevestigen. Om eea nog wat 
duidelijker te maken heb ik ook een tekeningetje in Sketchup gemaakt. 
 

 
 
 

De tandwielen en riem heb ik bij conrad.nl besteld. 
- 1x Vlakke tandriem 160 64, Bestnr.: 209519-89 
- 2x Tandriemschijf 20, Bestnr.: 209513-89 
- 1x Cilinderkopbout met inbus DIN 912 Roestvrijstaal RVS M2,5 20 
mm 1 st., Bestnr.: 888734-89 
 
Als servo heb ik een standaardservo met metalen tandwielen en as 
gebruikt. 
 

- 12 - 

http://www.modelbouwforum.nl/forums/members/thor-albums-de-kameleon-picture136967-tandriemschijf-op-servo-custom.jpg


Met een kleine smalle vijl heb ik in de bovenkant van de as van de 
servo een smalle sleuf gevijld. 
 
Daarna heb ik aan de onderzijde van de tandriemschijf met naar het gat 
van 4mm naar 6mm vergroot zodat dit over de metalen as van de servo 
past. Je moet het gat niet te diep boren anders gaat de schijf de 
servobehuizing raken.  
 
Daarna heb ik een stukje messingbuis van 4mm genomen en aan het ene 
uiteinde de zijkanten weggevijld zodat dit busje in de sleuf van de 
servoas valt en niet meer kan verdraaien. De lengte van het busje heb ik 
zo gemaakt dat het niet boven de schijf uitkomt. 
 
Vervolgens heb ik de delen gemonteerd. De imbusbout van de 
tandriemschijf zorgt ervoor dat deze niet kan verdraaien tov het messing 
busje. 
 
De lengte van de tandriem kun je natuurlijk aanpassen en is vrij 
eenvoudig te berekenen. 
 
Door tandriemschijven te kiezen met verschillende afmetingen kun je 
de draaihoek van het roer vergroten of verkleinen. Ik heb voor 1:1 
gekozen wat een draaihoek van 2x45 graden opleverd. 
 
 
Minne 
Ergens op het internet opgepakt. 
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Evenementen 
 

10 t/m 14 April --- InterModellbau 2013, Dortmund 
 

14 April --- Truckwedstrijd MBVDN 
 

21 April --- Truckers Modelbouwdag, MBVDN, Hengelo 
Alternatieve lokatie, zie voor adres in het boekje 

 
28 April --- ESH Electrospeedmeeting, MBVDN, Hengelo 

 
30 April --- Demo Pr.Bernardplansoen, Hengelo 

 
9 Mei --- Werkschependag 2013, Lokatie Heemstede 

 
11 Mei – Open Dag MBA, Almelo 

 
11 – 12 Mei, Hobma modeldagen, Elst 

 
16 Mei --- Clubwedstrijd schaalvaren, MBVDN 

 
17 t/m 19 Mei – Open Dagen OMBC, Olst 

 
20 Mei --- Subsail 2013, Biddinghuizen 

 
23 Mei – Clubwedstrijd schaalvaren, MBVDN 

 
26 Mei, ESH Electrospeedmeeting, Atlantis, Zutphen 

 
30 Mei --- Truckwedstijd, MBVDN 

 
1 Juni, MVT, Enschede 

 
2 Juni --- Clubwedstrijden schaalvaren, MBVDN 

 
13 Juni --- Clubwedstrijd schaalvaren, MBVDN 
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