CLUBBLAD
VAN

TUINDORPVIJVER
HENGELO (ov)

CLUBBLAD MODELBOUW VERENIGING “DE NIJVERHEID”
33e Jaargang nr. 5/2013

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
Secretariaat:
M.Rodenhuis
Penningmeester: K.Rodenhuis

Tel. 074-8512836
Tel. 074-2778031 / 06-21631153
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,
Allereerst wil ik iedereen bedanken die heeft mee geholpen met het
opbouwen en weer opruimen voor en na de Opendag. Tijdens de
opbouw die heel vlot verliep heeft iedereen hard gewerkt en iedereen
wist wel wat hij moest doen. Mede hierdoor verliep alles heel soepel en
was het eigenlijk sneller klaar dan we gedacht hadden.
De truckers onder ons wilden nog graag nacht rijden dus waren zij
zaterdag avond druk aan het rijden . Er werden de nodige kilometers
gemaakt en ook het tankstation was een groot succes. Veel leden lagen
die avond op de knieën om mooie foto’s te maken.
De Opendag zelf verliep ook geheel volgens plan. De sfeer was goed en
over publiek hadden we geen klagen. Het was een druk bezochte dag
die voor mij zeer geslaagd was. Ik denk dat iedereen wel van deze dag
heeft genoten. Ook wil ik hierbij Ingrid Staal en Suze Schabbink
Bedanken voor het werk dat zij hebben gedaan achter de bar. Want ook
zij hebben het behoorlijk druk gehad en hebben veel werk verzet.
Moe maar voldaan kijk ik terug op een mooie dag waar we weer nieuwe
modelbouwers uit binnen en buitenland hebben leren kennen.
Een Opendag organiseren is geen probleem maar wij als bestuur kunnen
het niet zonder hulp van de leden. Nogmaals iedereen bedankt!!
Iedereen die foto’s heeft gemaakt kan deze op een stickje aan leveren
op een clubavond bij het bestuur. Hier wordt dan weer een foto CD van
gemaakt voor de leden.
Op 9 november is de jaarlijkse feest avond weer bij Yip’s. Hier worden
zoals gewoonlijk weer de prijzen uitgereikt voor de Schaalvaarders en
de Truckers.
Groeten ,
Norbert Kok

Copy voor clubboekje 6/2013 inleveren voor: 1 dec.
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Verouderen.
De donkere wintermaanden komen er weer aan, waarin iedereen het
resultaat van noeste bouw en/of schilderwerk weer han laten zien. Ook
ik ben daar elk jaar weer getuige van, maar wat mij telkens weer
opvalt, is dat het sleep- bagger- of oorlogsschip zwabberschoon door
de golven klieft. Heel fraai, maar is dit natuurgetrouw? Het is natuurlijk
maar net wat je wilt. Veel aandacht wordt besteed aan details, maar
sporen van langdurig gebruik zijn niet te zien. Geen roest, olie en
slijtage. Heeft U wel eens een schip in de haven bekeken ? Als
voorbeeld hebben we een Flowerclass-corvette schaal 1:72 genomen.
Het is een bouwdoos uit de zeventiger jaren.
Incompleet gekocht en naar eigen fantasie opgebouwd. En ……
langdurig op zee, dus vuil, roestig en beschadigd. Dit model is van
polystyreen, en de verven van Humbrol en Revell zijn hiervoor zeer
geschikt. Mijn ervaring is dat het ook houdt op ABS, maar niet op
metaal.
Technieken.
Drybrushen: dit is mogelijk met zowel een smalle dunne kwast als een
wat bredere uitlopende (oude en versleten) kwast. Net naar gelang het
te schilderen oppervlak. Eerst wat verf aan de kwast blijft zitten.
Daarna met een op en neergaande beweging schilderen, heel licht,
zodat de ondergrond nog te zien is. Modder of roest bijvoorbeeld
begint van compact en loopt naar licht uit.
Washing: de naam zegt het al en het is heel simpel. Ofwel brengt U
een beetje terpentine aan op het model en hierna een hoeveelheid verf
naar keuze met een klein kwastje in de terpentine aanstippen op het
model. De verf zal nu uitlopen in de reeds opgebrachte terpentine.
Ofwel doet U het andersom. In dit geval is het beter te doseren. Het
model eventueel schuin houden om de uitlopers een bepaalde richting
in te sturen.
Dusting: misschien niet direct te verwachten voor schepen, want het
wordt merendeels gebruikt voor voertuigen, maar ik vermeld het toch
maar even.
Het bestaat er uit dat men met een oude, grote en versleten kwast
poeder op het model aan brengt, om het stoffig te doen overkomen.
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Als poeder gebruik je schoolborden krijtstof of tot stof vermalen
baksteen. Het effect is ook die van algehele verwering van een model
door de weersomstandigheden. Om het poeder te fixeren moet het wel
met blanke lak overgespoten worden. Let wel op, door de lak worden
de kleuren wel wat donkerder !

Flowerclass Corvette.
We gaan nu beginnen met weatheren van een Flowerclass model. We
hebben niet alle genoemde technieken gebruikt, maar een aantal
zullen wel ingezet worden.
Camouflage.
Als camouflagekleuren hebben we Humbrol blauw nr.144, groen nr.30
en grijs nr.64 gebruikt. In de praktijk van het echte schip werden er
wel eens plekken bijgeschilderd, door verkleuring van de orginele lak
gaf dit een vlekkerig effect. Doe dit, net als bij het weatheren, niet
teveel. Je model is kleiner dan het orgineel dus alles komt veel
indringender over.
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Roest.
Zeewater en ijzer, dus roest is onontkoombaar. Bij veel en intensief
gebruik was er altijd wel achterstallig onderhoud.
Bij oorlogsschepen in actie ging de meeste tijd aan onderhoud naar
geschut en motoren.
Bij sleep en vissersschepen was er geen geld of tijd voor…….. Voor
roest gebruiken we Revell sm 382. Roest breng je aan in naden en
kieren van huidplaten, railingen, schanieren van deuren. Vergeet ook
niet laaggelegen patrijspoorten, ankerkettingen etc. Nogmaals, bekijk
eens foto’s van schepen of nog beter kijk zelf eens rond in een haven.
bij het aanbrengen van verticale delen verdunnen we de verf met
terpentine, zodat het mooi uitloopt in de richels.
Of met dunne uitlopers naar beneden uitstrijken. Roest bestaat uit
meerdere kleuren door o.a vuil. Als de roest verf is opgedroogd,
strijken we er dun Humbrol nr.66 overheen.
Dit is een aparte kleur , die wordt gebruikt voor militaire modelbouw.
Het is lichter dan zwart, zowel grijs als groen getint. Met hele kleine
hoeveelheden, eventueel verdund met terpentine, geeft het een
verdieping van de roest kleur. We noemen dit “comics-effect”.
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Zoals enkele lijnen van een tekening een half figuur weergeven, vult je
fantasie het geheel aan. Wat is je eigen kleurbeleving: is eigeel, geel of
oranje ?
Dekken.
Het dek en de scheepswanden zijn vuil door olievlekken, verwering
door zon en zeewater en kaal op plaatsen, waar veel is gelopen. Op
het dek kun je dit weergeven door hier en daar een druppel Humbrol
nr.66 aan te brengen en deze aanstippen met een beetje terpentine,
zodat het een beetje uitloopt.
Dit is ook te combineren met een beetje antraciet nr.9 van Revell, voor
diepte werking. Ook hier uiteraard de verf door middel van de
terpentine uit laten lopen. Op de scheepswand, net als met roest.
Humbrol nr. 66 in de kieren aanbrengen en uit laten lopen of met
lichte streken aanbrengen.
Deze vlekken hebben we ook aangebracht bij de spuigaten, de
kluisgaten en de vuldoppen van de brandstofbunkers. Om het houten
dek te imiteren kun je Humbrol nrs. 29 en 110 gebruiken of van Revell
sm 381. Dit vinden we natuurlijk overkomen. Zon en zeewater
verbleken het hout. Om dit na te bootsen moet je wat gedeeltes
drybrushen met Humbrol nr. 118. Ook wit verdund met wat terpentine
tussen de planken uit laten lopen geeft een verweerd uiterlijk. Je moet
heel weinig gebruiken, het wordt snel te licht.
Schoorsteen.
Op de schoorsteen brengen we wat roest aan op de laspunten en
kabel-bevestigingen. De manier waarop is eerder onder roest
beschreven. Dieselroet is vaak wat vettig en loopt wat uit. Als kleur
gebruiken we hiervoor Humbrol nr. 33 (matzwart). Revell nr. 9
(antraciet) is echt dof zwart en dat is te gebruiken voor kolenroet. Ook
hier naar eigen idee wat Humbrol nr. 66 aanbrengen. Rook verlaat
achterwaarts de schoorsteen dus moet je ook op de achterkant van de
schoorsteen de verf aflopend naar beneden aanbrengen. Bij de
masten, ladders e.d die kort achter de schoorsteen staan, dit aan de
voorkant aanbrengen.
Beschadigingen.
De ankerkettingen veroorzaken diepe krassen op het dek en bij de
ankerkluisen. Een schip wordt wel eens geschampt door een ander
schip en dir veroorzaakt deuken en butsen.
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OPEN DAG 2013
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Bij oorlogsschepen veroorzaken kogels en granaatsplinters krassen en
gaten. Het zeewater doet de rest, vaak al binnen 24 uur.
Blank metaal zul je niet aantreffen, wel roest. Met een klein vijltje of
met een grof schuurpapier kun je “mooie” krassen aanbrengen.
Oorlogsschade kun je aanbrengen door een klein mesje krassen te
maken voor de wat diepere granaatsplinters. Ook hier roest
aanbrengen door de kleuren op de verticale gedeelten met terpentine
uit laten lopen. De uitlopers worden in het echt veroorzaakt door regen
en opspattend zeewater. Over het algemeen geldt: weather niet
overdadig. In je enthousiastme doe je snel teveel. Leg het model soms
even weg. Blijkt dat je teveel (roest) hebt aangebracht, verf dan van
beneden naar boven met de kleur van de ondergrond de roestkleur
weg.

Tenslotte maak het model zoals je goeddunkt. Je kijkt het meeste zelf
naar je eigen model. Je hebt er een eigen verhaal bij. Kritiek heeft men
al gauw en iedereen zal het anders (en beter !) doen. Je teveel
daardoor laten leiden belemmert je eigen creativiteit en je plezier. En
om dit laatste gaat het tenslotte !

- 13 -

OPEN DAG 2013

- 14 -

- 15 -

OPEN DAG 2013

- 16 -

Winnaars NK Electrospeedholland 2013
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Geluidsseinen
Algemene bepalingen.

Motorschepen met uitzondering van kleine schepen (kleiner dan
20 meter), moeten gelijktijdig met een geluidsein een geel
rondom schijnend licht tonen. (het zgn. FLUITLICHT)
Een in nood verkerend schip mag reeksen klokslagen of
herhaalde lange stoten laten horen, een reeks klokslagen moet
ongeveer 4 seconden duren.

geluidsseinen.

Het geven van

Een opmerking vooraf: met uitzondering van klokslagen, worden
geluidsseinen gevormd door het geven van een of meer
opeenvolgende stoten.
Een korte stoot - gedurende 1 seconde
Een lange stoot —- gedurende 4 seconde
De tijd tussen 2 stoten is ongeveer 1 seconde

De meest algemene geluidsseinen zijn:

—--–-–--–-–-–-–-–—- —- —- —

1 lange stoot
1 korte stoot
2 korte stoten
3 korte stoten
4 korte stoten
reeks korte
stoten
reeks lange
stoten

Attentie.
Ik ga stuurboord. (rechts)
Ik ga bakboord. (links)
Ik sla achteruit.
Ik kan niet manoeuvreren.
Gevaar voor aanvaring.
Noodsein

Elk schip moet zo nodig de voorgeschreven geluidsseinen geven.
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Evenementen
13 Oktober ESH-wedstrijd, Tuindorpvijver, Hengelo
20 Oktober, Najaarsstoomdag MBS, Haaksbergen - Boekelo
19-20 Oktober, Spoor 0 weekend, Zutphen
27 Oktober, Techno-Stoomdag, Wijchen
14 November, MBVDN-ruilbeurs, Hengelo
24-24 November, Modelbouwbeurs, Zuidlaren
11-12 Januari, Emslandmodellbau, Lingen
22 Februari, Modelbouwbeurs, Goes
9 t/m 13 April, Intermodellbau, Dortmund
6-7 Juni Militärmodellbau (Munster (D))
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http://www.mbvdn.nl

