CLUBBLAD
VAN

TUINDORPVIJVER
HENGELO (ov)
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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:
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,
De jaar vergadering is weer geweest en ik wil jullie bedanken voor de grote
opkomst op deze avond.
Mede door deze vergadering is er een startschot gegeven om ook in
verenigingsverband wat te gaan bouwen voor op het water.
De bedoeling is om op een opendag meer activiteit op het water te krijgen.
Net als bij de truckers die het laatste jaar toch veel voor de baan hebben
gebouwd waardoor het publiek aantrekkelijk is om alles goed te bekijken .
Ik hoop dan ook dat de vaarders binnen onze vereniging er veel plezier aan
zullen beleven om gezamenlijk de dingen voor elkaar te krijgen.
De truckdag is op zondag 30 maart jl. geweest .
Allereerst wil ik de firma Pool Koudetechniek bedanken voor hun gastvrijheid
en dat we weer gebruik konden maken van hun bedrijfshal.
Het was een hele gezellige dag waar wij als organisatie weer veel lol aan
hebben beleefd.
Om 10:00 uur werd de dag geopend door Thomas Pronk .
Thomas opende de brug door een lintje knippen en er als eerst met zijn truck
op te rijden.
Ondanks dat de opkomst iets minder was dan gepland hebben we een hele
mooie dag gehad.
Het vaar seizoen komt er natuurlijk ook weer aan en ik wens alle speed en
schaal vaarders veel succes bij de wedstrijden.
Groeten,
Norbert Kok

Copy voor clubboekje 1/2014 inleveren voor: 1 febr.
Copy voor clubboekje 2/2014 inleveren voor: 1 apr.

Copy voor clubboekje 3/2014 inleveren voor: 1 jun.
Copy voor clubboekje 4/2014 inleveren voor: 1 aug.
Copy voor clubboekje 5/2014 inleveren voor: 1 okt.
Copy voor clubboekje 6/2014 inleveren voor: 1 dec.
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Mijn Scania
Ja, jullie hebben wel gehoord dat ik mijn Scania wilde verbouwen.
Nou ik ben er al mee gevorderd.
Als eerste heb ik mijn fenders verbouwd. ik heb ze dubbel gemaakt met
tussen stukjes erin zodat ik mijn Ledjes ook kon plaatsen dit ging vrij
makkelijk.
Ik ben van de kleur blauw naar Crystal white met gegaan.
Ja, jullie lezen het goed Crystal white met. Nu denken jullie dat is een
witte metallic verf.
Mooi niet, want eerst moet je een kleur spuiten en dan de Crystal
deeltjes erop spuiten en dan komen de blanke laklagen voor het effect.
Crystal en metallic deeltjes zijn super kleine (micro) zilverachtige
metaal deeltjes, beide hebben een verschillende vorm en effect. (Crystal
spuitbus zijn niet goedkoop).
De blauwe kleur heb ik niet verwijderd met remolie, wel geprobeerd
maar het viel mij tegen. Ik heb mijn cabine en andere delen geschuurd
met waterproef 1200. Glad en mat en meteen een goede hechting.
Ja, ook een nieuwe iets kleiner bullbar van Norbert erop, hij heeft hem
meteen voor mij aangepast, door de hoge snelheid en het strakke
stuurwerk van …… kan die nu niet meer stuk gereden worden.
Noppie nog bedankt.
ook mijn interieur is veranderd dat heb ik door ledmen laten doen.
Richard helemaal super.
Ja, even mijn Scania verbouwen en veranderen gaat toch niet zo gauw
als ik dacht, maar gelukkig hoeft dat ook niet want daar is het hobby
voor toch.
Volgende keer lezen jullie weer een stukje want mijn Crystal white
Scania is nog lang niet klaar.

TRUCKER GERARD
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Aktie op en bij het water
Op de Ledenvergadering werd er geopperd om wat meer leven op het
water te verkrijgen tijdens evenementen. Zoals de truckers voor hun
baan bezig zijn, willen we zoiets ook op het water proberen.
Op een donderdagavond zijn we bij elkaar gan zitten en hebben ideeen
voorgesteld om te gaan bouwen.
Zo is er naar voren gekomen om een grotere vuurtoren te maken voor
op de steiger, een afzinkbare tanker, die kan dienen als act voor onze
boten.
Ook een soort veerboot is na voren gekomen, ieder lid heeft de
voorstellen thuis gekregen via de mail.
Ondertussen zijn er al enkele leden, en we hopen op meer ondersteunig,
al begonnen met et uitwerken van de plannen.

We houden jullie op de hoogte.
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Boeien en bakens (1)
Op zee staan geen verkeerslichten, zijn geen witte lijnen, haaientanden of
verkeersborden zoals we die kennen in het dagelijkse autoverkeer. Toch kent
ook het water zijn wegmarkeringen, waarschuwingssignalen en wegwijzers.

Onderdelen van een boei
Een boei bestaat uit een drijflichaam en een opstand (licht en/of topteken). Het
topteken is van groot belang om te weten langs welke kant men de boei dient
te passeren. Andere kenmerken van boeien die nuttig zijn bij de identificatie
zijn de vorm, de kleur en de naam of het nummer.

Principieel moet een boei een stompe, een spitse of een bolronde vorm
hebben. Spitse boeien hebben de vorm van een kegel, de stompe die van een
cilinder. Naar rond, spitse en stompe boeien bestaan er ook 'sparboeien' die de
vorm hebben van een lang en smal rondhout.
De meeste grote boeien (uitgezonderd de sparboeien) hebben tegenwoordig
een cilindervormig lichaam. De spitse of stompe vorm wordt verkregen door
er een metalen korf bovenop te plaatsen.
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Een boei is verankerd met een zware steen (boeiankersteen) en een ketting. De
lengte van de ketting dient een stuk langer te zijn dan de diepte waarop de boei
wordt gelegd. Die grotere lengte is nodig om de golfslag en de
getijdenverschillen te kunnen opvangen. Voor een goede verankering is het
ook nodig dat een stuk van de ketting op de bodem blijft liggen: twee derden
van de totale kettinglengte ligt doorgaans op de bodem, het resterende deel
hangt in het water. Op plaatsen waar de stroming zeer sterk is en op sterk
hellende of rotsachtige bodems, wordt nog een extra anker aan de tonsteen
gehangen. De kettingen zijn van een zwaar kaliber (tot 40mm diameter) en de
tonsteen weegt tussen de 1 en 5 ton.

Soorten boeien
Vroeger was behalve het systeem ook het uitzicht van boeien niet uniform. Dit
is gelukkig verleden tijd. Binnen het IALA (International Association of
Lighthouse Authorities) systeem hebben de boeien nu een vaste vorm en
afgesproken top- en nachttekens. Het topteken moet helpen bij de herkenning
van de boei overdag terwijl lichten de boei ’s nachts ondubbelzinnig
herkenbaar moet maken. Dikwijls dragen boeien bovenop nog een
radarreflector die ervoor zorgt dat de boeien beter op het radarscherm worden
weergegeven. Men onderscheidt laterale boeien, kardinale boeien, boeien voor
de markering van geïsoleerde gevaren, boeien voor de markering van veilige
vaarwaters en speciale betonningen.

rode laterale boei

groene laterale boei
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Laterale boeien
Laterale boeien duiden een vaargeul of begrensd vaarwater aan. Ze zijn steeds
rood of groen gekleurd. De betonning gebeurt meestal aan beide zijden van de
vaargeul. De gebruikelijke richting van de betonning volgt daarbij de
vloedstroom of anders de richting waarin de schepen het land of een
riviermonding naderen.
Boeien van het laterale systeem zijn daarom genummerd en de nummering
loopt op naarmate men een haven nadert of een rivier opvaart. De boeien aan
stuurboordzijde zijn oneven genummerd, die aan bakboordzijde even.
Het IALA A systeem (sinds 1977 aanvaard door alle Europese landen)
gebruikt rood om de bakboordzijde en groen om de stuurboordzijde aan te
geven.
De vorm van de boeien is ook duidend. Zowel in het A en B systeem hebben
de bakboordboeien een stompe bovenzijde en zijn de stuurboordboeien spits.
De stuurboordboeien dragen steevast een driehoek (kegel) als topteken, de
bakboordboeien een vierkant (cilinder).
De lichten van laterale boeien hebben de kleur van de boei. Het karakter van
hun lichten mag wel variëren, zolang er een duidelijk onderscheid blijft met de
kardinale boeien.

Kardinale boeien
Kardinale boeien duiden ondieptes of obstakels aan, zoals wrakken, bochten,
kruispunten of splitsingen in vaargeulen. Ze zijn steeds geel en zwart
gekleurd. Dikwijls worden kardinale boeien in combinatie gebruikt met
laterale boeien om vaargeulen te markeren. In zo een geval duidt de kardinale
boei een splitsing of een bocht in het vaarwater aan.
Een kardinale boei toont aan langs welke zijde er moet worden gepasseerd.
De vier types kardinale boeien dekken telkens een kwadrant van het kompas.
Bijvoorbeeld bij een noord-kardinaalboei ligt het punt waarvoor wordt
gewaarschuwd ten zuiden van die boei en moet men er ten noorden van
voorbijvaren.
Elke kardinale boei is herkenbaar aan zijn kleurpatroon, zijn topteken en de
manier waarop de witte lichten flikkeren.

Wordt vervolgd
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GMC vervolg
Goede middag modelbouwers en lezers,
De vorige keer had ik het over de hydroliek voor de kieper.
De set die ik hier heb liggen is te groot voor dit model 1:8, het kwam namelijk
uit mijn 1:3, dus dit paste niet.
Ik las in de Modelbouw Truckerblad dat ze daar een kieper met een
draadspindel laten kiepen. Dus ik met een M8 draadeind en deze is 8cm lang.
Die loopt door een koperen buis waar voorin een M8 moer is hardgesoldeerd
(door Joop). Dit heb ik gemonteerd samen met een elektromotor in het chassis.
Ik moet zeggen dat dit wel werkt, alleen nog zien hoeveel gewicht hij kan
hebben.
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Nu ben ik met de laadbak bezig, deze moet 5cm hoog worden, 43cm lang en
36cm breed. De zijkleppen zijn op een lange buis gemonteerd en dus daardoor
scharnierbaar.
Dit kiep systeemkan alleen maar achterover kiepen, maar dat is geen
probleem, denk ik.
De cabine is grof klaar, dwz deze moet nog geschuurd en geplamuurd worden.
Onder de motorkap heb ik een fan gemonteerd om de regelaar te koelen, nu
gaat deze er niet thermisch meer stoppen. Dus je kunt wel nagaan dat er nog
een hoop werk aan zit.
Maar rijden en kiepen doet hij in deze situatie, helaas zal er nog wel een paar
kilo bij aankomen.

Frits
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TRUCKERS ON TOUR
Het is Vrijdag 27 December.
Deze keer is het geen zes uur, maar rond een uur of zeven.
Er rijdt een grote Volvo voor. Alles wordt ingeladen, wat een ruimte in
die kofferbak. Op naar de volgende stop aan de Annastraat waar de
laatste vrachtwagen met z’n bestuurder wordt ingeladen. En dan op
weg naar de Brabanthallen in Den Bosch.
Inclusief een koffie pauze waren we ruim op tijd in Den Bosch.
We werden op gewacht door een van de leden van M.B.V. Woubrugge.
Deze man had toegangskaarten voor ons en begeleide ons naar hun
baan. We hebben ons voor gesteld en werden welkom geheten.
De baan, WOOOOW, groot, mooi en veel bebouwing maar vooral de
brug.
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De baan is niet zo breed als de onze, ik had dan ook klamme handen na
de eerste ritten. Met bibberende handen kun je ook geen foto’s maken.
Dat hadden Gerard en ik, Norbert had nergens last van.
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Het rijden ging steeds beter en we hebben dan ook volop genoten en
gereden. De beide DAF’s kregen veel bekijks en complimenten.
Het zij me er wel twee hoor, die Daf-o-fielen.

Als tenminste die eneh z’n aanhanger niet elke keer verliest.
Kun je gewoon doorrijden en er ontstaat ook geen file.
Om vijf uur hebben we iedereen bedankt en de boel opgepakt.
Terug naar Hengelo.
Als echte truckers betaamd hebben we bij Holten een balletje gegeten.
Hengelo eindstation van een mooie dag, kerels bedankt.
Erik
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Evenementen
9 t/m 13 April, Intermodellbau, Dortmund (D)
13 April, ESH Speedmeeting, Hengelo
20 April, PASEN, CLUB GESLOTEN
26 April, Koningsdag, Hengelo ??
27 April, CLUB GESLOTEN
11 Mei, MOEDERDAG, CLUB GESLOTEN
15 Mei, Schaalwedstrijd MBVDN
17 & 18 Mei, Open dagen OMBC, Olst
17 Mei, Open dag TITANIC, Den Bosch
22 Mei, Schaalwedstrijd MBVDN
25 Mei, ESH Speedmeeting, Zutphen
29 Mei, HEMELVAART, CLUB GESLOTEN
5 Juni, Truckwedstrijd MBVDN
6-7 Juni Militärmodellbau, Munster (D)
Juni, Open dag Flevoland, Biddinghuizen
7 Juni, Open dag MVT, Enschede
12 Juni, Schaalwedstrijd MBVDN
14 & 15 Juni, Open dagen Ekenstein, Groningen
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http://www.mbvdn.nl

