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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 Tuin-
dorpvijver in Hengelo (o) 
De vereniging is ingeschreven bij de K.v.K. onder nr. 400 75229. 
 
Voorzitter:     H.Mulder  Tel. 06-22335897 
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, 
 
Met de zomer op komst, misschien komt er nog een keer mooi en warm 
weer voorbij vliegen, zijn ook de boten weer actief aan het wedstrijd 
varen. Net als de truckers, ook in weer en wind, worden de eerste rondjes 
gevaren en zijn de boten uit de winterstalling gehaald. Het blijft een 
heerlijk gezicht als iedereen weer mijn zijn modellen aan het werk is. 
De voorbereidingen voor de opendag in september beginnen ook al te 
groeien. De taken zijn verdeeld, ik hoop dat velen helpen meedenken en 
mee op en afbouwen. De wijn bezig om de Hengelose duikers vereniging 
te betrekken bij de open dag. Als er dan iets mis gaat, dan hebben we de 
hulp klaar staan. 
De tanker heeft zijn “maiden”vaart al gehad en hij zinkt erg mooi, en 
komt ook weer boven water. Een mooie en ingewikkelde klus is 
afgerond. Nu nog het uiterlijk en de afstandsbesturing.  
Het slepertje voor het ponton groeit gestaag en gaat met mij mee op 
vakantie, en als ik jullie in Juli weer zie, zal het uiterlijk aanzienlijk zijn 
veranderd. 
De truckers blijven doorbouwen aan nieuwe elementen op hun baan, ik 
ben benieuwd om te zien hoe alles straks bij elkaar staat. Ik denk dat we 
met zijn allen een knap stukje demonstratie gaan neer zetten, met mooie 
gele vlaggen welke nu in de maak zijn als aandachtstrekker. 
Ik kan dus alleen maar zeggen, vaar en rijd ze, en geniet de lange dagen 
en het mooie weer. En als je op vakantie gaat, dan hoop ik mooie 
ervaringen te horen als je weer op de club bent. Het is tenslotte voor de 
gezelligheid en de fun. 
 
De voorzitter, of te wel gewoon Hannes 
 
 
 
 
Copy voor clubboekje 4/2015 inleveren voor: 1 Aug. 
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Schaalvaren 
 

Ondertussen zijn we het seizoen begonnen en hebben nu al de tweede 
wedstrijd achter de rug. 
De eerste wedstrijd hadden we nog wel geluk met het weer, de tweede 
wedstrijd werd het varen in een soms licht sputterende hemel. 
De uitslagen van de 1e  wedstrijd: 
A 
1e Raimund Bremen  130 
2e Reinhard Wolf   126 
3e Klaas  Southampton  125 
4e Hannes Hydrograaf  115 
5e Berend Jan US Goast Guard 109 
6e Reinhard Havenboot 56  107 
7e Minne  Atlantic  103 
8e Hannes Trio   100 
9e Henk  Kugelbake    83 
B 
1e Jos  Bussard    98 
2e Joop OH S100     85 
 
De uitslagen van de 2e  wedstrijd: 
A 
1e Raimund Bremen  134 
2e Minne  Atlantic  120 
3e Hannes Trio   119 
4e Klaas  Southampton  114 
5e Reinhard Havenboot 56  112 
6e Berend Jan US Goast Guard 106 
7e Reinhard Wolf   104 
8e Hannes Hydrograaf  101 
9e Joop tZ Piket     80  
B 
1e Jos  Bussard      0 
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AKTIE 
 
Ik zal me eerst even voorstellen voor zover dat nog nodig is. Mijn naam 
is Jan Geertsma en ben 71 jaar.  
 

 
 
Sinds 1960 ben ik met de modelbouw bezig. 
Er is mij, door het bestuur gevraagd of ik een mogelijkheid zag om in de 
botenbouwersgroep wat meer actie te ontplooien.  
Het schijnt dat er toch met een beetje jaloerse blik naar de truckers word 
gekeken.  
Ik heb dit een poosje waargenomen, en mijn conclusie daaruit getrokken. 
Ten eerste zie ik een groot verschil in leeftijd tussen de beide groepen. In 
de botengroep zelf ook.  
Wat dus in de jongere groep truckers resulteert in een actievere beleving 
van hun hobby. De botenbouwers zijn meer het rustige type en zitten 
blijkbaar liever aan tafel met een kop koffie en een blaadje. Daar is 
natuurlijk niets mis mee dat gaat al jaren zo. Ik vind de clubbezetting  
goed te noemen. Van de jongeren onder hen gaat er ook niet veel 
activiteit uit.  
Als straks de avonden weer wat langer worden zal er weer gevaren 
worden, al is dat buiten de wedstrijden om ook maar matig.  
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Ik reken mijzelf hier ook bij, want het is nogal een gedoe om bij het 
water te komen, vooral als je geen goede transportmiddel hebt.  
Maar als men zelf niet de handen uit de mouwen steekt zal er weinig 
verandering in komen, er moet dan niet gemopperd worden dat het er bij 
de truckers wat actiever aan toe gaat.  
Want zo op deze tour kan de voorzitter hoog of laag springen, als er wat 
word geregeld en men blijft op de stoel zitten is de animo snel 
verdwenen. Dat de ex voorzitter daar een punthoofd van kreeg,  kan ik 
me goed voorstellen. Ik ben zelf een behoorlijk aantal jaren voorzitter 
geweest van een botenclub, weet dus heel goed wat er allemaal op je 
afkomt.  
 

 
 
Om alles in goede banen te lijden, en een ieder ook nog tevreden te 
stellen komt heel wat om de hoek kijken.  
Het is geen bedrijf waar de orders opgevolgd moeten worden, alles gaat 
hier op vrijwillige basis. 
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We hebben dus besloten om de groep een keer bij elkaar te laten komen 
in de vorm van een vergadering. Op deze avond kon men ideeën opperen 
om de groep wat actiever te krijgen. De ideeën kwamen van alle kanten 
binnen stromen. De een nog mooier dan de andere. Ik geloof dat we wel 
2 A  viertjes konden vullen. Hier werden er dan ook een paar van 
geselecteerd. Er werden ideeën geopperd, om hoe te werken, en met wie 
er gewerkt zou kunnen worden enz. 
Ik had zo het idee dat het wel aansloeg, en dat er beweging in de groep 
zou komen. Maar schrijven is blijkbaar makkelijker dan doen. Van een 
paar leden (petje af)zagen we na een paar weken al resultaat.  Een grote 
PONTON werd binnengebracht. Al ging de bouw niet helemaal volgens 
plan. Ik hoorde dat deze persoon het zo’n beetje helemaal alleen heeft 
geklaard. Dat was dus niet de bedoeling, .De club heeft een prachtige 
accommodatie, maar om er wat te bouwen zijn de mogelijkheden toch 
beperkt. Daarom zal er af en toe thuis wat gesleuteld moeten worden. 
Met de vuurtoren is het volgens mij wel goed gegaan.  
We hebben een paar keer gezien hoe het gestaag vorderde, maar ook dit 
had eigenlijk meer in de club moeten gebeuren. Dit omdat de leden er 
dan ook wat van opsteken, en zien wat er allemaal bij komt kijken om 
zoiets te klaren.  
 Het is nu geloof ik bedrijfsklaar. Ik zelf heb de taak op mij genomen om 
met behulp van de leden een Tanker te bouwen met de nodige 
verrassingen aan boord. Het moest geen thuisgebeuren worden, maar 
echt bouwen op de club zodat er een beetje animo gewekt zou worden 
om ook aan de slag te gaan. Dat viel dus nogal tegen. Wel heel veel 
adviezen van hoe het moet, om dan weer met de handen in de zakken aan 
tafel te gaan zitten. Toch waren er een paar leden die de stoute schoenen 
aan trokken en er aan zijn begonnen. Vooral van Joop Olde Heuvel heb 
ik veel steun, en van zijn technische kennis vooral. 
Goed de Tanker is nu in een fase beland dat er op de club ook weer aan 
gesleuteld kan worden, want in de aanloop ging het een ander goed fout. 
Deze fouten hebben Joop en ik kunnen corrigeren. 
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Er is bij hem thuis dan ook flink geschuurd en geplamuurd, totdat z’n 
werkplaats net zo grijs was als de boot. Nu de boot weer terug is in de 
club zal af en toe een helft door Joop worden meegenomen om er 
elektronische snufjes in te bouwen. De andere helft kan dan van allerlei 
dingen worden voorzien. Ik heb er in toegestemd om te proberen een zo 
goed mogelijk bouwverslag te maken met foto’s. Met dit laatste zal ik 
nog even moeten oefenen. Maar het exemplaar boven aan de brief is ook 
gelukt, dus zal de rest wel goed komen. Tot slot van dit epistel als de 
bootjes bouwers dus wat meer actie willen, zullen ze toch zelf de handen 
uit de mouwen moeten steken en niet op de stoel blijven plakken. Er is 
de komende weken genoeg aan te sleutelen. We kunnen al met bepaalde 
onderdelen van het beslag en andere attributen gaan opbouwen. Hier kun 
je dan zelf bepalen wat jij er zelf graag op zou willen op bouwen. Ik ben 
benieuwd of er iets gepresteerd gaat worden. 
 

 

Tot ziens J.G. 
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Dagje MBA 
 
Op de zaterdag voor de Pinksteren, de 23 Mei, was er weer de jaarlijkse 
Open Dag bij de MBA in Almelo. 
Daar wij normaal altijd daar heen gaan, overdekte plaatsen in het gebouw 
en een mooie ruime vaarvijver, is het altijd goed vertoeven daar. 
Toen wij tegen kwart voor tien arriveerden was Jos al ter plaatse met zijn 
modellen. Gelukkig konden we onze modellen nog net kwijt op de tafel. 
Het gebouw stond al vol met modellen van hun eigen leden en bevriende 
vereningen. Er waren meer deelnemers en modellen dan de jaren ervoor. 
Het was jammer dat het de hele morgen een beetje regende, dus weinig 
animo om te varen. 
Gelukkig klaarde het in de middag op.en kon er toch nog gevaren worden. 
Foto’s van deze dag zullen we op de site in het fotoboek verschijnen. 
Al met al een gezellige dag met ook hier goede gehaktballen ;-) 
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 Evenementen 
 
 

6 juni, Open Dag MVT, Enschede 
 

6 & 7 Juni, Vaarshow Ekenstein, Groningen 
 

21 Juni, ESH-Speedmeeting, Atlantis, Zutphen 
 

5 Juli, ESH-Speedmeeting, Atlantis, Zutphen 
 

22 Augustus, Hobbymarkt Hasseler Esch, Hengelo 
 

27 September, ESH-Speedmeeting, Atlantis, Zutphen 
 

27 September, OPEN DAG MBV ‘De Nijverheid”, Hengelo 
 

11 Oktober, ESH-Speedmeeting, MBVDN, Hengelo 
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