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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.
IBAN NL38Rabo0171773373 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,
Op dit moment hebben we even pauze, er wordt vakantie gevierd en ik
doe daar lekker aan mee. We zijn ondertussen nog wel bezig met de
promotie van de vaardag op 25 september. We hebben al heel wat
mailtjes verstuurd en op de diverse fora staat van alles. Het wordt vast
gezellig
Ik was verbaasd te horen dat de trukkers al weten wie hun winnaar is,
zo te horen zijn het snelle jongens. Als vaarder kijk ik nog lekker uit
naar onze laatste wedstrijd, na de zomerstop, we doen het lekker rustig
aan. Dan kan ik nog een keer hoge punten scoren…..( of lekker de mist
in gaan).
Al met al gaan we na de zomer stop gewoon gezellig verder.
Ik ben er blij dat we met zijn allen de bardienst goed hebben opgepakt.
De tussentijdse evaluatie geeft aan dat iedereen heel gezellig achter de
bar kruipt en we ook regelmatig voor elkaar inspringen.
Ik weet dat er nog een paar mensen op de lijst staan die vrijwel nooit op
donderdag komen, daar gaan we nog wat aan doen. Er komt een iets
aangepast lijst, maar dat merken jullie van zelf. Het werkt, het is
gezellig en ik merk dat je er best veel namen door leert onthouden en
vele meer met andere mensen kletst. Een fijne, gezellige verandering
die goed verloopt, en vooral vrolijke gezichten en een goede baromzet…….
Ik moet wel zeggen dat er wel heel erg vaak wordt getrakteerd…… zijn
er zoveel mensen jarig, trakteert iedereen twee keer….. of proberen we
het nog gezelliger te maken. Ik weet het niet en ik ga het ook niet
uitzoeken. Ik geniet er gewoon van en velen met me.
Geniet van je vakantie en de zon
De Voorzitter of gewoon Hannes

Copy voor clubboekje 5/2016 inleveren voor: 1 Oktober.
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DAF FTF
Hallo allemaal,
Het is lang geleden dat ik een stukje heb geschreven Maar hier ben ik
weer eventjes.
Ongeveer twee jaar geleden had ik het idee om een FTF te gaan bouwen
.
Maar dat ging over.
Toen kreeg ik de gedachten een kraan te bouwen 1/14.
Nou dat is me gelukt met medewerking van Norbert en Joop, die veel
gedaan hebben. De kraan hebben jullie werkend op de club gezien.
Ik was onder de indruk van jullie reactie . Hij is zwaar geworden en is
niet zo snel, maar ik kom er wel. Ja, trots erop, dat ben ik wel.
Maar de FTF zat nog steeds in mijn kop. Na links en rechts is wat te
hebben gekeken ben ik er toch maar eens aan begonnen.
Een goede en veel tekeningen zijn er bijna niet. Naar heel lang zoeken
en kijken na foto,s vond ik toevallig iets op de computer.
Iemand die ook in modelbouw deed en die hem gebouwd had.
Hier had ik heel veel aan want door de vele foto’s kon ik zien hoe hij de
FTF bouwde.
Nou, ik ben begonnen met tekening te vergroten en materiaal te zoeken.
Ik wilde natuurlijk 1/14 bouwen want aan een 3 assen Tamiya onderstel
is nog wel een keer aan te komen [he Norbert] vandaar.
De bouw van een FTF cabine is wel iets anders bouwen als van een Daf
NTT. [Iemand die FTF kent weet genoeg]
De grill daar ben ik mee begonnen recht haaks jullie kennen dat wel he.
Maar de rest van de cabine is rond, bol, schuin en elk onderdeel heeft
meerdere delen en dat is net iets anders.
Kijk maar eens naar de foto’s.
Groetjes
Gerard
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Hasseler Esch
Ook dit jaar weer een demo gehad op het plein voor het buurthuis.
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Schaalnieuws
Het vaarseizoen is alweer halverwege, en gezien de zomermaanden is
het voor de meesten (nog) vakantie. Ook dit jaar zijn er weer een aantal
verschillende nieuwe? boten aan de waterkant te bewonderen, of oude
boten weer opgeknapt om weer ’s mee te kunnen varen, al dan niet door
intussen een andere eigenaar .
Het varen op de vijver wordt vrijwel elke clubavond wel benut, en ook
een aantal vaarders nemen tussendoor nog deel aan de
schaalwedstrijden. Met nog één wedstrijd te gaan (meteen na de
vakantie op donderdag 25 aug.) blijft het voor een aantal spannend in de
tussenstand, maar er zijn ook nog wel wat -kleine- verschuivingen
mogelijk. Pech hadden een aantal ook met hun boot, maar de
problemen lijken te zijn opgelost; Aldoende leert men, en soms is het
ook domme pech of iets vergeten (zender aan laten staan of niet
geladen, vaaraccu stuk, etc.. Vaak wordt het al weer opgelost, hetzij aan
de waterkant, in het clubhuis of thuis. Het lijkt erop dat –na enig
rekenwerk- het clubkampioenschap dit jaar al wel beslist is. De anderen
varen ook leuk mee in het klassement, soms gaat het boven verwachting
en dan weer wat minder, maar het klassement zal niet zo heel veel meer
gaan verschuiven. De laatste uitslagen van de schaalwedstrijden hangen
standaard aan het prikbord op de club, maar zijn ook te zien op de
clubsite www.mbvdn.nl .
De B klasse heeft ook dit jaar slechts 2 man dus iedereen heeft al prijs.
Joop oude Heuvel lijkt dit jaar de beste kans te hebben voor de titel,
maar helemaal zeker is het nog niet. Jos als titelverdediger maakt ook
nog een kans, al is die klein maar het kan nog wel.
Er heeft dit jaar –tot nu toe- nog niemand foutloos gevaren, dus zo
gemakkelijk is ons parcours zeker niet! Een aantal poorten zijn minder
zwaar gerekend omdat de sluis erbij is gekomen, maar desondanks blijf
het een pittig parcourtje! De gebouwde onderdelen zoals sluis en haven
voldoen goed. Wel zijn er af en toe wat boeien vervangen, dit jaar al
een stuk of 6 die ineens stuk gingen. Geen nood, maar toch hadden we
hier niet echt op gerekend.
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In ieder geval wordt er al wel doorgebouwd hoorden we zo links en
rechts, en daarbij zijn mooie en onverwachte vaarmodellen ter sprake
gekomen en ook te zien geweest op de clubavonden.
Na de schaalwedstrijden hebben we nog een Vaardag op zondag 25
september van 13 t/m 17 uur, waarbij er naast het parcours de bedoeling
is dat er nog wat andere atributen het water op gaan. Naast eigen leden
zijn ook andere verenigingen uitgenodigd, die hebben al de nodige
informatie ontvangen. Het is geen Open Dag zoals vorig jaar, maar
gewoon een gezellige vaarmiddag zoals de truckers die ook hebben met
hun Truckersdag. Het ponton met opduwer, de grote tanker, de
vuurtoren zullen ook werkend te zien zijn.
In hoofdzaak gaan we uit van schaalboten, stoomboten, duikboten en
zeilboten. Een eventuele verdwaalde speedboot zal geen probleem
geven, maar de schaalvaarders hebben even wat meer ‘voorrang’. Er zal
genoeg plaats worden gecreeërd voor de modellen, met schragen en
tenten. Dit wordt ’s morgens al opgezet. Naast vaarders hebben we ook
wat medewerkers nodig voor de opbouw. Iemand die mee wilt helpen,
geef het maar even door.
Als je een speciale act wilt opvoeren, geef dat dan ook even aan op de
aanmelding, dan plannen we het in.
Als je zin hebt om met deze dag mee te doen met je scheepsmodel(len)
meldt je dan aan bij:
postmaster@mbvdn.nl o.v.v. je naam en het aantal schepen.
Natuurlijk kun je je ook op de vereniging aanmelden op een clubavond.
Voor deze middag is wel van de deelnemers een inschrijving nodig,
voor de gasten hanteren we een bedrag van € 5,- maar daar krijg je dan
weer een dan 2 consumpties en 1 broodje gehaktbal voor!
Graag zien we jullie inschrijving tegemoet voor 20 September.
De locatie van de vaardag is bij de club, dus:
Tuindorpvijver, Vijverlaan 65, 7553 CD Hengelo (O).
Intussen kan er nog altijd gevaren worden, al wordt het ’s avonds
alweer sneller donker: Vrij varen, boot testen, oefenen op het parcours,
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een motor cq schroef testen hoe dit vaart, hoe houdt de (oude of
nieuwe) accu of regelaar zich, zit er evt. water in de boot, werkt alles
nog etc. Een goede testgelegenheid voor de komende Vaardag!
We zagen al een trucker die zijn boot aan het testen was (overloper?)
maar misschien komen er nog wel meer ‘varende’ truckers!
Verandering van spijs doet eten, nietwaar?
Ach, het gaat er eigenlijk om dat we met z’n allen gewoon weer een
leuke dag van maken, that’s all!
Na de laatste wedstrijd richten we ons meer en meer op de Vaardag op
de laatste zondag van september, want er is nog genoeg werk aan de
winkel om het e.e.a. uit te werken.

Tot de volgende keer,
De schaalcommissie Raimund, Joop en Berend Jan
- 12 –
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Hollands Glory
Onze Voorzitter, Hannes, wie kent hem niet, nooit te beroerd om eens
wat apart te doen.
Ditmaal ging hij met zijn pietenboot naar de Hiswa.
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Truckkampioenschap 2016
Zo beste mensen de we zijn al beland bij de vakantie van dit jaar. Een
mooi moment om even terug te blikken op de het kampioenschap tot nu
toe.
Het is een bijzonder jaar geworden. Dit niet alleen om de gezelligheid
of de koffie. Maar natuurlijk om de prestaties die zijn geleverd.
Vanaf de eerste wedstrijd blijkt dat alles mogelijk is in 2016.
Motorwagens met aanhangers doen hun intrede. Newbies rijden de oude
garde naar het tweede plan. Zenuwen slaan op de meest vreemde
momenten toe! Het aantal deelnemers stijgt gestaag. Geweldig toch.
Zelfs het rijden met twee deelnemers tegelijk is dit jaar geen
uitzondering meer. Het Facebook en de Website zijn in niet meer weg te
denken, al is het alleen maar om de uitslagen te lezen of iedereen er op
te wijzen dat er weer een wedstrijd is. SUPER.
Zo , genoeg geluld . We hebben nu al een nieuwe clubkampioen.
Dit komt omdat we voor de vakantie alle 6 de wedstrijden gereden
hebben. De nieuwe clubkampioen heeft iets bijzonders gepresteerd. Hij
heeft alle wedstrijden op de eerste plaats gestaan. Dit is nog niet alles
hij heeft dit geintje ook nog met een bakwagen met aanhanger gedaan.
Gerard kerel, geweldig gedaan!!!!!!
De eerste 5 plaatsen zijn ook bekent. Hier ben ik niet zo blij mee (Plaats
5 is mijn deel dit jaar).Van het podium gekukeld. Vrigil en Tom jullie
wordt bedankt,( Geintje, moet kunnen).
De overige plaatsen zijn nog niet bekent. Er zijn nog een aantal
deelnemers die de inhaal wedstrijd nog moeten rijden. Zelfs hier wordt
het nog spannend.
De grootte vraag is hier. Wie krijgt dit jaar onze wisseltrofee? De Rode
Lantaarn .
Wie o wie krijgt z’n naam dit jaar op deze geweldige prijs in dikke
letters. Hihi ikke nie.
Heren succes!!!
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De meesten zullen de voorlopige uitslag al wel gezien hebben. Voor
degene die de uitslag nog niet gezien heeft. Hier is ie dan.
Wedstrijd uitslagen:
2016

Trucker 1e

2e

3e

4e

5e

6e

Inhaal Totaal

1 Gerard

320

350

310

350

240

340

--

1910

2 Norbert

300

330

320

350

240

330

--

1870

3 Tom

300

310

--

320

300

300

290

1820

4 Virgil

--

280

320

340

220

310

310

1780

300

290

300

310

220

260

--

1680

--

240

280

250

280

310

1360

7 Axel

300

290

--

285

290

--

1165

8 Gerwin

200

--

320

240

320

--

1080

8 Richard

--

320

--

240

270

250

1080

10 Syte

--

230

180

170

210

280

1070

11 Robert

--

270

260

210

250

--

990

260

240

--

--

290

--

790

5 Erik
6 Stefan

12 Thomas

Ook wil ik hierbij Norbert, Gerard ,Syte en Stefan bedanken voor hun
inzet bij het jureren van de wedstrijden.
Op naar de inhaal wedstrijd en dan naar de feestavond. Ik heb namelijk
uit betrouwbare bron gehoord dat onze nieuwe clubkampioen een
rondje voor de truckers geeft. Pssstttt, niet verder vertellen.
Groeten Erik truckcomm.
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Evenementen 2016
1 Aug t/m 24 Aug CLUB GESLOTEN I.V.M. VAKANTIE
20 Aug

Open dag ATLANTIS,

Zutphen

25 Aug

Schaalwedstrijd

MBVDN

8 sept.

Truckwedstrijd

MBVDN

11 September

Open dag Kottenpark, Zwaaikom, Hengelo

18 September

ESH NK speed

Zutphen

25 September

Open vaardag

MBVDN

2 Oktober

ESH meeting 1/2017

MBVDN
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http://www.mbvdn.nl
https://www.facebook.com/mbvdn

