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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:     H.Mulder  Tel. 06-22335897 
Secretariaat:       M.Rodenhuis Tel. 074-2778031 / 06-21631153 
Penningmeester: Ra. Leussink      Tel. 06-22182201 
Bestuurslid:     N. Kok 
      
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. 
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, 
 
Na een stralende september, hebben we toch maar weer 2 mooie groeps- 
activiteiten achter de rug.  
De vaardag was erg gezellig en ondanks de warmte ( het was bijna te warm) 
zijn er erg veel gehaktballen de deur uit gegaan. Ik ben best trots op onze 
tanker, die 2 keer helemaal goed functioneerde.  
Ik vond het zo leuk, en hoorde van de truckers dat ze misschien volgende keer 
ook een item wilde toevoegen op het water, dat ik uitkijk naar een open dag. 
Dat moet straks helemaal gaan spetteren. 
Gelukkig was het bij het speedvaren ook geen slecht weer, al was ik er niet bij. 
Wel hoorde ik dat er twee boten zijn gezonken….. er komen nog duikers, dus 
er is hoop. 
Op zaterdag  12 november gaan we gewoon een volgend feestje maken, Dit 
jaar niet een jubileum, maar wel een keer iets totaal anders. We gaan naar 
Delden. 
We gaan een vorm van Casino uitvoeren. Men krijgt “nepgeld” en dan kan 
men inzetten in diverse spellen. Er is een roulette, met een echte “croupier”, 
die alles kan uitleggen en alles regelt. Dus geen onderlinge ruzies of fals 
spelen, er wordt op ons gelet……. 
Er is tevens een kaarttafel, “Black-jack”,  dat is dus gewoon 
één_en_twintigen. Net zo veel kaarten sparen zodat je op 21 komt, al heb je de 
kans dat je er over heen gaat en dan “nat” bent en je geld verliest. De hoogste 
wint, maar ook de spel-leider doet mee en probeert iedereen te overtroeven. 
Als we na zo’n anderhalf uur stoppen met spelen, kan je met je verdiende 
nepgeld, bieden op cadeau’s. Pas echter wel op. Je zult niet zien wat er in een 
cadeau zit als je bied. Soms heb je de pech om 10.000  te betalen voor een 
pakje met één pepernoot, terwijl je buurman 10 betaalt en lekkere bonbons 
krijgt. De veiling is dus vooral voor de gein, gewoon een andere manier om lol 
te maken. Het geld en de prijzen zijn zuiver voor de lol, en we hebben geen 
winnaars.  
Ik hoop dat we elkaar heerlijk gaan aftroeven met een knipoog, wetende dat 
alles nep is en zo meteen de grootste verliezer, eigenlijk het gelukkigste is van 
allen, met zijn setje onderzetters………. 
Dus geef je op! Ik hoop jullie te zien op de 12e november 
 
De Voorzitter of gewoon Hannes 
Copy voor clubboekje 6/2016 inleveren voor: 1 December. 
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Truck commissie 
 
Het jaar zit er weer bijna op en dus is het voor ons alweer tijd om even terug te 
kijken op het afgelopen truckers jaar.  
Laten we maar beginnen met de wedstrijden: het aantal deelnemers is flink 
gegroeid dit jaar. 
Dit is alleen maar goed en erg gezellig, dit is toch waar we het voor doen! 
Dit jaar is er iets unieks gebeurd bij de truck wedstrijden. Gerard Dat heeft al 
vanaf de eerste wedstrijd op de 1e plaats gestaan en heeft dit het hele seizoen 
vol weten te houden.  
Helemaal knap dat hij dit gedaan heeft door deel te nemen met een 
motorwagen en aanhanger. Dit is toch lastiger achteruit rijden dan met een 
trekker/ oplegger.  
Al was hij op het laatst wel erg gespannen om op de eerste plaats te blijven 
staan. Met een zwiepende antenne van de zender tot gevolg.  
De prijs uitreiking vindt weer plaats op onze feestavond die dit jaar in Delden 
plaats vindt. 
 Verder kunnen we terug kijken op een geslaagde truckdag die dit jaar op 
zondag 3 april plaats vond in de hal van Pool koude techniek. Bedankt dat we 
weer van jullie hal gebruik mochten maken. 
Het is alleen gebleken dat er het een en ander nog aan de baan veranderd moet 
worden. Zoals het aanpassen van de brug. Wij willen er graag binnen kort mee 
beginnen zodat de volledige brug  weer tijdens de truckdag van 2017 inzetbaar 
is. Wie wil helpen kan zich bij Norbert melden.  
 Rob staal is ondertussen bezig met het maken van een Scania garage. Dit ziet 
er weer erg gelikt uit! Waarom een Scania garage? Deze auto’s zullen wel 
meer onderhoud nodig hebben denk ik , hihihi. 
Omdat er geen huizen op de baan staan is Norbert maar begonnen met het 
maken van een woonhuis.  
 Verder zijn we in september bij RC-Ontour geweest in Kerk-Avezaat. Dit was 
een heel gezellige dag met een mooie rij locatie in de plaatselijke sport hal. 
We hebben weer veel leuke mensen getroffen en de dag vloog voorbij.  
Daarom hebben we maar besloten om op Zaterdag 7 januari gezamenlijk het 
nieuwe jaar te vieren door het oliebollen rijden in Kerk-Avezaat te organiseren 
.  
Wie mee wil kan zich bij Norbert opgeven of op de facebook pagina van de 
vereniging.  
 
Groetjes van de Truck commissie, 
Erik Vos / Norbert Kok 
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Zwaaikom 
 

Ook dit jaar weer een demo gehad van de Modelgroep Kottenpark bij de 
Zwaaikom in Hengelo. 
Afgelopen zondag, de 11e september, waren we als veeniging uitgenodigd om 
luister bij te zetten op de Open dag van de Modelbouwgroep Kottenpark- 
college. We waren om 10.00 uur aanwezig en nadat we de modellen op de 
aanwezige tafels hadden gezet zijn we eerst eens begonnen met een kop koffie 
met gebak, goed geregeld door die modelbouwgroep. 
De hele dag was het stralend mooi weer en er werd dan ook volop gevaren in 
het kanaal.  
Joop en Jan hadden de tanker meegenomen om uit te proberen voor de 
vaardag van ons. Helaas voor de tanker en haar bemanning, een hardnekkig 
probleem diende zich aan, waardoor de act niet door kon gaan. Uiteindelijk 
zijn we wel achter het probleem gekomen en is het ook opgelost. 
Tegen half vijf hebben de laatsten hun modellen ingepakt, de 
modelbouwgroep bedankt en zijn tevreden huiswaarts gegaan. 
Er zijn foto’s gemaakt en die staan in het fotoboek op de site. 
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Basiskennis  LED's. 
 
Een LED is een Diode. Hij heeft dus een polariteit, een plus en een min, en laat dus 
maar in één richting stroom door. 
Sluit je hem andersom aan doet de LED helemaal niks en gaat ook niet stuk. 
Het schema symbool van de LED is een pijltje tegen een streepje. Het heeft wel wat 
weg van een koffiefilter. 
Daarbij is het dus wel duidelijk in welke richting wij de koffie...stroom door de LED 
willen sturen. 
Het pijltje, dus de plus, is de 'anode' en het streepje, de min, is de 'kathode'. 
Bij nieuwe LED's is de langste aansluitdraad de 'anode' de plus(+), en de kortste draad 
de 'kathode' de min (-). 
Als de aansluitdraden zijn afgeknipt kun je de 'anode' herkennen aan het kleinste 
'vakje' in de LED. 
 

 
 
 
Verschillende kleuren LED's hebben verschillende drempel spanningen. bv een witte 
LED heeft een drempelspanning 
van 3.1 volt terwijl een rode LED een drempelspanning van 2.2 volt heeft. 
 
Om LED's aan te kunnen sluiten op andere spanningsbronnen, een accu van 6 of 12 
volt, hebben we dus voorschakel weerstanden nodig.  
Door de juiste weerstand waarde te bepalen kunnen we LED's laten branden op 6 of 
12 volt. 
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Hieronder zijn de waarden van de meeste kleuren LED's 
Voorschakel weerstandwaarden LED op 6 of 12 volt. (3 of 5mm) 
LED kleur 6 volt  12 volt 
Wit  150 Ohm 470 Ohm 
Geel  200 Ohm 510 Ohm 
Rood  200 Ohm 510 Ohm 
Groen  150 Ohm 470 Ohm 
Blauw  150 Ohm 470 Ohm 
 
Drempel spanning LED's 
Kleur  drempelspanning 
Wit  3.1 Volt 
Geel  2.2 Volt 
Rood  2.2 volt 
Groen  3.2 volt 
Blauw  3.2 volt 
 

De weerstand en de wet van Ohm. 
 
Om de stroom door een LED te begrenzen naar een zekere waarde, moet deze 
berekend worden aan de hand van de spanning die over de weerstand komt te staan, en 
de stroom die we willen laten lopen. De formule waarmee dat kan is zo ongeveer de 
bekendste uit de elektrotechniek: de wet van Ohm. De formule luid "U =I x R", en 
zegt eigenlijk dat de spanning die over de weerstand valt wordt bepaald uit het product 
van de stroom door die weerstand en de waarde van die weerstand. In duidelijke taal: 
"spanning = stroom x weerstand". Waarbij de spanning wordt opgegeven in 'Volt', de 
stroom in 'Ampere', en de weerstand in 'Ohm'. 
 
Om de formule U = I x R wat te vereenvoudigen hebben we een mooi ezelsbruggetje. 

  U = I x R   of   I = U : R   of   R = U : I 
 
U- is de spanning (Volt) 
I - is de stroom (Amp) 
R- is de weerstand (Ohm) 
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Finse  Hamina Class missele boat 
 

Deel 3 
07-01-2016 
 
Het viel zwaar tegen om dit dak met zijn verschillende hoeken terecht te 
krijgen. Uiteindelijk na een dagje ploeteren,meten,snijden,weggooien 
heeft het dak een aanvaardbaar uiterlijk gekregen. Alleen de achterwand 
moet nog voorzien worden van 2 ramen en een deur (die trouwens 
schuin naar boven) open gaat. Het is een beetje giswerk hoe die komen 
te zitten. Ondanks dat ik via internet veel foto's heb verzameld kan ik er 
geen detailfoto's van te pakken krijgen. Door diverse foto's te 
combineren kom ik wel een eind in de richting . Dit is toch echt 
wel een nadeel. Hopelijk komt er nog een keer een Hamina Class deze 
kant op. Of dat ik een site tref van iemand in Finland of omgeving die 
ook deze boot bouwt en zijn voortgang op internet zet. 
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23-03-2016 
Even een tijdje met andere dingen bezig geweest. Maar het begon weer 
te jeuken. Verder gegaan met de opbouw van het dek.  
Op de foto is het haast niet te zien maar er zit vlak achter de radartoren 
een stukje verlaagt dek.  
Hier staat het Rheinmetal Mass Dekoy systeem in opgesteld. Het 
tweede Dekoy systeem staat net voor de stuurhut op het voordek.  
Het Rheinmetall MASS (multi-ammunition soft-kill system) kan het 
schip beschermen tegen sensor gestuurde raketten door het lanceren van 
Philax chaff and infrared flare decoys 
 
Het raket systeem komt op het achterdek vlak achter de (goot) 
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Inmiddels ook begonnen met de radartoren. Is een mooie toren om na te 
bouwen. Er zijn behoorlijk veel details van deze toren te vinden op 
internet dus dat werkt een stuk prettiger. 
 

Op de radartoren komt het TRS 3D radar systeem. Wil dit laten laten 
draaien.  
Moet nog op zoek naar geschikte motortjes met vertraging om de beide 
radarsystemen te laten draaien. 
 
Er zitten diverse andere systemen op het schip zoals de Raytheon 
ARPA navigatie radar. Het Signal Scout I-band surface search radar 
systeem  
De sonar is een Simrad Subsea Toadfish active high-frequency search 
and attack sonar, en een Sonac/PTA towed array sonar. Mooie termen 
die ik van het internet heb geplukt.  
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VAARDAG 2016 
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Schaalnieuws 
 

Het vaarseizoen is alweer ten einde, althans voor de meesten. Het weer 
is inmiddels aardig veranderd, de warme maanden zijn voorbij; Het 
wordt weer bouwtijd! 
Ter afsluiting van het vaarseizoen was er dit jaar voor het eerst een 
vaardag voor de leden en ook waren er die dag wat andere clubs 
uitgenodigd om eind september nog even lekker te varen, te kletsen, 
info uit te wisselen, etc.! De opkomst was aardig voor zo’n eerste keer, 
niet te weinig en zeker ook niet teveel. De boten konden nagenoeg 
allemaal buiten staan langs de rand van het clubgebouw. Door het nog 
goede weer hoefden geen tenten opgezet te worden, en de vraag is of 
we dat überhaubt wel moeten doen. Het opbouwen en afbreken ervan 
kost ook weer meer tijd. Het dok en vaarsluis alsmede het bord met 
vaarparcours én de vuurtoren werden weer tevoorschijn gehaald, en op 
een bepaald moment werd nog besloten om ook de haven erin te leggen. 
Dat kon nog nét, want officieel was de vaardag van 13 - 17 uur. Maar 
de eersten waren er al rond 11 uur. Al het al lag het er allemaal mooi in, 
en hadden we een prachtige dag voor de boeg!  
Iedereen was goed gezind, de bar draaide goed en de schepen waren 
veelal te zien op het water. Hier en daar waren er nog wat problemen 
die ofwel opgelost konden worden of dat men er toch later thuis mee 
aan de slag moest. Ook daarvoor is zo’n vaardag weer goed.  
De tanker was ook paraat, en na de nodige problemen van 2 week 
ervoor bij de Zwaaikom (servo, regelaar, bec, etc.) was Joop druk in de 
weer geweest om op de grote dag te zien of alles nu wel werkte. Dat 
deed het ook; De tanker ‘brak’ in tweeën, rook en vuurpijlen gingen af, 
de pompen werkten om het water in de tanker weer eruit te krijgen, en 
ook het afschietmechanisme op de boot van Henk werkte; Na vewoede 
pogingen lukte het toch om de lijn aan de tanker te schieten zodat deze 
weer naar de kant gehaald kon worden. De sigaar deed intussenop de 
tanker trouwe dienst als rookgenerator.   
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Verder kon men rustig vrij varen en uittesten, en deden ook de 
speedvaarders die hun nieuwe mini eco’s uit probeerden, daar was dit 
een mooie dag voor. Dat ging bij een aantal nog niet helemaal goed 
(zender instellingen, servo los, water in romp door kapotte slang, etc.), 
maar dat zijn de gebruikelijke akkefietjes.  Een ‘RTR’ boot -ook al 
komt die van een wereldkampioen- zal altijd eerst nagekeken moeten 
worden en ingesteld moeten worden op je eigen apparatuur.  Dan rustig 
aan beginnen met testvaren of alles goed werkt.      
Er zijn foto’s gemaakt van deze vaardag, die zijn inmiddels te zien op 
de clubsite www.mbvdn.nl . 
Intussen kan er nog altijd gevaren worden, al is het ’s avonds al donker. 
Op de  zondagmiddag is dat echter geen probleem om ’s wat te laten 
varen.  
 
Tot de volgende keer, 
De schaalcommissie Raimund  Joop en Berend Jan 
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Evenementen 2016 
 
Het vaar- en rijseizoen zit er weer op voor dit jaar. 
Dat wil echter niet zeggn dat er geen evenmenten meer zijn, 
Niet zo zeer voor de vereniging maar als je interesse ook naar andere 
hobby’s uitgaat is er wellicht nog wel wat om naar uit te kijken. 
 
15 & 16 Oktober Spoor & Techniek, Winterswijk 
   10.00 tot 17.00 uur, Intree € 4,00 
 
19 – 28 Oktober Nationaal Modelbouw Evenement in het 
   Nationaal Militair Museum te Soest. 
   10.00 tot 17.00 uur, Intree € 12,50 
 
28 – 30 Oktober Eurospoor 2016 
   Jaarbeurs, Utrecht 
   10.00 tot 17.00 uur, Intree € 17,50 
 
30 Oktober  Open Dag Twentse Modelspoor Club, 
Enschede 
   Roomweg, hoek Lonnekerspoorlaan 
   10.00 tot 16.00 uur, Intree € 2,00 
 
15 December  Nachtvaren en rijden, MBVDN, Laatste 

clubavond 2016 
 
Club gesloten van 16 December 2016 t/m 4 Januari 2017 
 
5 Januari  MBVDN, Eerste clubavond 2017 
 
7 Januari  RC-Ontour, rijdag voor truckers in Kerk-
Avezaat.  
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