CLUBBLAD
VAN

TUINDORPVIJVER
HENGELO (ov)

CLUBBLAD MODELBOUW VERENIGING “DE NIJVERHEID”
37e Jaargang nr. 3/2018

De M.B.V.D.N. is opgericht op 17 september 1980.
Het clubgebeuren vindt plaats in het gebouw van het Tuindorpbad en op
het terrein aan de Groenhofstraat 36A 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:
R. Staal
Secretariaat:
M. Rodenhuis
Penningmeester: Ra. Leussink
Bestuursleden: N. Kok, B. Vlot

Tel. 074-2436099
Tel. 074-2778031/06-21631153
Tel. 06-22182201

Redactie: © M. Rodenhuis
COPY INLEVEREN PER MAIL OF OP CLUBDAGEN! ! !
Contactdagen: Tuindorp: Donderdags van 19.30 tot 22.00 uur,
Zondag van 14.00 tot 17.00 uur, (1okt. tot 1
mei), Van 19.30 tot 22.00 uur (1 mei tot 1 okt.).
Groenhof: Woensdags van 19:30 tot 22:00 uur,
Zaterdags van 12:00 tot 16:00 uur.
Op feestdagen is de vereniging gesloten
Lidmaatschap: Junioren tot 18 jaar € 30,00 en minimumleeftijd 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,
Beste leden,
Nu we al 2 maanden in het nieuwe clubhuis zitten zie je al de nodige
vorderingen er is eerst radiaal op geruimd want we kwamen een erfenis
van 20 jaar rommel tegen.
De eerst prioriteit was het buiten terrein op te ruimen en schoon te
maken voor de eerste modeltruck dag wat een groot succes is geworden
ondanks de lichte regen op zondag morgen.
De omwonenden waren zeer tevreden dat er weer wat met het gebouw
en buitenterrein gedaan werd.
Nu we 2 maanden verder zijn en de idee bus 2 weken vervroegd is
gesloten, gaan we binnenkort met de leden om de tafel om de
ingediende ideeën uit te werken en dit de komende tijd /jaar de diverse
bouwplannen ten uitvoering brengen.
De “gepensioneerde” clubleden zijn al druk bezig de werkplaats spik en
span te maken zodat we komende winter aan het bouwen /knutselen
kunnen in ons eigen clubhuis.
Uit alle hoeken van Twente worden gratis spullen aangevoerd om ons
clubhuis tot een plaatje te maken mijn dank is groot voor de ritselaars.
De komende weken gaan we kijken en plannen wat waar we mee gaan
beginnen en is nog het nodige schilderwerk te doen nu het goed weer is
moeten we daar gebruik van maken dus alle hulp is welkom
Tot slot wil ik als voorzitter iedereen die tot nu toe geholpen hebben
voor de truck dag en het opruimen van het clubgebouw bedanken voor
de inzet.
Rob Staal

Copy voor clubboekje 4/2018 inleveren voor: 1 Augustus.
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SCHAAL NIEUWS
De clubwedstrijden van dit seizoen zijn in volle gang, de stemming zit
er goed in. We missen nog wat vaarders, maar misschien komen die in
de komende maanden nog wel meevaren. Je mag zelfs 3 wedstrijden
missen om toch nog goed mee te dingen naar de hoogste plaatsen. En
verder zijn het goede momenten om ’s te varen, of het nu goed of wat
minder gaat. Raimund heeft zijn plekje vanaf dit jaar in de
schaalcommissie over gedragen aan Hannes, gezien alle drukte (werk
en privé). De perikelen m.b.t. de verhuizing van de vereniging naar de
Groenhofstraat heeft veel voeten in aarde gehad, en nog steeds
eigenlijk, maar inmiddels zit de vereniging daar dus ook; Het varen
gebeurt nog op de Tuindorpvijver, totdat de waterbak voor de vaarders
is gerealiseerd. Daar is ook op de donderdagavond en zondagavond de
club nog open. Daarna zal het vaarwater aan de vijver uiteindelijk plaats
aan maken voor de vaarlocatie aan de Groenhofstraat.
Dan de wedstrijden:
Clubwedstrijd 1
Het seizoen begon dit jaar fris, want ondanks dat we al rond half mei
zaten was het winderig en koud. Maar ondanks de stevige wind ging het
voor de meesten toch al redelijk goed! Reinhard had toch veel water in
de Havenboot, en denkt er sterk over om de Wolf in te gaan zetten; De
Havenboot gaat dan “even” de werf op voor een grondige verbouwing!
Clubwedstrijd 2
Hoe anders kon het 2 week later zijn; Toen koud, nu warm met kans op
onweersbuien. De dagen ervoor was het al 30 graden...! Maar het ging
goed, het was heerlijk vaarweer!
De tussenstand na 2 wedstrijden staat verderop.
Hopelijk komen er nog wat meer vaarders erbij, dat zou leuk zijn.
Nodeloos toekijken aan de waterkant terwijl je mee had kunnen varen?
Volgens ons is gewoon meevaren, en liefst zo vaak als je kan/wil, de
meest eenvoudige oplossing. Het parcours ligt niet voor niets het hele
vaarjaar erin, maak daar dan ook gebruik van. Oefening baart kunst,
ook hier!
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Andere optie is thuisblijven en blijven prakkiseren van hoe had ik dat
gedeelte van de boot eigenlijk beter c.q. anders kunnen doen/bouwen,
vaart de boot met die accu of die schroef of die regelaar beter, enz.
Maar goed, dat is inmiddels elke keer weer een uitgekauwde
constatering.
We zijn al druk aan het nadenken om bij de Vaardag op zondag 23
september toch nog iets erbij in het vaarwater te krijgen, als object om
tussendoor te varen of zo. Het hoeft natuurlijk niet, er zijn nog genoeg
andere werkzaamheden en plannen aan de Groenhofstraat, maar we
denken er nog wel aan. Wel hopen we, dat hoewel al onze
clubwedstrijden dan al gevaren zijn, dat er toch veel deelnemers van
onze vereniging mee doen met deze Vaardag. Niet varende modellen
zijn dus ook welkom!
Vaak zien we in verhouding maar weinig vaarders en dat is met nu nog
zo’n vaarwater voor de deur –we zeggen het maar weer eens- toch
betreurenswaardig.
Nu zal dat zijn redenen hebben, eenieder is er toch vrij in- en
clubavonden zijn ook niet verplicht, laat staan varen of rijden, maar...
het valt op.
Maak nog zoveel mogelijk gebruik van de grote vijver, want de plannen
voor een zo groot mogelijke waterbassin aan de Groenhofstraat zullen
binnenkort worden besproken met bestuur en leden, wat er uiteindelijk
mogelijk is, wat kan, mag, moet. Want dat zal toch uiteindelijk onze
definitieve vaarstek gaan worden, zoals het er nu naar uit ziet. En dat is
heel wat minder water dan dat we nu tot ons beschikking hebben, al 38
jaar lang! Soms lijken dingen vanzelfsprekend, totdat het weg valt of
gaat vallen. De Algemene Open Dag zal dus ook niet meer gaan plaats
vinden aan de Vijverlaan...
We gaan ervan uit dat we, als modelbouwvereniging, voor iedereen
genoeg rij- en vaargelegenheid zal worden gecreëerd, zodat we als
vereniging ook samen verder goed door kunnen gaan, ook naar de
toekomst gericht en dat het er voor iedereen daar goed toefen is. Want
er moet nog heel wat gebeuren aan de Groenhof locatie, zowel binnen
als buiten. Dat kan niet in 1 keer, dat kost tijd; heel veel tijd!!
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Schaal-evenement
Is er nog belangstelling voor een gezellig avondvaren met veel boten?
Laat het ons weten, zodat we dit nog kunnen inplannen.
Bij het avondvaren is bijvoorbeeld eind augustus of evt. begin
september een goede mogelijkheid, voordat de 1e voorbereidingen gaan
plaats vinden m.b.t. de Vaardag. Een donderdag avond lijkt dan het
meest geschikt, dan zijn ook de meeste varende leden aanwezig.
Evt. kan het ook op de zaterdagavond voor de Vaardag; Zoveel werk
qua opbouw is het op zaterdag niet, zodat we dan ’s avonds evt. ook
even kunnen avondvaren. Maar begrijpelijk ook dat de meesten na zo’n
opbouw dag ook willen rusten, om de volgende dag er weer fris en
monter te zijn. Want alles moet die zondag ook weer opgeruimd
worden... De vaargroep wordt er tenslotte ook niet jonger op moeten we
helaas constateren. Leden die overlijden, gezondheidsproblemen
krijgen, niet of nauwelijks meer (kunnen) varen of even andere dingen
aan de kop hebben, het is te merken, steeds meer.
Voor het avondvaren hoeft in feite verder niets bijzonders worden
gedaan met de boot, als hij maar enigszins te zien is in het donker.
Normale positie lampen voldoen al. Willen jullie wat speciaals doen
met bepaalde verlichting, dat mag uiteraard ook en is natuurlijk altijd
leuk. Leef je maar ’s uit!
En tot slot nog een mooie vaaravond erbij gekregen; De jaarlijkse
zwemvierdaagse op het Tuindorp zwembad vindt plaats in juli waarbij
ons werd gevraagd weer te komen varen op donderdagavond 5 juli
vanaf 18 uur tot 20.00 uur. Langer kan uiteraard ook, aangezien we dan
daar ook de clubavond hebben. Deze avond valt momenteel ook nog
samen met de 5e schaalwedstrijd, dus even zien of dat valt in te passen
(we kunnen ook gewoon vanaf 20 uur beginnen met de wedstrijd zoals
altijd), in principe hoeft het dus geen probleem te zijn.
En weer een prachtige gelegenheid om ’s wat te laten varen, of uit te
testen met de latere Vaardag voor de boeg!
Laten we hopen, dat de vaarders ook deze avond v/d zwemvierdaagse
erbij kunnen houden als vaarevent ter opluistering van het
randgebeuren, zodat we ook hier in de toekomst nog kunnen komen om
te blijven varen. Dat was wel weer genoeg nieuws voor deze keer.
Veel bouw- en vaarplezier de komende maanden!
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Tussenstand na 2 wedstrijden:

A Klasse:
1. Hannes
2. Berend Jan
3. Klaas
4. Reinhard

Hydrograaf
Coast-Guard
Southampton
Havenboot 56

241 pnt
235 pnt
224 pnt
97 pnt

B Klasse:
1. Henk
2. Klaas
3. Joop
4. Johnny

Sun XXI
South. +bak
S100
P3

227 pnt
225 pnt
206 pnt
99 pnt

Volgende wedstrijden don. 14 juni, 28 juni, 5 juli, 12 juli, 26 juli en 9
aug.
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TRUCKDAG
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29APRIL
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NIEUWE LEDEN
René Torrenga
Haaksbergen
Richard Tenfelde
Losser
We heten ze hartelijk welkom binnen de vereniging.

Per 1 mei 2018 heeft PIJP-LINES een nieuwe eigenaar gekregen.
Manuel van der Wal, die inmiddels alweer dik 16 jaar werkzaam is bij
PIJP-LINES, heeft per 1 mei de winkel over genomen van Marjolein.
Tevens zijn ze van Pijpenstraat 34 naar Pijpenstraat 30 verhuist. Een
prachtig nieuw onderkomen met een oog voor detail.
Niet alleen voor het modelspoor kun je er goed terecht, maar ook voor
allerhande andere artikelen die wij als truck en botenbouwers ook
regelmatig nodig hebben.
Wat te denken van de diverse kleine boutjes en moertjes, stafmateriaal,
messing en kunststofbuizen en natuurlijk de verf in de verschillende
kleuren.
Werkelijk de moeite waard om er eens rond te neuzen.
MinneR
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ESH SPEEDMEETING 15 APRIL

Zo vertrekken de boten

En zo moeten ze soms worden opgehaald

16

17

Nieuws van de Groenhofstraat
Zoals iedereen nu wel weet hebben we onze intrek genomen in het
nieuwe club onderkomen aan de Groenhofstraat.
Sinds we er gebruik van maken is er al veel werk verzet. De werkplaats
begint nu vorm te krijgen en dit doet Lieuwe Seinstra, met Joop Olde
Heuvel en Paul Agterbosch. De heren hebben hier echt een enorme berg
werk verzet.
Tevens is er al veel aan het buiten terrein gedaan. De stoplichten
werken weer dankzij Martin en Richard. Er is al veel gesnoeid en
schoon gemaakt.
Dat het nog niet allemaal in orde is, is vrij logisch. Er is zo ongelofelijk
veel werk te doen dat we best hulp kunnen gebruiken van meerdere
leden. Iedereen die wil kan op zaterdags komen klussen. Wij willen echt
wel op zaterdag om 9:00 uur alles opendoen maar dan moet er wel volk
zijn. Dus kom op en laat het mij (Norbert Kok) even weten en ik zal er
zijn. Anders is de club pas om 12:00 uur open. Op woensdag avond is
er gewone club avond. Dus degene die nog niet zijn geweest, kom langs
en kijk!!
Ook de nieuwe kantine begint vorm te krijgen, Lieuwe heeft tapijttegels
geregeld, stoelen en afvalbakken heeft Berend Jan voor gezorgd.
Het grote werk moet nog komen, namelijk de vijver in orde maken.
Hier hebben we echt veel helpende handen bij nodig. We kunnen al wel
starten met de voorbereidende werkzaamheden zoals het rooien van de
planten en de losse stenen opruimen. Sommige planten kunnen we weer
opnieuw ergens anders planten andere zullen met het groenafval
afgevoerd moeten worden.
We willen natuurlijk zo snel mogelijk vaarwater hebben naar dan
verwacht ik ook wel dat men gelegen is te helpen en niet afwacht tot het
klaar is.
Als er een compleet plan op tafel ligt zal ik met de gemeente gaan
overleggen of het allemaal goedkeuring krijgt en we de veranderingen
aan het buiten terrein mogen door voeren.
Er zijn al wel toezeggingen gedaan maar dat is toch te weinig voor onze
plannen.
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Ook staat er nu op het terrein een rolcontainer voor het rest afval. Ik zal
er zorg voor dragen dat deze tijdig geleegd wordt en weer binnen de
poort komt te staan.
Laat iedereen eraan meehelpen om het afval goed te scheiden, dus
plastic en blikjes in de aparte afvalbakken deponeren.
Ook wat betreft de suikerzakjes en koffiemelkcupjes, ruim dit op !!! ik
heb al meerdere malen de tafels kunnen opruimen omdat iedereen de
zooi laat liggen.
Tot slot nog even dit,
Nu heb ik gehoord dat er mensen zijn die zondags aan het werk willen.
Dit zal helaas niet gaan omdat we op de zondag rust willen houden in
de buurt. We zullen toch echt rekening moeten houden met onze buren.
Ik heb al meerdere signalen gehoord dat de buurt niet blij is als er op
zondags gewerkt wordt (lawaai van machines e.d.) dit was niet door ons
maar het werd mij wel verteld.
Verder wil ik iedereen al bedanken voor al hun inzet voor de vereniging
de laatste twee maanden.
Ik hoop dat we er een mooie toekomst tegemoet gaan als vereniging
want dat is waar we het voor doen.
Groetjes Norbert kok
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Evenementen 2018
12 Juli

M.B.V.D.N Schaalwedstrijd 6
Tuindorpvijver, Hengelo
19:30 – 22:00 uur

14 & 15 Juli

Open dagen MBA tijdens havendagen
Haven Noordzijde 19 7607 ER Almelo
10:00 – 16:00 uur (beide dagen)
Opgeven voor 1 juli

26 Juli

M.B.V.D.N Schaalwedstrijd 7
Tuindorpvijver, Hengelo
19:30 – 22:00 uur

29 Juli

Demonstratie voor Truck, Crawlers en Auto’s
Binnenstad Hengelo
10:00 – 17:00 uur
Info: RobS

9 Augustus

M.B.V.D.N Schaalwedstrijd 8
Tuindorpvijver, Hengelo
19:30 – 22:00 uur

16 September

Open Dag Kottenpark Modelbouwclub
De Zwaaikom, Hengelo
10:00 – 16:30 uur

23 September

Open Vaardag M.B.V.D.N
Tuindorpvijver, Hengelo
10:00 – 16:00 uur

30 September

ESH Speedmeeting, Hengelo
Tuindorpvijver, Hengelo
10:00 – 16:30 uur
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Evenementen 2018
14 Juni

M.B.V.D.N Schaalwedstrijd nr3
Tuindorpvijver, Hengelo
19:30 – 22:00 uur

16&17 Juni

Open Dagen Vaargroep Noorderlicht
Hoofdstraat 9, Beerta
10:00 – 16:30 uur

16 Juni

Demonstratie Roombeek
Brouwerijplein, Enschede
09:00 – 17:00 uur
Info NorbertK/PaulA

22 Juni

M.B.V.D.N Truckwedstrijd nr4
Groenhofstraat, Hengelo
19:30 – 22:00 uur

24 Juni

ESH Speedmeeting
Vijver Graf Ottobad, Zutphen
10:00 – 16:00 uur

28 Juni

M.B.V.D.N Schaalwedstrijd nr4
Tuindorpvijver, Hengelo
19:30 – 22:00 uur

5 Juli

Opluistering tijdens de zwem4daagse
Tuindorpbad, Hengelo
18:00 – 20:00 uur
AANSLUITEND
M.B.V.D.N Schaalwedstrijd 5
Tuindorpvijver, Hengelo
19:30 – 22:00 uur

5 Juli
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Http://www.mbvdn.nl
Https://www.facebook.com/mbvdn
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