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HENGELO (ov)
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CLUBBLAD MODELBOUW VERENIGING “DE NIJVERHEID”
38e Jaargang nr. 2/2019

De M.B.V.D.N. is opgericht op 17 september 1980.
Het clubgebeuren vindt plaats op het terrein aan de Groenhofstraat 36A
in Hengelo (o). Het vaarwater en de truckbaan van de M.B.V.D.N.
bevindt zich op hier op het terrein.
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
P. Agterbosch

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

Redactie: © M. Rodenhuis
COPY INLEVEREN PER MAIL OF OP CLUBDAGEN ! ! !
Contactdagen: Donderdags van 19.30 tot 22.00 uur,
Zaterdags van 12.00 tot 16.00 uur.
1e zondag v/d maand van 19:30 tot 22:00 uur.
(April t/m September)
Op feestdagen is de vereniging gesloten
Lidmaatschap: Junioren tot 18 jaar € 40,00 en minimumleeftijd is 12 jaar.
Senioren € 80,00 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 MODELTRUCKS.
Voor meer informatie: Schriftelijk via bovengenoemd adres.

De vereniging is lid van de A.N.S.F.
3

De Voorzitter Preekt …….
Beste leden,

Nu ik dit schrijf is het 1 April we zijn precies 1 jaar bezig met vele om
er een mooi clubhuis en buitenbaan /vaarvijver van te maken.
De voorbereiding voor de nieuwe vijver zijn in volle gang en verloopt
voorspoedig maar om het in 1 keer goed te doen heeft het bestuur in
overleg met de bouwploeg van de vijver besloten om het lassen van het
folie met ongeveer 4 weken te verschuiven.
De heren van de bouw ploeg krijgen de slag te pakken met het zetten
van de stoepranden en mede door het goede weer van de afgelopen 2
zaterdagen is de betonnen bak bijna klaar top heren.
Na een aantal weken met slecht weer konden we op zaterdag 23 maart
beginnen met het beton storten voor de Scania garage en het
distributiecentrum en ik ben blij dat dat voor de eerste keer goed is
gelukt met hulp van de betonstort groep
De boerderij en de akkers van boer Norbert beginnen ook aardig vorm
te krijgen en binnenkort kan hij gaan ploegen en inzaaien.
De eerste demo is ook alweer geweest in Epe waar enkele leden zij
geweest.
De komende weken staat in het teken van de truckdag op zondag 28
April.
Er moet nog het nodige opgeruimd en schoongemaakt worden wat van
er de winter van de bomen is gewaaid dus alle hulp is welkom.
Ik begroet ook alle nieuwe leden die de afgelopen tijd lid zijn geworden
en kom gerust een avond of middag langs op koffie te drinken en te
helpen om er iets moois van te maken.
Tot slot veel plezier in het komende vaar en rijseizoen en we zien jullie
allen op de truckdag.

De Voorzitter,
Rob

Copy voor clubboekje 3/2019 inleveren voor: 1 juni.
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Schaalnieuws
Sinds het vorige clubbladuitgave is er veel gebeurd op de
vereniging. Er wordt flinkgebouwd, zowel in als buiten het
clubgebouw en, niet te vergeten, ook thuis! Na de vele regen
waren een aantal zaterdagen ons erg goed gezind, en daardoor
konden we dan eindelijk een begin maken met het plaatsen van
de betonnen banden voor het vaarbassin. De 1 e zaterdag
begonnen we met het voorste deel, de zaterdagen erna werd er
verder naar achteren gewerkt. Eerst de linkerkant langs het hek,
daarna de rechterkant. Het leek wel steeds wat makkelijker te
gaan, want op een gegeven moment waren er een aantal bezig
met het cement te maken, nat maken van de delen, het cement
op de juiste plek leggen, meten dat alles goed uit komt, de band
plaatsen, nog ’s meten, afvoegen, en dan gaat het snel, sneller
dan vooraf gedacht! Het binnenste deel werd intussen nog ’s
aangestampt met de machine. Ten tijde van dit schrijven moest
alleen het achterste deel van 5 banden nog worden geplaatst.
Dat gebeurde begin april. En dat zal ook wel gelukt zijn, toch?

Daarmee is het leggen van de banden dan af, en wordt verder in
april bekeken wat er verder gedaan moet worden; Zo wordt er
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aan de hele binnenkant nog een opruiend laag cement gelegd
zodat we een mooie halfronde, glooiende binnenkant krijgen; Ter
versteviging maar vooral ook om minder problemen met het zeil
te krijgen als dat erin wordt gelegd. Het binnenste deel wordt nog
‘s schoongeveegd en bijgehouden. Er komt dus nog eerst een
nieuw laagje zand op voor de toplaag voordat het zeil erin wordt
gelegd. Een pomp- en filtersysteem en elektriciteitskast komt er
ook nog via Joop, waarna de elektriciens binnen de club het één
en ander veilig gaan afwerken. Hier is vooraf al rekening mee
gehouden, net als bij de betonvloeren die voor de truckers zijn
gestort.
Intussen wordt er ook al druk gespeculeerd, getekend en gepraat
over een parcours, dat er t.z.t. dan ook in het water kan worden
gelegd. Op de vereniging hangt een tekening waar eenieder zijn
en haar ideeën op kan zetten, en kijken we wat en of het evt.
uitvoerbaar is.

Het leggen van de banden, het zand, etc. kost nog wel zoveel tijd
dat half april wel erg krap wordt, ofwel niet haalbaar. In mei wordt
dan na verwachting het zeil gelegd. Een aantal leden zijn
intussen erg druk met allerlei projecten (privé en bij de club) dat
besloten is geen haastwerk ervan te maken om in mei al
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wedstrijden te gaan varen. Als eenmaal het water erin zit kunnen
een aantal ideeën dan pas in de praktijk worden getest. Dan
kunnen we ook zien welke mogelijkheden er zijn en welke ideeën
verder haalbaar zijn. Testwedstrijden zijn dan beter om het één
en ander uit te proberen, en gedurende het jaar kunnen we dan
alsnog een leuk parcours uitzetten. Dan wordt 2019 een soort
van overbruggingsjaar, en in 2020 wordt er weer gestreden om
het clubkampioenschap. Veel vaarders waren hier wel mee eens.
Belangrijkste is eerst dat het bassin met water goed is, daarna
komt de rest wel. Er is gewoon nog heel veel te doen!
Op zondag 14 april doet de ESH-vaargroep onze club weer aan
door met hun Electro speedboten te varen op de Tuindorpvijver.
Voor deze groep is gewoon veel meer vaarruimte nodig, en de
inkomsten hiervan komen dan ook ten goede aan de vereniging,
ook niet onbelangrijk; Alle beetjes helpen! Tevens willen we de
gewone varende leden niet onthouden hier die dag ook te
kunnen varen, want als we daar toch zitten… Uiteraard wel varen
in het kleine bad of het vaardeel ernaast, of in de pauzes even
op het grote water.
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Op zaterdag 23 maart zijn er nog een aantal leden naar Epe
geweest voor hun Open Dag, waarbij weer veel te zien was,
zoals auto’s, trucks, schepen, tanks, etc. Altijd een mooie locatie,
en het is daar goed eten in het bijgelegen restaurant!
Aan de Groenhofstraat komt de 1e zondag v/d maand er vanaf
april t/m september ook bij, vooralsnog en helaas 1 zondagavond
per maand. Wellicht wordt dat hopelijk meer.
Verder zijn er nog genoeg obstakels bij onze vereniging die dit
jaar verder gladgestreken moeten worden, zowel door de
huurder als verhuurder (verlichting, isolatie, dak, groen, etc.).
Ook daarvan komt ongetwijfeld een deel voor rekening van de
club.
Er staan nog wat bouwprojecten op stapel, zoals bijv. het
aanpassen van de haven, de sluis, andere (in)vaardelen, eiland,
nieuwe boeien, etc. en worden ideeën ook ter plekke bedacht om
het in de praktijk beter zus of zo te maken. Aanpassen kunnen
we namelijk altijd!
De schaalcommissie MBV De Nijverheid
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OPEN DAG MBC EPE
Volgens traditie is de Open Dag bij de MBC Epe vaak de eerste in het
jaar, zo ook nu.
Met goede moed vertrokken we op zaterdag 23 maart met ons vieren
naar Epe.
De locatie waar dit alles wordt gehouden is op het gezinspark
T ’Smallert even buiten Epe.
In de buitentent was er voor ons een ruimte gereserveerd waar we onze
modellen konden neerzetten.

Er werden wat boten, een truck en crawlers uitgestald op de tafels.
De vooruitzichten voor het weer waren goed, maar ter plekke viel het
met de zon niet mee, ook de temperatuur blijf achter met de
voorspelling. Desondanks toch een gezellige dag gehad. Zoals zo vaak
kom je er wel weer oude bekenden tegen. Er waren verenigingen uit
Almelo, Olst, Nieuwegein, Groningen en nog wat Duitse verenigingen.
Ook was de tankbrigade weer aanwezig.
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Er is daar een goede voorziening aanwezig wat betreft toiletten en een
restaurant voor de inwendige mens.
Het vaarwater is niet te groot en niet te klein. Voor de trucks ligt er een
mooi stuk tegels waarop gereden kan worden en voor de crawlers liggen
er volop mogelijkheden.

In de morgen was het nog niet lekker om buiten de tent te zijn, maar
gelukkig hebben we kunnen bijpraten met de bekenden. Na de middag
begon het wat op te klaren zo dat we met de truck en de crawlers
konden rijden. De boten, welke we bij ons hadden, waren voor de
verkoop en aan het eind van de dag waren die dan ook alle verkocht.
Regelmatig even het restaurant in om er een kop koffie te halen en
tussen de middag een goede uitsmijter om de maag te vullen.
Al met al weer een geslaagde dag en tegen 4 uur zijn we weer
vertrokken richting Hengelo.
Minne
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EPE
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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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Openingstijden in 2019
Naar aanleiding van het naar voren halen van de ondergrond in de
vaarvijver zijn we nu al geheel van de Tuindrpvijver overgegaan naar
de Groenhofstraat.
Met utgezondering van de ESH speedmeeting van 14 april en 29
september is het gebeuren op de Tuindorpvijver verleden tijd.
De nieuwe openingstijden op onze nieuwe locatie aan de Groenhofstraat
zijn vanaf 1-1-2019 alsvolgt:
Donderdagavond
van 19:30 tot 22:00 uur
Zaterdagmiddag
van 12:00 tot 16:00 uur
e
1 zondag v/d maand van 19:30 tot 21:30 uur (April t/m September)
Op deze manier is er het gehele jaar de mogelijkheid om de hobby te
beoefenenen en gasten te kunnen ontvangen.
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Evenementen 2019
14 april

ESH Speedmeeting
Tuindorpvijver

Hengelo

28 april

Truckdag M.B.V.D.N.
Groenhof locatie

Hengelo

30 mei

Werkschependag
AMV Zevenkamp

Hoogvliet

1 – 2 juni

International modelbouwdagen
Industrieterrein de AAM

Elst

1 juni

Open Dag Flevoland

10 juni

Subsail 2019
SGM Ijmond

Heemskerk

15 juni

Open Dag MVT
Beltrumbrink

Enschede

30 juni

Demo binnenstad
Verdere info volgt

Hengelo

17 Augustus

Open Dag Atlantis

Zutphen

22 september

Open Dag M.B.V.D.N. Hengelo
Groenhof locatie

29 september

ESH Speedmeeting
Tuindorpvijver
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Biddinghuizen

Hengelo
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GROENHOFSTRAAT

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