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CLUBBLAD MODELBOUW VERENIGING “DE NIJVERHEID”
39e Jaargang nr. 2/2020

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:
Hr. R. Staal
Secretariaat:
Mevr. M. Oolbekkink-Gabris
Penningmeester: Mevr. T. Brouwer
Bestuursleden: Hr. N. Kok
Hr. P. Agterbosch

Tel. 074-2436099
Tel. 06-10679297
Tel. 06-42495494

Redactie: © M. Rodenhuis
COPY INLEVEREN PER E-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”, Groenhofstraat 36A, 7553
EW 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.
GROENHOFSTRAAT 36A
7553 EW 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.
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De Voorzitter Preekt …….
Beste leden,
Nu de overheid het verenigingsleven tot 1 juni heeft stil gelegd
hebben wij alle tijd om onze modellen voor de volgende truck- en
vaardag spik en spam te maken. Zoals het er nu naar uitziet zal
de club nog wel een aantal weken gesloten blijven.
Maar we gaan ervan uit dat de vaardag 13 juni en de truckdag 27
juni gewoon doorgaan.
Zo gauw als we weer van ons clubgebouw gebruik mogen maken
gaan we er eerst 1 op drinken en buiten het terrein klaar maken
voor de vaardag (en als het mogelijk is voor de truckwedstrijd op
zaterdag 27 juni.)
Op de app komen diverse bouwprojecten voorbij en na de
Coronavirus zullen we het resultaat zien.
Verder wens ik diverse leden beterschap door die door het
Coronavirus zijn geveld en hoop ik iedereen binnenkort gezond
en fris en vrolijk op de club te zien.
PS
Er zijn enkele leden die een poloshirt hebben besteld, deze zijn
binnen en worden deze week uitgeleverd door mij.
Met vriendelijke groet,
Rob Staal

Copy voor boekje 3 inleveren voor 1 juni
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TRUCKERSNIEUWS
Zoals jullie allemaal weten zit de vereniging tot nader orde
dicht.
Dit heeft ook gevolgen voor de activiteiten die de truck
commissie voor dit jaar gepland had.
Zodra de vereniging weer open mag zal de commissie laten
weten op welke data de wedstrijden zullen worden verreden.
We willen dit jaar zo wie zo een clubkampioenschap
verrijden.
De truck dagen zullen samen met Norbert bekeken worden.
Dus zorg dat de trucks in orde blijven en jullie gezond.
Assen 2020
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Ook bij de truckers en vaarders gaan de projecten die we
thuis kunnen doen gewoon door.
Niet iedereen heeft facebook tot zijn beschikking, dus krijgen
ze sommige dingen niet mee.
Daarom hier een foto van een der projecten waar men zoal
mee bezig is. In dit geval voor de aankleding van ons club
terrein.

Truck commissie
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SCHAALNIEUWS
Dit jaar zou het jaar zijn dat we voor het eerst weer
schaalwedstrijden zouden houden in ons nieuwe vaarbassin.
Vorig jaar is er 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 een leuk
parcours op is getekend en die is eigenlijk niet zoveel veranderd.
In de loop van vorig jaar zijn we begonnen met de boeien in de
vorm van … boeien. Ogenschijnlijk simpel van opzet, maar toch
een tijdrovende klus gezien de handelingen hiervoor en dat je er
niet eentje maakt, maar 16 stuks. De ogen en haakjes die eraan
zitten zijn nog ’s behandeld met een speciaal goedje, bedoelt om
ze lang alg vrij te laten zijn. Of het werkt kunnen we pas veel
later zeggen. Er zijn nu 8 rode en groene boeien, met led en
zonnecel die de boeien bij schemer- en avond varen rood of
groen doen branden.
Het uitloten wordt momenteel gedaan, we hebben gemerkt dat dit
erg nauw luistert. Tot hoever laat je de boei in het water; Niet te
diep maar ook niet te hoog, want dan gaat de boei schuin
hangen. M et loden korrels kunnen we het echter exact uitmeten,
want niet elke boei is ook echt precies even zwaar. Het volgende
punt is het vastzetten van de boei, of beter gezegd het laten
drijven van de boei met wisselende waterdieptes. Bij 25 cm moet
het goed zijn, maar ook bij 22 cm, 18 cm of 15 cm. Bij 12-13 cm
waterniveau raakt de boei de bodem, dus dat zal het minimum
zijn dat het waterniveau mag zijn. Daartussen moet de ketting of
touw goed glijden door het oog aan de onderkant van de boei
dus we testen het met ketting, kogelketting en(nylon) touw. De
afstand tussen de onderste oog van de boei en de bodem (een
lat waar een oog aan zit, waar Hannes voor heeft gezorgd) is
maar 9 cm, dus dat is niet veel ruimte. Een vaste ketting kan,
maar als de waterstand lager wordt gaan de boeien wijder elkaar
of dichter naar elkaar toe en dat is niet de bedoeling.
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Op de Tuindorpvijver hadden we daar geen last van maar in een
kunstmatige waterbak waar in de zomer veel water uit verdampt
is dat toch een item. Daarvoor kozen we voor een tegengewicht
aan de ketting die de boei meetrekt naar een vaste positie, hoe
de waterstand ook is. Dat kan een stukje lood zijn, maar ook
simpelweg 2 of 3 M10 moeren.
De boeien zijn op zich robuust maar toch aan de bovenkant
kwetsbaar, dus intussen wordt er ook aan een krat gewerkt door
Minne waarin de boeien goed en ordelijk kunnen worden
opgeborgen. Dat is wel een behoud van de boeien, want we
gaan ervan uit dat we ze nog wel een tijdje zullen gebruiken dus
ze na het vaarseizoen ergens zomaar in een hoek te smijten na
gebruik is wat zonde. En af en toe gaan de boeien in de krat dan
in de wintermaanden ook even naar buiten, om ze bij te laden bij
een mooie zonnige dag, want het knoopcelletje moet natuurlijk
wel goed blijven.
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Of en wanneer we de boeien daadwerkelijk kunnen uittesten is
even de vraag, want door de corona perikelen is het leven
momenteel even anders geworden.
De club zit vooralsnog dicht tot 1 juni, maar het kan best zijn dat
het nog langer duurt. In dat geval zal een (groot) deel van de
geplande wedstrijden mogelijk uitvallen, en de geplande vaardag
in juni is dan evt. ook van de baan. Zover is het nog niet maar we
dienen er wellicht rekening mee te houden. Mocht de vereniging
ook na 1 juni nog dicht zitten zoals dat dan ook zal gelden voor
zoveel andere openbare gelegenheden, dan houden we wellicht
alleen testwedstrijden over, want dan hebben clubwedstrijden
niet zo’n zin meer dit jaar. Dan kunnen we de testwedstrijden
gebruiken om het één en ander uit te proberen, en gedurende de
rest van het vaarseizoen kunnen we dan alsnog het bedachte
parcours uitzetten.
Dan wordt 2020 (weer) ev. een soort van overbruggingsjaar, en
in 2021 wordt er dan hopelijk weer gestreden om het
clubkampioenschap.
Belangrijkste is dat we eerst dat virus indammen, voordat we
weer veilig verder door het leven kunnen gaan. De afgelopen
weken hebben duidelijk aangetoond dat het leven niet allemaal
vanzelfsprekend is met werk en vooral gezondheid.
Op zaterdag 21 maart zou de Open Dag zijn van MBC Epe waar
we naar toe zouden gaan met een aantal vaarders, maar die is
dus niet door gegaan. Jammer, maar het is niet anders. De ESHwedstrijd in april op de Tuindorpvijver gaat ook niet door, net als
de Truckdag eind april. De wedstrijden die waren gepland in mei
gaan ook niet door nu de vereniging tot 1 juni sowieso nog dicht
zit.
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. Hoe dat verder gaat? Afwachten maar.
Er staan nog wat projecten op stapel, zoals bijv. het afmaken van
de randen van het bassin, havendelen nieuw in de lak c.q. epoxy
zetten, andere (in)vaardelen, eiland, etc. en worden ideeën ook
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ter plekke bedacht om het in de praktijk weer wat beter zus of zo
te maken. Aanpassen kunnen we namelijk altijd! En dat zal dit
jaar zeker voor iedereen gelden…
De schaalcommissie MBV De Nijverheid
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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

18

Openingstijden in 2020
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 19 april en 27
september is het gebeuren op de Tuindorpvijver verleden tijd.
De nieuwe openingstijden op onze nieuwe locatie aan de Groenhofstraat
zijn vanaf 1-1-2020 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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UIT DE OUDE DOOS
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Evenementen 2020
In verband met het Corona virus zijn alle evenementen
tenminste nog tot 1 juni niet uitvoerbaar.
Wat daarna nog doorgang kan vinden is afwachten.
7 juni

Clubwedstrijd Schaalboten M.B.V.D.N.
Groenhofstraat 36A te Hengelo
19.00 tot 22.00 uur

13 juni

OPEN VAARDAG bij de MBVDN
Groenhofstraat 36A, Hengelo
10:00 tot 16:00 uur.

20 juni

Clubwedstrijd Truck behendigheid MBVDN
Groenhofstraat 36A te Hengelo
12.00 tot 16.00 uur

27 juni

OPEN TRUCKDAG met BBQ bij de MBVDN.
Groenhofstraat 36A, Hengelo
15:00 – 22:00 uur

5 juli

Clubwedstrijd Schaalboten M.B.V.D.N.
Groenhofstraat 36A te Hengelo
19.00 tot 22.00 uur

18 juli

Clubwedstrijd Schaalboten M.B.V.D.N.
Groenhofstraat 36A te Hengelo
12.00 tot 16.00 uur

5 augustus

Clubwedstrijd Schaalboten M.B.V.D.N.
Groenhofstraat 36A te Hengelo
19.00 tot 22.00 uur

13-16 augustus

InterModellBau 2020, Dortmund
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5 september

OPEN TRUCKDAG bij de MBVDN.
Groenhofstraat 36A, Hengelo

6 september

Clubwedstrijd Schaalboten M.B.V.D.N.
Groenhofstraat 36A te Hengelo
19.00 tot 22.00 uur

12 september

Clubwedstrijd Truck behendigheid MBVDN
Groenhofstraat 36A te Hengelo
12.00 tot 16.00 uur

27 september

ESH-speedmeeting bij de MBVDN
Tuindorpvijver, Hengelo
10:00 – 16:00 uur
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GROENHOFSTRAAT 36A
7553 EW HENGELO

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