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CLUBBLAD MODELBOUW VERENIGING “DE NIJVERHEID”
40e Jaargang nr. 1/2021

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

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.
Demonstraties:

GROENHOFSTRAAT 36A
7553 EW HENGELO (o)
E-mail naar: postmaster@mbvdn.nl

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,
Zoals ik vorig jaar reeds ervanuit was gegaan dat we misschien wel eind Januari weer de
club weer open konden doen kwamen er nog strengere maatregelen van de overheid.
En nu ik dit schrijf worden de maatregelen waarschijnlijk nog een aantal weken verlengd tot
eind februari.
Ondanks dat de club gesloten is wordt er af en toe in kleine ploegjes verdeeld over de
zaterdag nog het nodige onderhoud gedaan en wat voorbereidingen getroffen voor het
komende seizoen.
Om meer ruimte bij de baan te krijgen hebben we het metalen tuinhuisje opgebouwd naast de
grote zeecontainer en alles uit het kleine houten tuinhuisje over verhuisd zodat het toch al
slechte huisje over enkele weken wordt gesloopt.
Ook langs de heg en het hek aan de beekzijde zijn ook weer drie aanhangers met groen
weggehaald omdat daar de Heydra ook al over het asfalt aan het groeien was.
In het vorige voorwoord heeft het bestuur jullie gevraagd of er nog vragen zijn aan het
bestuur over de plannen voor dit jaar schroom niet ze te stellen anders weten wij niet wat er
leeft onder de leden.
Het bestuur is in overleg met de barcommissie tot de conclusie gekomen dat de stempelkaart
van de bar te veel werk is om dit elke clubavond of dag in de administratie van de bar te
verwerken zodat we dit niet voortzetten.
De bestaande stempelkaarten blijven geldig tot ze vol zijn en dan gaan we weer met contant
geld verder.
Zodra we weer info hebben wanneer de club open mag zullen we dit mededelen.
M.v.g.
Rob staal

Copy voor boekje 2 inleveren voor 1 april
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De familie Ra. Leussink heeft uitbreiding gekregen van een dochter.

5

`
6

HYSTER REACHSACKER
Eerste update
Het is de derde week van januari als ik deze update schrijf.
Dat betekent dat er al een flink aantal bouwweken voorbij zijn. In die weken heb ik flink wat
modelbouwuren gemaakt. Dit is dan ook te zien aan de vorderingen van de reachstacker.
Door alle veranderingen was de bodemplaat aan vervanging toe. Dit was een goede zet.
Hierdoor kwamen de voor wielen dichterbij elkaar te staan.
Ook het mechanisme voor de beide hefcilinders ging ineens passen. Zowel de motor voor de
aandrijving als de motor voor de hefcilinders passen prima in het midden onder de stuurhut.

Door deze “vulling” van de middenruimte paste de aandrijving niet meer onder de vloer van
de cabine. De aandrijving zit nu in de cabine zelf met twee eindschakelaars onder de vloer.
Dit werkt prima.
De stuuras is de achteras.
De stuurwielen hebben een zeer grootte uitslag gelijk als bij een heftruck.
Ook moet deze as het contra gewicht tillen van een aantal kilo’s lagers zijn dus geen
overbodige luxe.
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Zo nu de reachstacker op zin wielen staat ga ik verder met de hefcilinders en de hefboom.
Norbert heeft me twee kokers besteld één van 60x60mm en één van 50x50mm. Dit zijn
heftige afmetingen. Naast deze kokers heb ik nog meer alu profielen gekocht.
Ik wil onderdelen schroeven, maar ook lijmen. Hierbij heeft Rob mij meegeholpen. Kijkend
naar de foto’s, lezen van het artikel in de modelbouwer, meten en nog is meten een tekening
gemaakt en toen begonnen aan de bouw van de hefboom.
Eerst het scharnierpunt en de bevestiging voor de hefcilinders gemaakt.
De boom bestaat uit twee gedeeltes de buitenste waar alle bevestigingen aan zitten voor het
heffen en de binnenste welke kan uitschuiven door een motor met een acht mm. draadstang.
Speciale glijblokken zorgen ervoor dat het uitschuiven soepel gaat.
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Aan de binnenste koker zit de arm waarmee de containers worden vergrendeld zo dat deze
kunnen worden opgetild. Deze arm is alleen al een knap stukje techniek. De arm kan niet
alleen de containers vergrendelen, maar kan ook om z’n as draaien en naar links/ rechts
bewegen. Zo kan de arm ook van een 20ft naar een 40ft container uitschuiven. Dit weer door
middel van een motor met een draadstang. Het vergrendelen gaat via een mini servo waaruit
ik de elektronica heb gehaald. Het draaien gaat met een klein tandwiel en een groot tandwiel.
Deze wordt weer aangedreven door een mini servo zonder elektronica. Al deze motoren
worden aangestuurd door snelheidsregelaars en gaan op 6V werken. De overige motoren
gaan op 12V werken.
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Het is een prachtig project dat veel denk werk met zich mee brengt maar het schiet mooi op.
Ook het uiterlijk begint vorm te krijgen. Hier nog een paar foto’s.

Dit is de eerste update en metteen de laatste. Iedereen die het eind resulaat wil zien van dit
project zal na alle corona perrikelen op de vereniging moeten komen. Hopelijk zal de
komende maanden duidelijk worden of we het normale leven weer kunnen oppakken. Dat de
vereniging weer open kan en we naast het bouwen ook weer kunnen rijden en varen op de
vereniging. Blijf allemaal gezond.
Groeten Erik.
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SCHAALNIEUWS
Het is nog winter als we dit schrijven, maar het nieuwe jaar 2021 is weer begonnen
en hoe dat zal gaan is na vorig jaar afwachten.
We willen in het ons nog bekende gewone leven weer veel, terug naar normaal
maar in hoeverre en wanneer dat kan gaan gebeuren is nog onbekend.
Door allerlei maatregelen, Lock down, club dicht, avondklok, etc. is er de afgelopen
maanden weinig meer gebeurd. Een aantal hebben de hobby even vergeten door
werk, privéomstandigheden, etc., terwijl anderen zich juist op de hobby konden
stortten doordat ze wat meer tijd hadden voor korte of langere tijd.
Intussen zijn er leden van de vereniging afgegaan, door onvrede of geen tijd of zin
meer, maar komen er ook weer nieuwe leden bij. Wellicht dat door de corona toch
wat meer mensen de rc hobby zijn gaan (her)ontdekken, lid worden en dat er
uiteindelijk toch iets goeds komt uit deze vervelende virus. Niettemin heeft het op
veel mensen nog altijd invloed, jong en oud.
De Algemene Leden Vergadering was gepland, maar ging door de Lock down en
avondklok niet door. Dat was voorzien, zodat t.z.t. vragen en kwesties naar het
bestuur konden worden gestuurd en komt er op een gegeven moment reactie van
het bestuur op wat hieruit is gekomen.
Het varen is vorig jaar na de bouw van het bassin voorzichtig opgestart, boeien
gemaakt, parcoursje uitgezet om te testen zodat we in 2020 van start konden gaan.
Dat is met alles dat in het vooruitzicht stond even op een zijspoor beland, zodat we
dit jaar -na de maatregelen- pas kunnen bekijken wat en wanneer we weer wat
kunnen en mogen doen. Ook dit jaar zal het dus anders zijn dan normaal. Voor de
varende leden zijn er bijv. wel weer schaalwedstrijden in de planning, 8 stuks
waarbij de beste 5 meetellen. Maar wanneer die precies plaats gaan vinden is met
de corona maatregelen moeilijk te zeggen.
Ook een vaardag plannen zal pas kunnen als men weer publiek toe mag laten en
wanneer dat gebeurt?
Er staan nog wat bouwprojecten op stapel, zoals bijv. het aanpassen van de haven,
andere (in)vaardelen, nieuwe boeien, etc. en worden ideeën ook ter plekke bedacht
om het in de praktijk beter zus of zo te maken.
Aanpassen kunnen we het altijd!

De schaalcommissie MBV De Nijverheid
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BOUWPROJECTEN
Ook in deze Corona-tijd blijven onze leden bouwen aan nieuwe projecten:
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OPENDAG 2020
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LEDENMUTATIES
Onderstaande leden hebben hun lidmaatschap opgezegd in 2020.
Robin Deppe
Jan Hilverda
John Hilverda
Paul Agterbosch
Joop Olde Heuvel
Jan Geertsma

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 2021
Zolang het niet is toegestaan i.v.m. Corona-19 zijn we gesloten.
De openingstijden op onze nieuwe locatie aan de Groenhofstraat zijn vanaf 1-1-2021 alsvolgt:
Donderdagavond
van 19:30 tot 22:00 uur
Zaterdagmiddag
van 12:00 tot 16:00 uur
1e 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 2020
Welke evenementen voor 2021 zijn gepland weten we nog niet.
Alles valt en staat met hoe we omgaan met de pandemie Covid-19 en zijn varianten.
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GROENHOFSTRAAT 36A
7553 EW HENGELO

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