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CLUBBLAD MODELBOUW VERENIGING “DE NIJVERHEID”
40e Jaargang nr. 2/2021

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. H. Mulder (Interim)
Secretariaat:
Mevr. M. Oolbekkink-Gabris
Penningmeester: Mevr. T. Brouwer
Bestuursleden: Hr. N. Kok

Tel. 06-12437382
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.
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De Voorzitter Preekt …….
Beste mensen,
Ik neem tijdelijk, tot dat we een fatsoenlijke ledenvergadering kunnen hebben, het stokje
over van Rob.
De taak is me niet echt onbekend, maar zoals als het nu (niet) gaat, is wel erg bijzonder.
Er zijn wel een paar mensen die af en toe op de club zijn, en daar ben ik heel blij mee, want
zij onderhouden het terrein fantastisch, maar de meesten van ons zitten nog steeds in hun
eigen bubbel.
Ik ook, ik zie bijna niemand, werk 95% thuis (ongelooflijk saai) en kom tot nu toe zelden op
de club.
Zo zal het de meesten van ons vergaan.
Het vooruitzicht dat ergens dit zomer, de boel weer open zou kunnen gaan, betekent dat ik
eigenlijk een open dag wil gaan organiseren op onze vaste september plekke (3e of 4e
weekeind van september).
Veel clubs zullen immers weer willen opstarten, en als we nu al die datum gaan verspreiden,
dan hebben we een kans dat we er vroeg bij zijn, dat de mensen weer komen en dat we een
boost kunnen geven aan onze hobby. Iets om weer naar uit te gaan kijken.
Dit voorjaar is volgens mij nog te vroeg, te veel mensen zijn pas in juni aan de beurt voor
vaccinatie, en velen zijn best bezorgd.
Er wordt nu gewerkt om de financiële zaken van vorig jaar netjes en leesbaar op te stellen,
die moet deze maand beschikbaar komen.
Over alle andere zaken, wat we zo al gedaan hebben, hoeven we niet veel te zeggen…. Het
was stil, veel te stil.
Dus een “algemene ledenvergadering”….., zodra we het kunnen en mogen, gaan we dat
zeker doen, maar nu nog even niet.
Wel kan ik vast zeggen dat we er financieel helemaal nog zo slecht voor staan.
Norbert heeft vorig jaar een subsidie aangevraagd bij de gemeente in verband met COVID en
die is binnen. Dat geeft lucht. Dus als we wat zuinig zijn, en rustig weer op gaan starten, dan
hoeven we ons geen zorgen te maken.
Investeren zit er niet in, maar eerst willen we weer zelf bezig zijn op de club.
Ik kijk er dus naar uit om iedereen weer te zien, en tot die tijd, knutsel lekker, en blijf
gezond.
Hannes Mulder (tijdelijke voorzitter)

Copy voor boekje 3 inleveren voor 1 juni
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ALTIJD IN ONZE HERRINERING
REINHARD LEUSSINK

Maart 2021 R.I.P.
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Zeecontainers
Een zeecontainer is onmisbaar voor het transporteren van stukgoederen via waterwegen, spoorwegen en
snelwegen. Maar de zeecontainer wordt ook vaak voor opslagdoeleinden gebruikt. De afmetingen van een
zeecontainer zijn dan ook van belang, vooral wanneer de container ingezet gaat worden voor internationaal
transport. Voor de aanschaf van containers is het goed om te kijken of het gewicht, de capaciteit en de
zeecontainer afmetingen passen bij het beoogde gebruik.

Een zeecontainer is onmisbaar voor het transporteren van stukgoederen via waterwegen, spoorwegen en
snelwegen. Maar de zeecontainer wordt ook vaak voor opslagdoeleinden gebruikt. De afmetingen van een
zeecontainer zijn dan ook van belang, vooral wanneer de container ingezet gaat worden voor internationaal
transport. Voor de aanschaf van containers is het goed om te kijken of het gewicht, de capaciteit en de
zeecontainer afmetingen passen bij het beoogde gebruik.
De lengte van een zeecontainer wordt uitgedrukt in voet (feet, ft.). Een standaard zeecontainer bestaat in
feite niet. De afmeting van een zeecontainer wordt uitgedrukt als 40ft of 20ft, maar de exacte maten
verschillen per container. De meest voorkomende maten zijn 12 x 2,3 x 2,4 m (40ft) of 5,9 x 2,4 x 2,4 m
(20ft).
De tabel hieronder geeft de gemiddelde afmetingen van de 20ft, 40ft en 40ft HC (high cube) containers
weer. Dit zijn gemiddeldes, want de exacte afmetingen kunnen per container verschillen. Bij de container
details geven we altijd de maten voor die specifieke container weer.
20ft
40ft
40ft HC
Lengte
5898 mm
12032 mm
12032 mm
Hoogte
2390 mm
2385 mm
2698 mm
Breedte
2350 mm
2345 mm
2352 mm
Tarra
2.180 kg
3.620 kg
3.820 kg
De lengte van een zeecontainer is 10, 20 of 40ft. De meest voorkomende lengte is 40 foot: ruim 12 meter.
Deze grote containers worden voornamelijk gebruikt voor internationaal transport via de weg of het water.
Daarnaast zijn er containers beschikbaar van 20 foot: iets meer dan 6 meter. Deze kleinere containers
worden veel gebruikt op locatie, voor opslag, en zie je ook regelmatig op vrachtwagens. Ten slotte zijn er
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nog 10 foot containers: slechts 3 meter. Doordat deze containers zo klein zijn worden ze veelal gebruikt
voor maatwerk oplossingen. Denk hierbij aan (nood)opslag op locatie.

De hoogte van een zeecontainer is natuurlijk van groot belang voor de belading. De normale zeecontainer
hoogte bedraagt 2390 millimeter (intern) en 2591 millimeter (extern). Kortom, een standaard zeecontainer is
ruim 2,5 meter hoog. Er zijn echter ook high cube zeecontainers die iets hoger zijn dan de “standaard”
containers.
Het gewicht van een zeecontainer is één van de belangrijkste factoren van zeecontainer afmetingen, met
name wanneer containers worden ingezet voor transportdoeleinden. Normaal gesproken zijn er drie
gewichten van toepassing bij een container voor transportdoeleinden, namelijk de maximale belading, het
maximale gewicht en het tarra (ook wel ledig gewicht genoemd).
Een 20ft container heeft een ledig gewicht van 2.180 kg. Een 40ft container weegt 3.620 kg en een 40ft HC
container heeft een gewicht van 3.820 kg. Let op: dit zijn gebruikelijke gewichten, deze kunnen verschillen
per gebruikte container.
De capaciteit van zeecontainers wordt uitgedrukt in m3 (de inhoud). Een “standaard” zeecontainer heeft
een capaciteit van 67,3 m3 (40ft container) of 33,1 m3 (20ft container). De capaciteit kunt u ook van de
zeecontainer aflezen, het staat erop als CU.CAP.
HC container, door de extra hoogte die de high cube container biedt, is dit soort container uiterst geschikt
voor transport van goederen. De extra hoogte is natuurlijk ook handig voor de opslag van goederen.
Een high cube zeecontainer is namelijk 2896 millimeter hoog (extern), wat toch zo’n 30 centimeter hoger is.
Bron: Alconet brocure
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Bouwverslag verlichting Sleper Southampton
De club is dicht in verband met de corona en wat ga ik in die tijd nu doen met modelbouw.
Wilde graag mijn nep verlichting van mijn sleper Southampton vervangen door echte ledverlichting.
Dus heb ik mijn kajuit er af gehaald en eens goed bekeken wat mijn moeilijkheden zitten en
hoe ik dit kan maken.
Nu ben ik al aardig eind op weg maar ben door alles onderweg vergeten om foto’s te maken
wat ik allemaal heb gedaan.
Dus nu geeft ik met foto’s aan wat ik al heb gedaan.

Vervolgens ga ik de bakboord en stuurboord vervangen, de oude eraf en de nieuwe erop
gezet.
Ik laat de Bakboord verlichting zien.
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Boven op het dak zit ook nog een schijnwerper.

Aan de achterkant zitten ook nog verlichting en 2 schijnwerpers voor het werkdek.
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Om alle bedrading van het dak naar beneden te laten lopen heb ik een ronde pijp geplaatst.
Nu moet alles nog op een printplaat worden aangesloten, maar deze moet ik nog maken.
Hopelijk heb ik dit klaar voor volgende boekje.
Maar ik ga nog wat moois aanbrengen, maar wat dat wordt laat ik je in het volgende boekje
wel zien.
Klaas Rodenhuis
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BOUWPROJECTEN
Ook in deze Corona-tijd blijven onze leden bouwen aan nieuwe projecten:

Syte Veenstra
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OPENDAG 2020
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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 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 er nog meer voor 2021 zijn gepland weten we nog niet.
Alles valt en staat met hoe we omgaan met de pandemie Covid-19 en zijn varianten.
Voorlopige datum:
10 en 11 juli in het Autotron.

Voorlopige datum:
INTERMODELLBAU 2021: 17. - 20. November 2021

Voorlopige datum:
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GROENHOFSTRAAT 36A
7553 EW HENGELO

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