CLUBBLAD
VAN

GROENHOFSTRAAT 36A
7553 EW HENGELO (ov)
Het laatste boekje uitgegeven door de Modelbouwvereniging, volg ons verder op de site en facebook
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CLUBBLAD MODELBOUW VERENIGING “DE NIJVERHEID”
40e Jaargang nr. 6/2021

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.

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,
We dachten allemaal dat we weer meer konden gaan doen op de club, maar nu zijn alle
activiteiten opgeschort.
Balen, maar het is niet anders en gelukkig kunnen we zaterdags nog van alles doen. En er
gebeurt ook van alles!
De vijver is grotendeels leeg, het gele huis is afgebroken en we gaan hard nadenken over de
crawlerbaan....
Daar rijdt nu niemand, twee mensen proberen hem nog een beetje te onderhouden, maar als
er niet meer mensen willen helpen, dan zullen we er een andere bestemming voor gaan
zoeken, of het integreren in de truckbaan, een combinatie van de brug met een slingerbergpas
weggetje of andere leuke ideetjes.
Zijn er nog mensen die de crawlerbaan willen behouden? Meld je dan bij Marco Brouwer...
dan kunnen we binnenkort beslissen wat we gaan doen.
Ook zijn we tests aan het draaien, de houten rand voor de vijver ligt dit winter, tenminste een
klein stukje, buiten. We zijn benieuwd hoe deze zich houdt. Gaat het goed, dan kunnen we
komend zomer verder. Ook heeft Rob een stuk brug buiten staan, gewoon om te kijken of
het plan uitvoerbaar is, voor we beslissen of we er in willen investeren.
Al met al toch kleine stapjes, toch elkaar af en toe zien, af en toe je wagen of je boot
uitproberen en je bouwplannen delen.

Dit is tevens de laatste uitgave van het blaadje. Ik wil Minne heel erg bedanken voor alle
moeite, al het werk, alle pogingen om copy te krijgen.
Dank je
Hannes (interim-voorzitter)
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Schaalnieuws
Er is bijna weer een jaar voorbij, en 2021 bracht net als het jaar daarvoor niet wat velen ervan
hadden verwacht. Het Corona virus waart nog steeds rond, en of we daar ooit weer van af
komen? Het heeft overal nog steeds ingrijpende gevolgen. En 2022 lijkt niet veel beter te
beginnen.
Terugkijkend op dit jaar, is er toch ook wel het een en ander gebeurd. Binnen is door een aantal
leden weer het e.e.a. gedaan, aangepast, nieuw gemaakt, etc. De eerste 3 donderdagen van
december is de club i.v.m. aantrekkende maatregelen sowieso dicht, en of de donderdag voor
kerst de club nog wel open mag is bij dit schrijven nog niet bekend. Het hangt af van de
maatregelen die de regering versoepelt of zelfs verzwaard, en wat het bestuur beslist want ook in
2022 zullen we zeker ons nog moeten houden aan de maatregelen, of dat nu thuis, op de club, in
winkels of op het werk is.
De ‘open dag’ op 26 september was voor velen een verademing toen dit weer even kon, al waren
er nog niet veel eigen leden of toeschouwers. Gelukkig troffen we het echt met het weer, want na
het opruimen -we waren nét klaar- barstte het slechte weer los! Het was in ieder geval een leuke
en geslaagde dag! Zelfs verenigingen van ver -die zelf nog dicht zaten vanwege corona- kwamen
hier varen of rijden. Er was veel moois te zien en er zijn leuke ideeën opgedaan om de winter door
te komen. Vrijwel iedereen heeft nog wel een winterprojectje staan.

In de maanden erna richting december werden echter de maatregelen alweer verzwaard zodat de
vereniging dicht moest, zoals zo vele verenigingen, clubs, bijeenkomsten, horeca, etc.
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Wedstrijden houden was dit jaar nog niet aan de orde, dat is even onder voorbehoud. De havendelen zijn her en der intussen nog gerepareerd en ook daarna gelijk in de lak gezet, zodat die wat
beter behouden blijven voor de weersomstandigheden. De lekkage van het ponton lijkt te zijn
gevonden, het lekke deel is ingegoten en verder behandeld zodat deze nu lekvrij moet zijn.
Wellicht wordt het ponton nog wat aangepast met aparte op- en afrit.
De boeien blijven kopzorgen geven, want net als de Tuindorpvijver vreet ook de huidige vijver de
boeien aardig op met alg, aanslag, etc. Het kan nog zo goed in de primer, lak, verf worden gezet,
maar na 6 maanden continu in het water heeft alg zijn werking wel gedaan en vreet het de verf en
lak aan. Ook komt er water in sommige boeien, dit jaar hebben we enkele boeien met dikke
elastiek om de deksel vastgezet, maar het is nog niet wat het wezen moet. De drijvende
piepschuim ringen zijn wel een succes, de boeien zijn daardoor een stuk stabieler en ligger beter
op het water en hebben meer draagkracht, ook bij een beetje water in de boei. De verlichte led
erop is een leuk idee, maar als er water in de boei komt -en dat gebeurt- vreet het vocht de
electronica aan. Het printje inharsen dan maar? Of een rubbercoating á la Plastidip eromheen?
Tja, kost ook weer het één en ander. Elk jaar nieuwe electronica erin van de zonnecel? Dat is een
hoop werk waar je niet op zit te wachten, elk jaar. Als er nieuwe of vervangende boeien in
eenzelfde vorm gebouwd gaan worden zullen die toch weer anders gemaakt worden, nog meer
waterproof. De verlichting hoeft ook niet elke avond te branden, als we toch alleen maar op een
donderdagavond er zijn om het te zien branden. De zonnecellen die in de schaduw liggen laden
de accu in de boei al niet genoeg op, zodat de meeste boeien dan ook niet meer werken. Hierop
kwamen we op het idee om de boeien aan en uit te zetten met een reedcontact. In de deksel komt
dan een printje met daarop 2 reedcontacten (1 voor uit, 1 voor aan) en die kan je met een
magneetje aan de bovenkant schakelen. Dat magneetje zit op een stok zodat je ook het water niet
steeds in hoeft. De 1e prototype is klaar en het werkt eigenlijk verbazend goed. Tevens loopt er
geen stroom als het uit staat, dus 1x de batterij verwisselen per jaar is voldoende. De spanning
m.b.t. het schakelen wordt wel iets hoger, maar met een lithiumbatterij van 3,6 V kan dat heel
goed. Nu is het verder de boeien weer aanpassen, ook weer zo’n klus…
Er staan nog altijd klussen te gebeuren, zoals de vijver die nog verder afgewerkt moet worden met
houten beplanking over de betonnen rand, daarvoor lijkt nu hout te zijn. Als dat door de leden er
t.z.t. goed en vakkundig aan wordt gemaakt hebben we daar als vereniging ook nog vele jaren
plezier van. Het waterpeil is dit jaar enorm meegevallen, er is wel af en toe wat ‘bijgetankt’ vanuit
de beek en ook de vele regenbuien hield het water aardig op peil.
Met de open dag is de grote tanker in het water gelegd ter opfleuring, maar brak er ook het één en
ander af of liet los, en sommige delen hadden nodig nog een verfbeurtje nodig, en een grondige
schoonmaakbeurt (stof, smeer). Tevens ontstond het idee om de tanker weer ’s nieuw leven in de
blazen, dus ook weer werkend en varend. Dat leek nog niet zo eenvoudig, maar BJ vond het wel
een leuke klus en na de schoonmaak- en opknapbeurt waagde hij zich er aan de tanker weer tot
leven te wekken. In de tanker zelf was niets veranderd, maar de oude zender was er niet meer.
Maar met een andere 2e hands F14 zender kon het ook, al was het vinden van de speciale
switches voor o.a. de Navy soundmodule op de zender erg lastig te vinden. Maar… lang leve
Ebay! Tevens was er een tankeraccu stuk, die is vervangen en ook de zender had nieuwe accu’s
nodig. Toen was het verder aansluiten om te zien hoe alles werkt via de zender. Dat had in het
begin wat problemen, maar het is toch gelukt. De tanker kan dus weer varen, afzinken, en met
geluid en verlichting weer werkend is er al een leuk projectje afgerond.
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Intussen wordt het weer slechter, het opruimen van bladeren, takken, eikels, kastanjes, etc. is elk
najaar weer een terugkerend feit en wordt de vijver ‘winterklaar’ gemaakt (haven eruit, waterpeil
wat laten zakken, etc). Hoe dat dit jaar gebeurt met corona, stel de vereniging blijft dicht tot aan de
Kerst?
Verder is het nog altijd goed bouwweer voor degenen die aan het bouwen geslagen zijn, en die
(nog) geen corona hebben gehad. Want ook dat speelt mee, het komt steeds dichterbij, de kans
dat je het krijgt wordt ook steeds groter, zeker met de nieuwe variant erbij.
Een aantal hebben echter (even) geen zin in bouwen door allerlei (privé) omstandigheden, ook dat
komt voor. De meeste varende leden hebben echter wel een boot vaarklaar paraat, dus daar ligt
het niet aan. Toch horen we ook dat er rijdende leden zijn die met een boot bezig zijn, dat is
verrassend maar ook zeker goed om te horen, want dat is alleen maar positief. Zo zijn er ook al
varende leden die iets te rijden hebben, zodat ze daar op de club ook alle kanten op kunnen.
De afsluiting van het vaar- en rijseizoen (koudejattenrace) in november kon niet doorgaan, en de
verlichte Kerstparade op zaterdag 18 december van 17-20 uur is ook maar de vraag of dat
doorgaat. Vooralsnog staat het op de kalender.
Tevens ligt in de planning dat we ook naar andere verenigingen weer gaan, en een optie is om ‘s
een Werkschependag te bezoeken die in 2022 bij VMBC Het Anker in Nieuwegein wordt
gehouden, uiteraard onder voorbehoud. Echter is er die Hemelvaartsdag ook bij ons een vaardag
gepland, dus een evt. bezoek c.q. deelname aan de Werkschependag zal dus voor 2023 of later
zijn.
Zo, dit was het laatste schaalcopy voor ons clubboekje, dat in de huidige vorm na bijna 40 jaar
ophoudt te bestaan. Een aantal vinden dat jammer, anderen vinden het logisch en niet meer van
deze tijd nu er facebook, Instagram, etc. is. Ook copy is lastig te krijgen, leden moeten wat willen
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schrijven en ook dat gebeurt steeds minder tot bijna niet meer. In hoeverre dat met facebook en
Instagram dan beter gaat in deze huidige tijd? We zullen zien… De redactie heeft er in ieder geval
al die jaren veel werk in gestoken, om het tot dit niveau te krijgen. Vergeleken met hoe het
clubblad ooit is begonnen, is er gaandeweg al heel veel verbeterd, tot dit jaar 2021. Als het
clubblad eenmaal weg is, is het in dit geval ook echt weg. Minne heeft de redactie de laatste 35
jaar! op zich genomen, en er een goed draaiend geheel van gemaakt. Minne, we bedanken je
zeer voor al die jaren dat je de redactie hebt willen draaien. Want zoveel jaar inzet, met tevens
toen nog een bestuursfunctie erbij, dat mag wel even gezegd worden!

De schaalcommissie MBV De Nijverheid

LAATSTE CLUBMIDDAG VAN 2021
Naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 26 november 2021, blijkt dat sport locaties
binnen (kantines) , alsmede cultuur activiteiten, na 17.00 uur niet meer mogen. Ook al word onze
club niet exact genoemd, het bestuur is, na het bestuderen van alle regels van mening dat wij wel
onder deze groepen vallen.
Dit houdt in dat wij de donderdagavond van 16 dec niet open mogen zijn. Of dit langer gaat duren
horen we rond de 16e december.
De zaterdag middag kunnen we gewoon aanwezig zijn, mits we met maximaal 4 personen binnen
zijn. Dus buiten koffiedrinken e.d., maar je mag binnen gerust iets ophalen.

Zaterdagmiddag

18 December van 12.00 tot 16.00 uur

Het bestuur
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Boeien Aanpassing
Dit jaar 2021 loopt op het eind en ook voor onze boeien met de zonnecel verlichting in de
top.
Wij hadden gedacht dat dit goed zou drijven en een goede verlichting zou opleveren.
Tijden onze rij-/vaardagen bij donker kwamen ik erachter dat de verlichting in de top van de
boei wel en niet aan waren. En dan ga je denken waarom de ene boei wel de led brand en bij
de andere boei de led niet brandt. Heb met de vaarders hierover gehad en zo kwamen we
erachter dat dit wel eens kan komen bij de ligging van de boeien in de vijver, aan de kant van
de bomen kom er weinig zon doorheen en de oplaadduur is te weinig om de batterijen weer
vol te laden.
Let wel, het ledje brandt alleen als het donker genoeg is en dan moet de accu tijdens de
daguren weer worden opgeladen. We denken alleen dat er meer wordt verbruikt dan dat er
wordt opgeladen, vooral bij wat mindere dagen zonder zon.
Maar hoe lossen we dit dan op.
Op een zaterdag middag kwam Minne op de vereniging met een idee en had er ook een
schema bij gemaakt en die staat hier onder.

Hoe werkt dit nu, S1 en S2 zijn reed-contacten die je kunt schakelen met een magneet, als je
de magneet bij S1 houdt, dan gaat deze dicht en bekrachtig de relaisspoel K1, nu wordt er via
het contact 4-8 gesloten en nu gaat de led branden.
Om de led uit te laten gaan moet de S2 reed-contact met een magneet worden aangeboden.
Het relais is een zogenaamd Bi-direct relais en heeft twee spoelen.
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Om te testen of dit ook werk heb ik dit opgebouwd op een testbordje waar je de producten op
kunt plaatsen en met losse bedrading verbinding maken en natuurlijk werk dit.

We willen de reed-contacten onder de deksel maken, dit om ze zo makkelijk mogelijk te
kunnen bedienen en daar liggen ze safe. Dus het printje kan niet zo groot worden, alles moet
opgebouwd worden op een banen printje van 5 bij 3 cm.
Minne heeft voor 18 boeien de onderdelen besteld en heeft de printjes op maat gezaagd en
heeft alle onderdelen ook op het printje gesoldeerd.
Na een tijdje kreeg ik de zak met printjes achter de deur geschoven en zei tegen mij, test jij
ze maar, ik kan ze voorlopig niet meer zien.

Zichtzijde

15

16

Soldeerzijde

Dit zijn de printjes zoals ze in het ontwerpprogramma zijn geworden.
Heb mijn meter waar een pieper in zit gepakt en ben aan het doormeten gegaan en met een
mesje voor de banen vrij te maken als er tin tussen zit.
Best een hele klus en zaten nog wel enkele foutjes in en om deze eruit te halen was wel even
zoeken, meestal een vergeten soldering of een slechte soldering.
Dit zijn de foto’s zoals ze er in werkelijkheid uitzien.

Nu moeten ze nog in de lak worden gezet en op de printkant nog 2 pvc balkjes van 4mm
worden geplaatst en dan kan het printje in de deksel worden gelijmd en de led worden
aangesloten.
Voordat dit allemaal kan moet er eerst de zonnecellen van de boeien worden verwijderd en
de beschadiging worden hersteld.
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Als alles is aangesloten en is gelijmd wordt het printje verbonden aan een lithium batterij van
3,6 volt-2700mah.

De boei zit nu in mekaar en we gaan hem even testen met een magneetje aan een stok en de
boei heb ik in een emmer met water gezet en we gaan kijken of dit werkt. Boven op de boei
komt nog een merkteken zodat we altijd de goed reed kunnen bedienen.
Ik heb een klein filmpje gemaakt van deze opstelling, het filmpje is te zien op de facebook
site van de vereniging.
De link staat hieronder, kopiëren in je webbrowser:
https://www.facebook.com/mbvdn/videos/314820890324000

Groetjes
Klaas Rodenhuis
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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

19

EXTRA DRIJFVERMOGEN
Ook kwamen we erachter dat de boei last had met ruw water en veel in onbalans is.
Dit willen we proberen tegen te gaan om een drijf ring om de boei te maken.

Nu alle boeien ombouwen en dan kunnen we in 2022 zien of er dit heeft geholpen dat er bij
de avond wel meer verlichte boeien te zien zijn.

Groetjes
Klaas Rodenhuis
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Openingstijden in 2022
De openingstijden op onze nieuwe locatie aan de Groenhofstraat zijn vanaf 1-1-2022 alsvolgt:
Donderdagavond
Zaterdagmiddag

van 19:30 tot 22:00 uur
van 12:00 tot 16:00 uur

Coronamaatregelen:
Naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 26 november 2021, blijkt dat sport locaties binnen (kantines) ,
alsmede cultuur activiteiten, na 17.00 uur niet meer mogen. Ook al word onze club niet exact genoemd, het bestuur is,
na het bestuderen van alle regels van mening dat wij wel onder deze groepen vallen.
Dit houdt in dat wij de donderdagavonden 2 dec, 9 dec en 16 dec niet open mogen zijn. Of dit langer gaat duren horen
we rond de 16e december.
De zaterdag middag kunnen we gewoon aanwezig zijn, mits we met maximaal 4 personen binnen zijn. Dus buiten
koffiedrinken e.d, maar je mag binnen gerust iets ophalen.

Als je corona gerelateerde klachten hebt word je geacht weg te blijven.
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GROENHOFSTRAAT 36A
7553 EW HENGELO

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