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Deel 1

Multifunctionele trailer 1:14 Tamiya schaal
oftewel het nieuwste prototype van Pacton, de MultiMaxTon
3/40 lift.

Ik vind het altijd wel lekker als mijn RC modellen een beetje functioneel zijn maar zeker ook
multi-functioneel. Ik was op zoek naar een oplegger voor mijn trucks en wilde deze dus
veelzijdig maken. Er is bij onze club in Hengelo (OV) een houtterminal, distributie-centrum en
een containerterminal in de planning. Op andere banen waar ik rijd is vaak ook het een of
ander of allemaal.
Hoe mooi zou het dan zijn als je eerst wat boomstammen gaat laden en lossen en
vervolgens met een kleine ingreep een zooi pallets kunt bezorgen in de haven en vervolgens
2 zeecontainers van 20 voet meeneemt.
Waar beginnen we dan mee? Juist een containertrailer van Hercules Hobbies in dit geval.
Na wat zoekwerk direct uit China besteld. Erg veel goedkoper dan de in Europa verkrijgbare
Tamiya tegenhanger.
De kits van Hercules Hobbies heb ik eerder gehad en hebben een goede kwaliteit. Alles is
zoveel mogelijk zwart tot zelfs de boutjes aan toe. Wel kruiskoppen, dat dan weer wel. Ook
zijn de originele kruiskopjes aan de zachte kant. Niet met een accuboor aandraaien dus.
De meest zichtbare zal ik dan ook vervangen door inbusboutjes.

Het bouwen van het chassis is eigenlijk best recht toe recht aan werk. Tijdens de bouw
bedenk ik me dan meestal wat ik eventueel wil aanpassen of anders ga doen. Omdat er
natuurlijk licht in gaat komen boor ik voor de montage de dwarsliggers van het chassis
even door voor de kabels. Dat gaat je niet lukken met het chassis in elkaar.
Wat ook belangrijk is bij deze kits is dat je de gaatjes in het glimmende plastic even de
schroefdraad voor tapt met een M3 tapje. Doe je dat niet dan bestaat de kans op knappen
of kapot draaien.

Wel weer vreemd is dat bijvoorbeeld de spatborden met de zichtzijde aan het gietstuk
vastzitten. Dus voor diegene die de trailer niet spuit niet zo handig. Je blijft een plekje
houden dan.
De wielophanging is verder klassiek met starre assen, bladveren en schokdempers. Deze
laatste wel mooi in blank aluminium en niet roze......
Naast de verlichting bestaat de technische uitrusting uit elektrische stempels. Ik vind het
altijd mooi om op afstand mijn trailers te kunnen aan- en afkoppelen. Doet het op een
demo ook altijd goed bij het publiek. Vooral als je iets op afstand staat en niemand in de
gaten heeft wie de “bestuurder” is.
Voor deze trailer is mijn keuze gevallen op die van Lesu. Die waren voor een schappelijke
prijs te verkrijgen.
Ik heb ook nog geëxperimenteerd met een stel poten die ik van Thingiverse had gedownload
en met de 3D printer had gemaakt.
Dit was niet zo'n succes. Je merkt toch dat bij printen de marges niet nauwkeurig genoeg zijn
en PLA als materiaal zich vreemd kan gedragen. Je draait proef, werkt, zet in elkaar werkt
niet. Aanpassing werkt. In elkaar werkt.....3 keer, dan weer niet.....

De pootjes van Lesu zijn echter voor 12 volt bedoeld en ik werk met 2S lipo's, dus 7,4 volt.
Bovendien als je 12 volt op die pootjes zet dan heb je nog koffietijd voor ze in of
uitgeschoven zijn. Gelukkig zijn de pootjes te openen en voorzien van een N20 gearmotor.
Deze heb ik vervangen door een 6 volt exemplaar met 150 toeren per minuut. Zo gezien
lijken de originele op 12 volt niet meer dan 100 toeren te draaien. Bij een test met 300 toeren
per minuut vond ik het toch een beetje teveel van het goede. Dus 6 volt en 150 toeren moest
het worden.
De hele constructie van de stempels vind ik wel erg mooi gemaakt.
De motoren verdragen die 7,4 volt overigens prima is mijn ervaring. Ook langdurig als
aandrijving in 1:14 auto's van Rastar bijvoorbeeld.

De standaard achterbumper van de trailer is toch wel erg Amerikaans qua uiterlijk. De trailer
moet achter mijn MAN komen en achter een truck die ik nog moest gaan
bouwen/kopen/plannen maar die Europees zou worden. Dus een beetje meer kijken naar
verlichting/bumper van onze kant van de plas...... kom ik in China wat tegen.... tja.

Deze bumper heeft toch een wat meer Euro gezicht. Wel eraan denken dat de meeste
verlichting uit China op max 5 volt draait en dus plaatsen van weerstanden noodzakelijk is.
Verder zal de verbinding van de truck naar de trailer tot stand worden gebracht met infrarood
via de Beier modules in de truck en de trailer. Ik ben echt fan van de Beier producten. In de
trailer komt dus een SM-IR-16-2 van dat merk.
Belangrijk is wel dat je het oog in de kingpin goed afschermt. Ook monteer ik sinds mijn
eerste trailer standaard een ferritkern om de kabel. Je moet signaalkabels zover mogelijk van
de stroomkabels af hebben liggen etc. maar met mijn eerste trailer had ik veel
commandoproblemen die door ferrit als sneeuw voor de zon verdwenen.
Net als bij veel drie as trailers op de RC banen is ook bij deze de voorste as een halve
zwever. Omdat mijn MAN ook al een paar millimeter verhoogd is heb ik besloten de voorste
as hefbaar te maken. Voordeel is dat je minder wringt en als je de as naar beneden zet hij
ook daadwerkelijk de weg vol raakt.
De hefinrichting is
betrekkelijk simpel.
Een servo en
schokdemper van
Tamiya zijn eigenlijk
de
hoofdbestanddelen.
De bladveren zijn verwijderd en de veren uit de as schokdempers ook. Die in de lift
schokdemper zit er nog in. Deze drukt de as op de weg maar vangt ook de klappen op zodat
de servo dat niet hoeft te doen. Ik heb dit al eerder toegepast en het werkt bij mij prima.
Einde van dit 1e deel. In het volgende clubblad komt het vervolg.
Groetjes Rolf Stevens.

Beste leden,
Corona heeft veel in de war geschopt voor (bijna) iedereen. Ook voor de MBVP.
We hebben inmiddels 2 maal een langere clubsluiting meegemaakt en diverse demonstraties
werden afgezegd.
In 2020 geen enkele demo en in 2021 slechts 1 demo gehad in Rosmalen Autotron en
2 maal een 3D-printeravonden in ons clubgebouw, verder niets.
2022 begon op de activiteitenkalender zo goed en de voorbereidingen waren al in volle gang
toen plots het bericht kwam dat ook Goes zou worden afgelast.
Nu is dus het wachten op de Modelshow Europe op 19 maart waarvoor de voorbereidingen
al in volle gang zijn.
We zijn al benaderd door Dordt in Stoom in mei en Autotron in juni dit jaar.
Duimen maar met zijn allen dat er snel weer mogelijkheden zijn om demo’s te kunnen
draaien.
Een ander min puntje is, is dat de vijver voor verzorgingshuis Parkzicht in Sliedrecht nu echt
gedumpt is en dat er na 11 jaar een einde gekomen is aan het traditierijke TomPoes varen.
Wel goed voor de lijn, maar niet voor de gezelligheid bij Parkzicht. Bijna alle jaren lekker
buiten gezeten in het zonnetje en goed voorzien worden van koek en zoopie tijdens het
varen. Hoe goed kan je het hebben.
Door de corona hebben we ook niet onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering kunnen
houden in 2021. Wel hebben we het boekjaar 2020 op correcte wijze afgesloten en alles op
papier gezet.
Ook is inmiddels 2021 weer afgesloten en op papier gezet.
Over deze 2 jaren moet nog een kascontrole worden gedaan waarna de papieren kunnen
worden besproken in de eerstkomende ALV.
Zodra het weer verantwoord mogelijk is om een ALV te houden zullen we dat zeker doen.
Wij willen graag verantwoording afleggen qua de financiën en ook met jullie de corona
problemen bespreken en de gevolgen hiervan voor de MBVP.
Dan nog iets heel anders, maar zeker niet onbelangrijk……
Het is nu 2022. Wij zijn opgericht in maart 1982. Een simpele telling geeft aan dat we dit jaar
ons 40-jarig jubileum hebben.
Uiteraard willen we hier een mooi vervolg aan geven d.m.v. een show in de regio of iets
dergelijks organiseren waarin al onze hobbytakken vertegenwoordigd zijn. Ook zijn er van
vorig jaar nog 2 stuks 25-jarige jubilarissen en dit jaar 3 stuks 40-jarige jubilarissen.
We gaan hier beslist iets mee doen zodra corona dat toelaat.
We zijn dit al aan het bespreken in het bestuur en zodra er iets bekend is horen jullie dat
z.s.m.
Iemand van jullie nog een idee?? Goede ideeën zijn altijd welkom.
We horen het graag.
Met vriendelijke groet
het Bestuur.

Van het Ledenfront
Beste leden,
In de clubbladen van januari en februari zijn al enkele leden genoemd die hebben opgezegd.
Hier volgt er helaas nog één:
Boris Moeke
Hiermee staan er nog precies 101 leden in de ledenlijst.

Aanpassing clubruimte
In het vorige clubblad is er een stukje geschreven over een aanpassing in het clubgebouw.
Hier is ondertussen mee begonnen.
De laatste woensdag voordat het clubgebouw weer openging voor leden hebben we met 3
man, Francois, Carl en ikzelf, afgesproken naar de club te gaan en daar alle stoelen en tafels
te plaatsen voor de (eventuele) opening de week daarna.
Wij hoopten i.d.d. dat de club op woensdag 26 januari weer kon gaan draaien.
Gelijktijdig konden we dan flink opruimen, een lading oud papierwerk weggooien en de
bestaande kasten verplaatsen naar een andere plaats in het clubgebouw zodat we ruimte
zouden vrijmaken voor de potgrondbak van 2,5 x 2,5 meter.
Dit is hoe het er op het moment van schrijven uitziet….

Zoals hierboven al gezegd, veel oud papier,
oude clubbladen en oude modelbouw
informatie opgeruimd.
Gelijktijdig alles weer netjes en op volgorde
(zover mogelijk) in de kasten gezet.
Het ziet er gelijk weer een stuk netter uit
zoals je op de foto hieronder links kan zien.

Hier links de
iets andere
opstelling van
de tafels.
Achterin de
clubruimte is
dus niet meer
de aparte
“zithoek” maar
daar komt nu
de potgrondbak

Het is de bedoeling dat hier met kranen en shovels wordt gewerkt tijdens de clubavonden.
Een vereiste is wel dat er iedere clubavond even wordt geveegd en opgeruimd door de leden
die gebruik hebben gemaakt van deze potgrondbak.
Het kan niet zo zijn dat ze lekker hebben zitten ‘rommelen’ en dat anderen moeten vegen en
opruimen. Bezem en veger en blik zijn hiervoor aanwezig.
De bak wordt gemaakt van watervast multiplex, wordt 2.44 x 2.44 cm groot en 30cm hoog.
Voor deze maten is bewust gekozen om minimaal zaagwerk e.d. te hebben, we konden het
kwijt en we wilden toch een beetje flinke bak met grond en geen “bakje”.
Wanneer we er niet zijn zal de bak worden afgesloten door 2 “deksel platen”.
Aan de voorzijde komt een opening in de bak van ongeveer 30 tot 40 cm breed. Op deze
manier kan er ook nog de bak worden ingereden met kranen of eventueel kiepwagens. Dit
om het geheel nog leuker en bedrijviger te maken op clubavonden.
Het geheel zal worden geschilderd in de kleuren van de muur zodat het minimaal opvalt.
Toen we zaten te praten voor bescherming van de grond kwamen we plots op het idee om
eerst bouwfolie te leggen en hierop een stuk “dansvloer”, dit is hetzelfde spul als we in de
vrachtwagen hebben voor onze potgrondterreinen.
Sterk, niet te dik, vochtbestendig en gemakkelijk te snijden en te plakken.
Fred den Hartog benaderd en die heeft zijn connecties
aangeboord. De andere dag kreeg ik al te horen dat
we 2 stukken konden ophalen die de vloer ruim
zouden bedekken. Moest wel even gehaald worden in
Waddinxveen, maar het materiaal is in sponsering aan
de club gegeven door Ron de Groot Theatertextiel.
Tussen de potgrondbak en de deur van het kantoortje
is nog een ruimte van ongeveer 2.44 x 2.10 meter.
Er gaan al voorzichtige stemmen op om hier 4 platen hardboard neer te leggen en op maat
te zagen zodat het ‘klem’ past tussen de potgrondbak en de deur. Op deze platen kunnen we
dan b.v. een magazijnvloer schilderen en hierop kunnen dan b.v. pallet-stellingen worden
geplaatst waar leden met heftrucks zich daar dan weer kunnen uitleven.
Zo zie je maar weer dat corona ook positieve gevolgen heeft voor de club. Bij gebrek aan
demo’s komen er diverse plannen bovendrijven om clubavonden aantrekkelijker te maken.
Wij zijn benieuwd wat er nog meer aan plannen worden uitgedacht.
Wij als MBVP staan daar open voor, dus, aarzel niet en kom met (reële en betaalbare)
ideeën op de proppen en we gaan kijken wat we ermee kunnen doen.
Arie.

De Modelbouw winkel voor u
hobby
Zenders
Accu’
Laders
s
Regelaars
en alle toebehoren
Mercedes Benz Actros Gigaspace
Word geleverd zoals op de foto
(zonder rc)

Oude station
Kerkbuurt 28
3361 BJ Sliedrecht
Tel: 0184-422022
www.oude-station.com
info@oude-station.nl

10% Korting
Bij besteding van € 25,-

De hieronder genoemde demo’s zijn allemaal demo’s van tijdens de
corona tijd welke zijn doorgeschoven naar een nieuwe datum.
Hopelijk kunnen we op genoemde data weer demo’s houden.
Reserveer ze maar in je agenda. Stel je voor dat je het vergeet en een demo
gaat missen ☺
19 mrt

Modelshow Europe. Verdere info volgt t.z.t.

21 & 22 mei

Dordt in Stoom.
Hier zijn wij aanwezig met ons parcours en een deel statische tentoonstelling

18 & 19 juni

Zomereditie Modelbouwshow Rosmalen in het Autotron

OPGAVEN VOOR DEZE EVENMENTEN Z.S.M. BIJ ARIE OF OP DE
DEELNEMERSLIJSTEN IN HET CLUBGEBOUW.
ZODRA ER ZICH WIJZIGINGEN VOORDOEN HOREN JULLIE DAT IN ÉÉN VAN DE
VOLGENDE CLUBBLADEN EN/OF VIA HET FORUM / WEBSITE.
DEELNEMERS AAN EVENEMENTEN KRIJGEN ONGEVEER 1 WEEK VOOR HET
EVENEMENT INFORMATIE OVER TIJDEN, PLAATS ENZ. VIA EMAIL.

Voor de meest actuele info zie onze website : WWW.MBVP.NL

NOTEER DEZE DATA ALVAST IN JE AGENDA ZODAT JE LATER
NOOIT KAN ZEGGEN .... “SORRY IK WIST HET NIET”

FF Lache
Wat zei jouw vrouw?
Ene stamgast tegen de andere:
“Wat zei jouw vrouw toen je gisteravond zo laat thuis kwam?”
“Och, eigenlijk niets…
… en die twee tanden wilde ik toch al laten trekken.”

Hetzelfde werkstuk als je broer!
Op school moest Jantje bij de juffrouw komen, ze zei:
“Jantje, dat werkstuk dat je inleverde over de hond
is exact hetzelfde als je broers werkstuk van twee jaar geleden!
Wat heb je daar op te zeggen?”
“Natuurlijk,” antwoordt Jantje, “het is dezelfde hond!”

Gebarsten koffiekopje
“Ober, mijn koffiekopje is gebarsten.”
“Dat zou kunnen. Het is nogal sterke koffie.”

