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Clubblad verschijnt 11 maal per jaar (via email bij leden, collega clubs en geïnteresseerden).
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Wat gebeurt er in Nederland…
December 2019, ergens in China, ver van ons bed ontstaat een virus genaamd Corona. Al snel
ontstaan er grapjes over het Coronavirus, immers draagt een alcoholische drank ook deze
naam die gretig aftrek vindt. Ook ik maak grapjes en als nuchtere Hollander zie ik niet zo snel
de ernst er van in. De wintersport ging dan ook gewoon door en ook de sociale contacten
werden niet minder.
De ernst van de situatie begon pas echt door te dringen op het moment dat de organisatie van
Modelshow Europe het noodzakelijk vond om het evenement af te gelasten. Een hele grote
strop voor een heleboel standhouders, deelnemers en bezoekers. Echter kan er geen risico
worden genomen voor een ieder zijn gezondheid. Op het moment van schrijven staat de eerst
volgende demo van Modelbouwvereniging Papendrecht ook op losse schroeven.
Als bestuur hebben wij ook doen
besluiten dat de clubavonden op te
schorten. Nu kan een ieder goed
bepalen of hij of zij ziek is of de
verschijnselen heeft. Desondanks willen
wij niet het risico niet lopen dat wij het
virus onder onze leden krijgen dan wel
verspreiden.

een supermarkt is niet Hollands.

En als ik dan om mij heen kijk slaat de
paniek redelijk toe. Ik sta er versteld van
wat iedereen met wc rollen moet,
producten koopt die beperkt houdbaar
zijn en noem maar op. Ik heb het nooit
meegemaakt maar ik zou bijna zeggen
dat het oorlog lijkt. Lege schappen in

Ondertussen is er wel duidelijk geworden dat het virus fataal kan zijn voor mensen met al een
gezondheidsaandoening. Nu ben ik geen arts en toch raad ik je aan om zoveel mogelijk sociale
contacten te vermijden en aan de modelbouw te gaan indien je toch verplicht thuis moet zitten.
Denk om je gezondheid en wij houden je op de hoogte als we weer veilig een demo of
clubavond kunnen bezoeken.
Groeten,
Michael Claassen
Secretaris

Revisie Stahl/Leimbach Liebherr 922 (Deel 1)
Een 1:14 hydraulische graafmachine.
Een paar jaar geleden kwam ik al zoekend op Marktplaats tussen het kinderspeelgoed deze
oude reus tegen. Verkeerd geadverteerd stond ie al een tijdje te koop. Ik heb er toen op
gereageerd, ben er heen gereden en na wat onderhandelen was ie van mij.

De machine functioneerde wel maar had zichtbaar wat zogenaamde TLC nodig, tender , love
and care. Luidsprekerkabels als voedingskabels met losse verbindingen en vervuilde hydrauliek
olie waren de eerste zaken die ik heb aangepakt. Verder nog 2 nieuwe ESC voor de rupsen en
het nodige schoonmaak en nakijkwerk. Dan nog de zender programmeren en ik kon voor het
eerst ermee graven. Ik heb toen ook een nieuwe afdekking gemaakt met een uitlaat en de
“motorkap” van de Bruder graafmachine.
Na verloop van tijd stond hij er al heel wat anders bij. De klassieke look kon ik wel waarderen.
Wel had ik wat stickerwerk aangebracht. Ik heb er toen nog 2 jaar mee gegraven maar toen was
het op. Een cilinder begon echt zwaar te lekken en de anderen waren ook al lekker aan het
zweten. Het ventielenblok begon ook al lekkage verschijnselen te vertonen......kortom op, echt
aan een revisie toe!
Dan begint het
zoeken en
vergelijken. Wat te
doen? Revisie van
de Leimbach
hydrauliek
onderdelen
waarmee hij was
opgebouwd?
Vervangen door een ander merk? Links en rechts onderdelen bij elkaar zoeken? China?
Tot nog toe vond ik de bagger af en toe een beetje zwak op de borst. Ik had hem ingesteld op

12 bar. Leimbach adviseert 10 bar maar ik had in de diverse fora wel begrepen dat 12 bar geen
probleem zou zijn. In de basis was 12 bar voor de droge potgrond en andere lichte materialen
ook wel genoeg maar soms wilde ik ook wel wat meer of was het zand wat natter.
Dan is er nog het budget. Dat is ook niet onbelangrijk. Ik kan er natuurlijk wel een 30 bar setje
van Jung/Kampshoff/Premacon etc in zetten maar dat kost een klein vermogen en is ook wel
een beetje overkill.
Revisie en deels vervangen van de Leimbach delen was ook een optie. In mijn zoektocht kwam
ik natuurlijk ook de site van Magom HRC uit Spanje tegen. Ik had al goede ervaringen met hun
spullen op mijn Bruder shovel ombouw.
De hele hydrauliek nieuw aanschaffen bij Magom zou ongeveer net zoveel kosten als de revisie
van de Leimbach spullen. Bijkomend voordeel is dat de Magom spullen in de toekomst voor wat
betreft afdichtingen etc. door mij zelf te reviseren zijn. Alles is namelijk geschroefd en
demonteerbaar en de revisiesetjes zijn voor een paar euro te koop.
De keuze viel dus op Magom HRC. Alles werd opgemeten en na wat heen en weer gemail over
de details werd de bestelling geplaatst. De cilinders worden op maat gemaakt. De levering ging
in eerste instantie mis omdat Magom een maat verkeerd aan de productie had doorgegeven
maar dit werd snel hersteld.
Omdat ik nu toch bezig was besloot ik ook de rest maar goed onder handen te nemen en dus
veel zaken te vernieuwen en het geheel te spuiten. Dan kon je tenminste ook zien dat er wat
was gedaan.
De onderwagen werd gedemonteerd en er werden nieuwe RB35 motoren van Modelcraft met
52 rpm geïnstalleerd met nieuwe CTI HF Thor 15 regelaars met rem. Het geheel werd net als
alle andere onderdelen ontdaan van de oude laklaag.

Ook wilde ik een eindeloos draaidoorvoer hebben. Dan hoefde ik niet meer te tellen. Leimbach
levert er eentje voor deze kraan maar deze kost ruim € 200,00. Een zoektocht over het
wereldwijde web bracht mij uiteindelijk via Aliexpress bij Senring. Een bedrijf dat hele grote
maar ook hele kleine draai doorvoeren maakt. Deze kost in een 5A uitvoering inclusief
verzenden net € 30,00.

Wat doet nu eigenlijk die draaidoorvoer? Dit is de verbinding tussen de aandrijfmotoren in de
onderwagen en de electronica, de regelaars en dus de stroom, in de bovenwagen. De
bovenwagen draait rond op de onderwagen. Als je de kabels er zo van boven naar onderen
doorsteekt wikkelen de kabels zich bij het ronddraaien van de bovenwagen op. Als je dan een
paar rondjes naar 1 kant draait zullen de kabels uiteindelijk beschadigen met alle gevolgen van
dien. In de draaidoorvoer zit een meedraaiend deel. Je kunt dus zoveel je wilt een kant
opdraaien omdat de kabels niet meedraaien.
In het volgende clubblad het vervolg van deze revisie.
Groetjes Rolf Stevens

Op de ALV in februari 2020 is het onderwerp gastrijden en betalen aangeroerd. In een
binnengekomen email werd ons gevraagd dit te behandelen in de ALV.
In navolging op veel andere clubs hebben wij als bestuur besloten (vele maanden geleden al)
besloten dat we dit ook zouden gaan invoeren bij de MBVP.
Om hier naar buiten toe bekendheid aan te geven hebben we op ons forum bij het hoofdstuk
gastrijden de volgende tekst geplaatst:
Gastrijden of varen is een fenomeen wat bij diverse verenigingen voorkomt. Ook wij als MBVP
kennen dit fenomeen.
Om wildgroei onder de gastvaarders/rijders te voorkomen is er binnen de MBVP besloten dat
men op maximaal 2 verschillende demo's kan/mag komen gastvaren/rijden. De kosten hiervoor
bedragen €10,- Bij het lid worden van MBVP binnen 4 weken na de deelname worden deze
kosten in mindering gebracht.
De reden hiervoor: de baan is met zorg gebouwd en hebben veel geld gekost wat bij elkaar
gebracht is door de leden en door de door hun gedane demo's. Ook het onderhoud en de
uitbreidingen kosten regelmatig veel geld, arbeid en tijd. Wij willen als vereniging niet dat
iedereen naar willekeur hiervan gebruik kan maken en hebben dat dus aan regels gebonden.
Nog een van de regels is, is dat een gastrijder/vaarder die van plan is om te komen rijden/varen
dit ruim van te voren moet overleggen met het bestuur van de MBVP. Dit om tegen te gaan dat
we teveel gastrijders/vaarders hebben op 1 dag en dat het daardoor een ongecontroleerde boel
wordt. Personen die dus onaangekondigd met een model tijdens een beurs of demo bij ons
komen kunnen die dag geen gebruik maken van onze faciliteiten.
Het doel van gastvaren/rijden zien wij als volgt: een of maximaal twee keer komen sfeer
proeven binnen de vereniging en lekker met je model op een baan rijden of in een bassin varen
en aan de hand hiervan kijken of je lid wilt worden van deze actieve groep.
Wil je meer weten over het gastvaren/rijden of wil je dit een keer komen doen neem dan even
contact op met onze voorzitter op 06-53246885 of hier.
Onze minimum leeftijd om lid te worden is 16 jaar, deze leeftijd geldt ook voor gastrijders!
Uitzondering op de regel van maximaal 2 x gastrijden vormen leden van de Modeltruckers
aangezien we met deze collega vereniging plezierige afspraken hebben gemaakt over gebruik
van elkaars faciliteiten.
Bovenstaande tekst is 1:1 gekopieerd van het forum.
Van de gastrijders/vaarders willen wij altijd de volledige naam, gsm-nummer en email adres
weten. Dit is om hun gelijktijdig met onze leden te kunnen informeren over de demo gegevens.
Tevens krijgen zijn het huishoudelijk reglement en rijreglement en de privacy verklaring
toegestuurd. Dit laatst formulier moet ondertekend worden ingeleverd op een demo en
gelijktijdig dient € 10,- contant te worden voldaan.
De inkomsten die we van de gastrijders/vaarders binnen krijgen worden onder contributies
geboekt (daar gaat het ook weer af als ze lid worden tenslotte).
Wij gaan als bestuur hier geen aparte administratie van bijhouden maar boeken het in de
normale administratie.
Wil je toch graag weten wat de resultaten van dit gastrijden/varen zijn verzamel dan alle
deelnemerslijsten per demo en je kan het precies zien en uitrekenen  
Als je dit goed doet is er misschien wel een prachtige taak voor je weggelegd als
penningmeester. Wij, als incompleet bestuur horen het graag!

Thema avond 3D printen
Beste leden,
Er is al langere tijd sprake om weer eens een thema avond te organiseren.
Uiteraard moet je hiervoor wel en geschikt onderwerp hebben en dan nog iemand die dat kan
en wil doen.
Vorig jaar is Jos Houweling lid geworden en hij is zowel beroepsmatig als hobbymatig volop
bezig met 3D printen. Hij heeft voor de modelbouw al vele onderdelen gemaakt en geprint.
Nu is het de bedoeling er een interactieve avond van te maken, een avond dus waarop
iedereen gelijk zijn vragen/opmerkingen kan plaatsen en waar dan gelijk op wordt ingegaan.
Via een notebook wordt een onderdeel getekend en dit wordt middels een beamer
geprojecteerd zodat we gelijk kunnen meekijken en eventueel vragen.
Hierna zal het onderdeel ter plekke worden geprint.
Al met al belooft het dus een leuke en leerzame avond te
worden.
Dit alles gaat plaatsvinden in ons clubgebouw in
Bleskensgraaf.
Inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.
Einde…..??? we zien wel.
Toen we hierover spraken op de ALV bleek de
belangstelling groot te zijn.
We willen maximaal rond de 10 leden per avond
hebben anders wordt de groep te groot.
Wielsteunen voor transportWe kunnen meerdere avonden organiseren.
kist uit de 3D printer
Hiervoor zijn voorlopig 4 datums gekozen.
Dat zijn 15 mei, 29 mei, 12 juni en 19 juni. Allemaal vrijdagavonden, dus niet op de
reguliere clubavonden.

Onderstaande tekst s.v.p. even goed lezen!!

Wil je aan deze avond deelnemen dan voor 12 april doorgeven (aan Arie) welke avonden
je zou kunnen.
Minimaal 2 of meer datums doorgeven zodat we als MBVP kunnen kijken hoe we kunnen
schuiven zodat we beide (of meerdere) avonden vol kunnen krijgen.
Deze avond is gratis en alleen toegankelijk voor (geïnteresseerde) leden
Voorbeeld van een elektronica inbouw-/opbergbox voor in een vrachtwagen, 3D geprint.
Er worden wat voorbeelden gegeven van onderdelen voor een vrachtwagen maar deze manier
van printen kan gebruikt worden voor elke vorm van modelbouw 

Voor jullie gelezen in de Modelbouwer

Wij zijn als MBVP lid van de Nederlandse Vereniging van Modelbouwers, kortweg NVM.
Het maandelijkse magazine ligt altijd op een clubavond in ons clublokaal ter inzage.

Verslagje bezoek
Modelbouwshow
Goes 2020
Bijna ieder jaar naar sowieso naar Goes
en Dortmund. Hiernaast vaak ook nog andere beurzen in Duitsland.
Vorig jaar i.v.m. voorbereidingen verhuizing maar eens een keer overgeslagen. Achteraf heb ik,
van horen zeggen, niets gemist behalve de gezelligheid en het ontmoeten van oude bekenden.
Dit jaar toch maar weer gegaan in de hoop op vernieuwingen. Nog wel even getwijfeld i.v.m. de
aankomende 2e storm van het jaar, maar na een app bericht van iemand die ook ging toch maar
besloten te gaan.
Achteraf is het qua wind nog meegevallen met rijden, hoewel op de terugweg behoorlijk last
gehad van flinke rukwinden.
Bij binnenkomst viel me meteen op dat toen ik even rondkeek alles er in grote lijnen hetzelfde
uitzag. Toen ik de hele beurs had rondgelopen kreeg ik het idee dat de ze plattegrond van
eerdere beurzen hadden gebruikt. Ik zocht nog iets en kon er bijna blindelings naar toe lopen.
Kan soms handig zijn maar gooi de boel eens om en maak er eens wat leuks en verrassends
van, maar goed….hun keus.
Dat het verder niet goed gaat in modelbouwland blijkt wel uit het feit dat nu, na Robbe, ook
Graupner stopt (volgens internet bronnen eind februari)
De 2e grote Duitse modelbouw fabrikant die ophoudt te bestaan.
Na al dit “negatieve” gedoe ook maar iets positiefs lanceren anders stoppen jullie snel met
lezen.
Ik hoor zelf bij de rijders maar ben niets te beroerd ook eens mijn aandacht te werpen op
andere zaken.
Ik heb eens goed bij de treinen en dan met name de bouw van de banen en de scenerie
gekeken. Hier zitten ook mooie staaltjes modelbouw bij, kijk maar eens naar de volgende
foto’s….

Wat heel erg de aandacht trok, mede door de muziek die er te horen was, was een compleet
diorama van een muziek festival. Prachtig gebouwd, compleet met digitale schermen, muziek,
op muziek bewegende bezoekers, honderden poppetjes, tentjes, kook en zoopie tenten,
parkeerterrein….. en wat er nogal meer te zien is.
Ik kan daar helaas geen foto van laten zien doordat ik daar heb gefilmd ben ik vergeten wat
foto’s te maken.

Buiten het treinen gebeuren ook eens bij de bouwkunsten van de scheepsmodelbouwers wezen
kijken.
Ook hier staan prachtige modellen te bewonderen. Schepen die zo gedetailleerd zijn en waar
zoveel werkende functies op zitten. Allemaal handwerk want hij zijn geen bouwpakketten van.
Van sommige vraag je je af… waar haal je de ruimte vandaan om zoiets te bouwen, maar
gekker nog hoe transporteer je zoiets naar b.v. een vaardemo en hoe laat je dat dan te water.

Bij de scheepsafdeling stond ook weer de Modelbouwgroep Devel. Tafels vol scheepsmodellen
en een aantal aandachttrekkers, de werkende kranen en transportbanden.
Uiteraard waren er op de beurs ook weer 2 vrachtwagen clubs met hun parcours.
De Bemoc was aanwezig met hun parcours en een aantal gastrijders zodat er volop te zien was
de hele dag door. De Asfaltrockers waren er ook weer met een flinke baan.
Daarnaast ook weer volop houtbouw en militaire bouw.

In hal 3 was het weer één en al Lego. Oud en jong konden zich
hier uitleven tussen de bouwsteentjes. Wat vroeger simpele
steentjes waren is nu uitgegroeid tot mooie modellen waar ook
veel werkende functies kunnen worden ingebouwd. Technisch
Lego doet nog steeds goede zaken en heeft volop liefhebbers en
dus ook kopers.
Volgens een aantal mensen die ik gesproken heb was het
zaterdag een heel drukke dag geweest qua bezoekers.
Zondag wel iets minder, maar toch gezellig druk/
Dit was zo’n beetje Goes in vogelvlucht. Zoals gezegd… het was
gezellig… maar iets nieuws was er helaas niet te zien.
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,-

25 apr.
6 juni
t/m
7 juni
13 juni
6 sept.

Rijdemo in Sneek. Afgezegd vanwege corona gebeuren.
Dordt in Stoom 2020.
Wij zijn hier weer aanwezig met ons rijparcours en ook een groot
deel statische tentoonstelling
Vaardemo Sliedrecht bij Parkzicht.
Oldtimer Festival Tilligte

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”

