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Officieel orgaan van 
Modelbouw Vereniging Papendrecht 
Jaargang 39  No.11 November 2022 
 
    Opgericht Maart 1982 
    Aangesloten bij N.V.M. 
    KVK nr. 40323308 
                           NL36 RABO 0353.0486.58  

 
Clublokaal:   Postadres: 

           “Bij Hubo boven”  Postbus 1209 
            Melkweg 6a   3350 CE  Papendrecht 
            2971 VK  Bleskensgraaf 
 
Bestuur:   Naam:   Mobiel:

         Email:  
Voorzitter   A. v. Bennekum 06-532 46 885        arie@mbvp.nl 
Secretaris   M. Claassen  06-158 50 832        michael@mbvp.nl 
Penningmeester              G. Bongers  06-270 66 856        gerard@mbvp.nl  
Algemeen lid   R. Groene   06-146 04 786        rob@mbvp.nl 
Algemeen lid    F. Backer         06-508 96 666        francois@mbvp.nl 
 
Activiteiten: 
Barbeheer   C. Hoogstad  06-383 54 125        bar@mbvp.nl 
Modelbouw/PR  A. v. Bennekum 06-532 46 885        arie@mbvp.nl 
Modelbouw/PR  R. Groene  06-146 04 786        rob@mbvp.nl 
Webbeheer   M. Claassen  06-158 50 832        michael@mbvp.nl 
Redactie clubblad  R. Groene  06-146 04 786        redactie@mbvp.nl 
Redactie clubblad   A.v.Bennekum     06-532 46 885        redactie@mbvp.nl 
  
Internet: 
Website   www.mbvp.nl 
Forum    www.mbvpforum.nl 
Facebook   www.facebook.com/mbvp.nl 
Twitter    www.twitter.com/mbvpnl 
 
Clubblad verschijnt 11 maal per jaar (via email bij leden, collega clubs en 
geïnteresseerden). Een gedrukt exemplaar kan afgehaald worden op clubavonden. 
 
Copy aanleveren bij de redactie, aan de bar of via email. 
Plaatsing vindt in overleg plaats. Eindverantwoordelijkheid ligt 
bij het bestuur. 
Gebruik van artikelen uit ons clubblad is slechts toegestaan met 
bronvermelding. 
 
Verenigingsavonden op woensdagavond vanaf 19.30 uur. 
 
Contributie gaat per kalenderjaar en is voor seniorleden € 50,- per jaar. Voor 18 en na 65 
jaar is de contributie € 40,-. Eénmalig inschrijfgeld € 15,-. Verzenden clubblad € 15,- per jaar.  
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Tijdens de demonstratie Dordt In Stoom werden er beide dagen lunch pakketten uitgedeeld. 
Bij dit lunchpakket zat ook nog een stuk fruit en 1 van de dagen was dit een banaan. 
Nou kreeg ik het verhaal te horen van een lid, naam zal ik niet noemen maar hij heeft o.a. 
een kraan, dat hij bij de potgrondhoop druk zat te graven. 
Op een gegeven moment keek hij even rond en toen was er aan ander lid, ook met een 
kraan op zijn plaats gaan zitten zonder overleg. Kan gebeuren, maar toch. 
Toen dacht het 1e lid…dan ga ik wel even lunchen. Toen hij zijn broodjes had verschalkt 
wilde hij zijn banaan pakken. Wat blijkt…. pech…banaan weg. Hij snapte er niets van want 
die banaan lag bij zijn stoel, maar ja…weg is weg. 
Toen hij even later iets verderop stond te praten zag hij lid nummer 2, die op zijn plaats was 
gaan zitten een banaan eten. Banaan was zo op trouwens, maar wat schets zijn verbazing… 
even later ging er nog een banaan naar binnen. Toen was de 
maat vol en heeft hij niet meer gesproken tegen 1e lid….. wat 
denk je wel, plekkie inpikken en dan ook nog je gejatte banaan 
opeten. 
Jammer, niet netjes, maar dat soort dingen gebeuren helaas wel 
eens in het vuur van het spel. 
Ik heb als voorzitter dat verhaal achteraf via via gehoord en dan 
kan je er niets meer mee. 
Maar, vorige maand toen we gingen gastrijden bij Osnabrück 
kwamen we het volgende tegen…. 
Nu dus de vraag aan lid 1… was het jouw banaan wel??? 
We horen het graag.  
 

 
Zoals in het vorige clubblad aangegeven willen we 11 februari 2023 een Open Dag houden 
in ons clubgebouw. 
De treinbaan staat er al. In de potgrondbak kan worden gekraand en geshoveld. 
Naast deze bak kunnen we b.v. een soort van pallet-yard maken met pallets en heftrucks en 
auto’s om te laden en lossen en wat rond te rijden. 
Plaats voor een (stukje) parcours is er niet maar wat rondrijden en “rommelen” kan altijd. 
Op de tafels kunnen we e.e.a. demonstreren en een aantal schepen en vrachtwagens 
neerzetten zodat het voor het publiek leuk is om te kijken.  
Heb je zelf nog een leuk idee, laat het dan weten en wij kijken in overleg wat we ermee 
kunnen doen. 
 
OPGAVE…. Wil je deze dag aanwezig zijn om te rijden, treinen, kranen, heftrukken, 
demonstreren of iets anders… geef je dan zo snel mogelijk op en met elkaar kijken we om er 
iets moois van te maken die dag. 
Alvast bedankt namens het bestuur. 

 



 
 

Handleidingen / gebruiksaanwijzingen 

 
Beste leden en lezers, 
Zoals jullie weten hebben wij als vereniging een eigen website en deze is te bekijken op de 
volgende link: WWW.MBVP.NL 
Daarnaast hebben we ook een eigen forum. 
Hier kan je op kijken door de volgende link te gebruiken: WWW.MBVPFORUM.NL 
Op de website kan je veel informatie vinden over de MBVP en modelbouw in het algemeen. 
Op dit forum vind je heel veel foto’s, bouwbeschrijvingen, modelbouw informatie, beurs data 
en noem maar op. 
Een ander onderwerp op het forum zijn de handleidingen en gebruiksaanwijzingen. 
Op het moment van het schrijven van dit stukje staan er al meer dan 1850 handleidingen 
beschikbaar. Beschikbaar betekent ook dat ze te downloaden zijn zodat je je eigen 
exemplaar kan hebben op je p.c. 
Het zijn handleidingen van schepen, vrachtwagens, onderdelen, zenders enz. 
Het betreft hier alle soorten handleidingen, van erg oud tot erg nieuw, als het maar met 
modelbouw van doen heeft. Uiteraard vindt je er ook handleidingen van (klein) 
gereedschappen/machines. 
Ik zit regelmatig internet af te struinen naar handleidingen die we nog niet hebben. Deze 
worden dan gedownload en geladen op het forum.   
Hier zijn ze onderverdeeld in merk en overige. Handig wanneer je er 1 kwijt bent, je kan hem 
dan zo weer oppikken en printen. 
Sommige bouwers schrijven op hun bouwtekeningen of strepen zaken af die gereed zijn. Je 
kan nu een handleiding downloaden en hierop schrijven, krassen en noem maar op. Als je 
klaar bent met bouwen gooi je de beschreven handleiding weg en heb je altijd je originele 
nette handleiding nog voor je eigen archief. 
 
Nu komt de vraag en wel……. heb jij nog handleidingen die nog niet op het forum 
staan? 
Zo ja, dan hebben wij daar graag een kopie van, liefst een bestand in pdf formaat. Kan je dit 
niet regelen dan is een kopie in A4 formaat ook oké, wij maken er dan wel een pdf van en 
plaatsen dat op het forum. 
Je kan/mag het opsturen per post, of per email of gewoon afgeven op een clubavond.  
Hiermee creëer je voor jezelf een ‘back-up’ en tevens maak je er misschien andere leden 
en/of modelbouwers weer blij mee. ☺ 
 
Alvast bedankt voor jullie medewerking. 
Gr Arie. 
 

 

http://www.mbvp.nl/
http://www.mbvpforum.nl/


 
 
Regels betreft gastrijden bij de MBVP: 
 
Gastrijden 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. 
 
Groet namens het bestuur. 
 

http://www.mbvp.nl/contact/contact_a_van_bennekum.html


 



 

 
 
 
 
                                                                                                                    
 



 
 

 
 



 
 
 



 
 
 
 

 
 



            
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                      
 
 

 
 
                                                                                            
 
 
 
 

 
 

                                                    
 

 
 
 

                       10% Korting 
                                           Bij besteding van € 25,- 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  De Modelbouw winkel voor u 

hobby 

Oude station 
Kerkbuurt 28 

3361 BJ Sliedrecht 
Tel: 0184-422022 

 
www.oude-station.com 
info@oude-station.nl 

 

Zenders 

 Accu’

s Laders 
Regelaars 

en alle toebehoren 

Mercedes Benz Actros Gigaspace 

Word geleverd zoals op de foto 

(zonder rc)  

http://www.oude-station.com/


 
 

 
 
 



   
  6 nov.     Rijdag in de Meern. Geen demo, puur een rijdag voor de MBVP. 
                 Opbouwen 8 uur, rijden vanaf 10 uur tot 16 uur, daarna opruimen. 
                 Eigen bijdrage voor deze dag, inclusief lunch en koffie is € 7,50 pp.                                                
 
10 dec. – Modelbouwdag in Houten. Hier zijn wij weer aanwezig met ons parcours. 
                Verdere info volgt tegen die tijd 
 

2023 
 
25 jan.      Algemene Leden Vergadering in gebouw de Kooyker, Pieter Zeemanlaan 37A in   
                 Papendrecht. Tevens huldiging van 25 en 40 jarige jubilarissen. 
 
11 feb.      Open dag in onze clubruimte i.v.m. viering van ons 40 jarig jubileum 
                 Verdere info volgt t.z.t. 
 
                                                       

                       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 
 

De oude notaris was doodsbang voor zijn gezondheid. Om het minste 
was hij heel bezorgd. Een verkoudheid vreesde hij als het een 
longontsteking was en een eksteroog bezorgde hem slapeloze nachten. 
Op een dag zit hij naast zijn vrouw in de schouwburg. Halverwege de 
voorstelling wendde hij zich tot zijn vrouw: 
"Nu is het gebeurd! Ik was er al maanden bang voor, maar nu is het 
gebeurd.  

Mijn rechterbeen is verlamd ... Ik heb er geen gevoel meer in!" 
"Stil!", antwoordde zijn vrouw vinnig, "Kijk liever naar het toneel en geniet ervan. En laat me 
even met gerust, je zit nu al vijf minuten in mijn been te knijpen!" 

 
Twee agenten vinden een dode man op de stoep voor het stedelijk 
gymnasium. Vraagt de een: "Weet jij hoe je 'gymnasium' schrijft?" 
"Nee", zegt de ander. 
De eerste haalt zijn schouders op en zegt: "Kom, laten we hem dan 
maar voor het postkantoor leggen!" 
 

 
Wat is het nieuwste verkeersbord voor domme blondjes? Einde rotonde... 

Deze foto van 

http://www.mbvp.nl/
https://sporenvanslavernijutrecht.nl/sporen-in-utrecht/slavernij-in-erfgoed/neude-11/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://www.flickr.com/photos/mariannedewit/3163659304/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


 



 


