
                                          Februari 2020 

  
 
 
 



Officieel orgaan van 
Modelbouw Vereniging Papendrecht 
Jaargang 37  No.2 Februari 2020 
 
    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              Vacant  
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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Bouw Tamiya RC Truck Freightliner 

Cascadia 

 

 

                                     Deel 2 

 
 
 

 
Dat spuiten was toch al een verhaal op zich. Ik was oorspronkelijk van plan om de 
Freightliner geheel in het geel te spuiten. Ik had echter bij het spuiten van de eerste kleinere 
delen als de bumper problemen met de gele verf.. Hierdoor ontstond een garantieprobleem 
met de leverancier en ging er veel tijd voorbij. Tijd om te denken. Helemaal geel? Dan krijg je 
vanzelf de neiging om Caterpillar of Liebherr stickers te maken....Maar dan klopt de soort 
geel ook niet. Wat anders dan? Chiquita?! 
 
Nee, het moest toch echt anders. Een aantal delen waren echter al met veel moeite naar 
tevredenheid geel geworden. Dus dan maar two tone! Hierdoor weer aan het zoeken gegaan 
en op zilver uitgekomen. Dit is echter velgenzilver wat een mattere glans geeft en minder 
gauw vlekkerig is. 
 
Ook heb ik toch het chassis en de assen gespoten. Al was alles al een soort van zwart het 
waren wel verschillende materialen en dus verschillende soorten zwart. Nu is het meer een 
eenheid. 
 
We hebben het over spuiten dus we zijn aan het opbouwen! 

 

Opbouwen betekent ook aandacht voor details. Antennes bijvoorbeeld uit de legobak van 
mijn kleinzoon (Bedankt lieve Jamie!) Ook echt rubber als spatlappen aan de spatborden. Op 
de kont wat andere stickers dan standaard. Hiermee maak je je vrachtwagen 
onderscheidend van de andere mooie creaties. 



De basis van de elektronica is de Beier SFR-1 module. Rijregelaar, lichtmodule en 
lawaaimaker in een. Ik had er al positieve ervaring mee dus de keuze was snel gemaakt. Wel 
had ik me voorgenomen voor het eerst alle leds zelf te solderen. Tot nog toe kocht ik kant en 
klare lichtmodules voor mijn vrachtwagens. Nu dus elk ledje zelf solderen met weerstanden 
en al. Veel werk maar wel met voldoening en natuurlijk voor een veel lagere kosten. 

 

Een van de voordelen van de Beier SFR-1 is dat er 2 
groepen van 8 aansluitingen zijn voor de verlichting. Ik heb dus 1 groep voor het chassis met 
al zijn verlichting en 1 groep voor de cabine. Ik hoef nu maar 1 stekker van de SFR-1 los te 
koppelen en kan de gehele cabine verwijderen. Oom de techniek te kunnen plaatsen heb ik 
een tussenwand gemaakt van styreen waar alles tegen aan is geplakt. 
Langzaam komen we op een punt dat we een rijdend, lichtend en toeterend geheel hebben. 
Er zijn nog wat details zoals de bediening van de koppelschotel. Deze is voorzien van een 
infrarood diode van Beier. De bediening is geregeld met een kleine servo onder de schotel. 
Met een ijzerdraadje trekt de servo de schotel open. Dicht gaat deze weer met een veer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De boel moet natuurlijk wel een beetje ingeregeld worden. Dat is met een Beier module wel 
een werkje maar als je het eerder hebt gedaan dan valt het mee. Veel modelbouwers 
hebben moeite met de Beier modules. Dit is vaak toch onterecht. Het is voor iedereen te 
begrijpen maar het is wel veel. De mogelijkheden zijn erg uitgebreid. Gewoon rustig 
beginnen, kijken wat je doet en logisch denken en je komt een eind.......o ja, de 
gebruiksaanwijzing is ook best handig. 
 
 
 
 



 
De leds van 
achteren 
plastidippen 
voorkomt dat je 
meer licht in je 
spatbord hebt dan 
op de weg. 
 
 

 
 
Verder nog de belettering natuurlijk. Zoals gebruikelijk 
is weer een van mijn kleinkinderen de naamgever. Nu 
de jongste. Haar volledige naam is Alissa Elynn Jane. 
Ik heb van Alissa maar Allison gemaakt als een soort 
achternaam. Omdat ik kentekens uit Illinois had bij de 
gekochte stickerset heb ik op de landkaart een 
plaatsnaam erbij gezocht. Tuscola vond ik wel mooi. 
 
 

 
En dan is ie klaar. Parallel heb ik de bijpassende trailer 
gebouwd. Deze is op basis van een Hercules Hobbies 
Europese flatbed trailer. Het is nu een alu bed op staal 
chassis met 3 assen dubbel lucht en een super single 
lift as. Op schaal circa 48 feet.  Dit voorbeeld vond ik 
op internet en was goed om te zetten. Met een avondje 
sleutelen is de trailer ook weer europees te maken. 
Ook kan de Cascadia mijn Carson Goldhofer natuurlijk 
trekken.  

 
De aansluitingen van het licht en de bedienfuncties zijn op elkaar afgestemd. Weer zo'n 
Beier voordeeltje. 

 
Hij rijdt al weer even rond op de truckbanen en ik moet zeggen hij bevalt goed. Het is een 
imposante truck die ook de nodige bekijks trekt. Het is een gewild foto object voor het 
publiek. 
Met name de versnellingsbak vind ik leuk om te gebruiken. In combinatie met de cruise 
control van de Beier SFR-1 kan ik zelfs mijn vrachtwagen filmen terwijl hij rijdt en ik de 
zender niet bedien. 
 
Met vriendelijke groeten                                                 
Rolf Stevens 



 



  
        



 

 
 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
Per 1-1-2020 hebben we weer een nieuw lid ingeschreven. 
Zijn naam is Patrik van Herten, is 42 jaar oud en komt uit Tiel. 
Patrik is al vele jaren actief in de vrachtwagen modelbouw en heeft al 
menig model gebouwd. 
Na wat omzwervingen en 2 keer gastrijden heeft hij besloten zich aan te 
sluiten bij de MBVP. 
Hij vond het parcours mooi en ook de onderlinge band / samenwerking 
tussen de leden vond hij wel prettig, vandaar zijn lidmaatschap. 
 
 
Ons 2e nieuwe lid wat we hebben ingeschreven per 1-1-2020 is Henk van 
der Wagt. Henk is 49 jaar oud en komt uit Oud Beijerland.  
Ook Henk heeft hier en daar gereden en 2 keer bij ons als gastrijder 
geweest en heeft toen besloten lid te worden. Ook weer voor de onderlinge 
band en samenwerking. 
 
 
 
 
Ons 3e lid wat we hebben ingeschreven is Loek van Kralingen. Loek komt 
uit Capelle aan den IJssel en is 62 jaar oud. Ook hij is een Tamiya rijder en 
heeft na een dag gastrijden besloten lid te worden   
 
 
 
 
 
 
 
Ons 4e lid wat we hebben ingeschreven is David van Tilburg. David komt 
uit Sliedrecht en werkt bij Maat in Alblasserdam waar we een paar 
maanden geelden onze demo hadden. Hier heeft hij voor het eerst kennis 
gemaakt met de MBVP. Hierna was gastrijden in Houten snel afgesproken 
waarna hij al snel lid is geworden.  
 
 
 
 
Ons 5e nieuwe lid is Arnold Schepers. Arnold is reeds eerder lid geweest 
en destijds gestopt met de hobby. Zoals bekend… bloed kruipt waar het 
niet gaan kan en daarom heeft hij inmiddels weer een dieplepel en shovel 
aangeschaft. Om hiermee weer aan de gang te kunnen is hij weer lid 
geworden. 
Ook Arnold komt uit Sliedrecht en is 49 jaar oud. 
 



 
Ons 6e nieuwe lid is Ingrid van Toorn, ook uit Tiel. 
Ingrid rijdt rond met de vrachtwagens van haar vriend Patrik die ook per  
1-1-20 lid is geworden. 
Ook zij heeft al gereden in Houten en is dus bekend met de club en de 
baan. 
In Ede is ze ook weer van de partij.  
 
 
 

Het beeld langs de baan wordt steeds realistischer qua vrouwelijke chauffeurs. Inmiddels 
hebben we er 3 rondrijden. 
Al onze chauffeurs zijn Nederlanders en hebben gele kentekenplaten dus meestal is het 
rijgedrag erg normaal t.o.v al die witte kentekenplaten op de snelweg. (uitzonderingen daar 
gelaten natuurlijk ) 

 
 
Vlak voor dit blad naar de drukker ging kwam nummer 7, Nevin Rauxloh 
(nee, niet verkeerd getypt) nog met een lidmaatschapsformulier en een 
foto. 
Hij is een tijd geleden als een wezen gastrijden tijdens Dordt in Stoom en 
wilde nu graag lid worden en mee naar de Modelshow Europe. 
Is nu dus geregeld. Kevin is 19 jaar oud en komt uit Bergschenhoek 
 
 

Namens bestuur en leden van harte welkom en dat jullie maar veel demo’s mee kunnen 
rijden.  
 
Na dit goede nieuws hebben we jammer genoeg ook minder goed nieuws. 
Aan het einde van een jaar zijn er altijd leden die stoppen met de hobby of stoppen met de 
MBVP. 
Iedereen heeft hiervoor zijn reden en die respecteren we dan ook en gaan we verder niet 
vermelden. 
Eind 2019 zijn de volgende leden gestopt: Bas van Driel, Walter van Driel, Rick Hooft, Cor  
de Koning en Alex van Well. 
Op dit moment weten we nog niet of dit alles is aangezien er nog een paar de contributie 
moeten overmaken. We wachten dit af en houden jullie in het volgende blad hiervan op de 
hoogte  

FF LACHE 

Twee oenen gaan verstoppertje spelen. 
Zegt de een tegen de ander: "Ga jij je verstoppen in de kast, dan ga ik je zoeken." 
Zegt de ander: "Da's goed." 
De een verstopt zich en de ander gaat overal zoeken. 
Hij zoekt en hij zoekt en hij zoekt, maar hij vindt hem niet. 
Loopt hij naar de kast, doet de deur open en zegt: "Kom er maar uit, ik kan je niet vinden." 
 
Een man zit stomlazerus in een bar te kijken naar de enige vrouw in de hele zaak. Dan staat 
hij op, strompelt op haar af en zoent haar vol op de kletser. De vrouw staat op en slaat hem 
een paar keer met de vlakke hand op zijn wangen. De man schudt even zijn hoofd en 
stamelt dan: "Mijn excuses, maar jij lijkt echt sprekend op mijn vrouw. Vandaar mijn actie." 
De vrouw tiert het vervolgens uit. "Jij waardeloze, voor niets goed zijnde, dronken klootzak 
die je er bent!" Waarop de man zachtjes antwoordt: "Nou nog mooier... je klinkt zelfs als mijn 
vrouw." 

 



 
 
 

       



 
 

 



 



   

Verslag Demo NVM / Modelspoordag Houten 7 Dec 2019 

 
Het was in de vroege ochtend van 7 december 2019, onze blauwe materiaalvrachtwagen 
meldde zich bij Ingang 1A van de Expo hallen in Houten. 
Bij binnenkomst werden we verwelkomd door Rob Hobma (medeorganisator) en was het alle 
hens aan dek de spullen over te brengen naar de bestemde locatie. 
Aangezien we met heel bijna 60 leden en 12 gastrijders waren was er gevraagd om een 
beperkt aantal voertuigen mee te nemen, hier was goed gehoor aan gegeven. Kisten en 
transportkoffers netjes weggeborgen in de auto’s 

 
Het opbouwen ging vlot en na enkele kleine wijzigingen aan het parcours lag het sluitend, 
in een 15 x 13 meter baan met een meter omloopruimte. 
Er was vanaf het begin tot aan het eind van de dag veel bekijks van de aanwezigen, ook 
hoorde je vaak de vraag “Waar rijdt de Jumbo?”, nou hebben deze trucks het in december 
natuurlijk wel extra druk maar op ons parcours hadden we hem ook rijden! Naast de vele 
bedrijventerreinen die we op ons parcours hebben waren er dit keer enkele nieuwe (voor mij 
nog onbekende terreinen ingetekend). Op deze Demo had ons koffiezetapparaat continue 
druk werk om ons van een lekker warm bakkie koffie te voorzien. 
    
Doordat de NVM zich verbonden had aan deze beurs, was er ook diverse andere 
modelbouw te zien waaronder; 
 
Scheepsmodelbouw.    ArmyRC modelbouw.  Truck en auto modelbouw 

   
Het was een hele gezellige drukbezochte dag, die om 4 uur afgelopen was, Dan eerst alle 
modellen wegbergen en daarna de baan + gebouwen opruimen in de clubbus. Binnen 45 
minuten was de hal leeg en zat de bus weer helemaal volgestouwd met alle materialen en 
gingen we op huis aan na een geslaagde demo i.s.m. Hobma en de NVM 



 

Groet Francois Backer 



 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                      
 
 

 
 
                                                                                            
 
 
 
 

 
 

                                                    
 

 
 
 

                       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/


 



 
 
 
  



 
 
   
12 feb. Algemene Leden Vergadering in gebouw de Kooyker. Aanvang 20.00 uur 
                       Zaal open 19.45 uur 
 
21 mrt. Modelshow Europe in Ede. 
 
25 apr. Rijdemo in Sneek tijdens 75 jarig bevrijdingsevenement. 
                        Verdere info volgt z.s.m. 
 
  6 juni Dordt in Stoom 2020. 
    t/m               Wij zijn hier  weer aanwezig met ons rijparcours en ook een groot 
  7 juni             deel statische tentoonstelling 
 
13 juni  Vaardemo Sliedrecht bij Parkzicht. 
 
  6 sept. 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” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.mbvp.nl/


 

 





 
 


