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Officieel orgaan van 
Modelbouw Vereniging Papendrecht 
Jaargang 38  No.09 September 2021 
 
    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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Er zullen deze zomer twee dagen 
lang weer auto’s rijden en boten 
varen in en rond het Autotron. Het 
gaat dit keer echter wel om hele 
kleine modellen: de 
Modelbouwshow neemt namelijk 
op 10 en 11 juli eenmalig zijn 
intrek op het terrein nabij ‘s-
Hertogenbosch. Het evenement is 
onderdeel van de Bossche Zomer. 
 
 

 
Zoals hierboven beschreven werd de aankondiging gedaan van de Modelbouwshow in 
Rosmalen in 2021. 
De corona beheerste nog steeds ons leven maar door ruimte op de beurs te creëren 
tussen de stands, brede looppaden, gecontroleerde toegang, alleen online tickets, 
goed doorluchten van de ruimte en veel buiten demonstraties is men in staat geweest 
een beurs te kunnen regelen binnen de geldende “corona regels”.  
Ik werd een week of 6 a 7 van tevoren gebeld door collega club vaargroep Devel dat 
deze beurs zou plaatsvinden. Als MBVP wisten we daar nog niets van aangezien wij 
geen deelnemers zijn van Goes. 
Aangezien de organisatie van de beurs over was gegaan in andere handen was dit 
voor ons de gelegenheid weer contact op te nemen. Het 1e contact verliep zeer prettig 
en na uitwisseling van gegevens waren we al snel aan boord voor Rosmalen.  
Er waren afspraken dat wij met een parcours zouden komen van ongeveer 200m2. 
Beide dagen met ongeveer 30 a 40 deelnemers, afhankelijk van de opgaves door de 
leden. 

De vrijdagmiddag ervoor nog even polshoogte 
wezen nemen hoe alles daar in elkaar stak. 
Achteraf maar goed want alles was voor ons 
geregeld zoals stoelen en tafels en stroom, maar 
geen dranghekken. Dit met de organisatie 
opgenomen en zaterdagmorgen stonden de 
hekken klaar.  
Zaterdagmorgen om 7 uur gestart met opbouwen. 
Alle deelnemers waren mooi op tijd aanwezig en 
iedereen stak flink de handen uit de mouwen. Dit 

was wel 
nodig ook, 
want om 9 
uur moesten 
we helemaal 
klaar zijn om 
het publiek te 
verwelkomen. 
Net na half 9 
lag het hele 

parcours erin, waren alle gebouwen en bomen geplaatst en stonden bijna alle 
voertuigen gereed. Nog net even tijd voor een verdiende bak koffie en toen kon de 
demo losgaan. 



Het publiek kon, zoals gezegd, alleen online tickets kopen. De toegang was hiermee 
verdeeld in 3 tijdblokken van elk 3 uur. 
Zo kwamen rond 9 uur de 1e bezoekers binnen, de 2e serie kwam rond 12 uur en de 
3e serie rond 15 uur. Zo was het over de dag een beetje verdeeld. 
Wij stonden op zaterdag met 28 rijders langs de baan en op zondag met 21 rijders. 
Aanvankelijk waren de aantallen iets hoger maar door werk, ziekte verschijnselen en 
toch wat corona angst waren de aantallen wat lager dan geplanned. 
Jammer maar niets aan te doen.  
We hadden weer een mooi parcours gelegd waar volop op te zien was. Ook is er weer 
veel grond verplaatst en de heftrucks hebben overuren gemaakt deze dagen. 
Als je vanaf 9 uur tot 18 uur bezig bent zijn dat toch wel lange dagen. Gelukkig stond 
er regelmatig publiek langs de baan en iedereen was blij weer eens te kunnen rijden.  
Ik vond de belangstelling niet tegenvallen maar had het toch wel drukker verwacht. 
De vrijdagavond voor het evenement was er weer een persconferentie geweest. Zoals 

altijd erg duidelijk wat er nou wel en wat er nou niet mocht 😊. Veel deelnemers maar 

ook publiek hadden twijfels. Ik ben dus vrijdagavond na de conferentie nog in de 
telefoon geklommen met de organisatie. Zij hadden groen licht van de gemeente den 
Bosch en dus ging het allemaal door. Ik heb deze info z.s.m. gedeeld met alle 
deelnemers, zowel per email als per app zodat niemand kon zeggen: dat wist ik niet. 
Iedereen was dus mooi op tijd aanwezig. 

De zaterdag is dus soepeltjes verlopen en het mooie weer gaf 
ook de ruimte aan de demo’s buiten. 
Bij ons op het parcours had Francois de kroeg open gegooid 
maar het 
publiek liet nog 
op zich 
wachten.  
Zoals gezegd is 
er dus volop 

gereden en even zovele overtredingen 
gezien. 
De sleepdienst had het er maar druk mee. 
Zaterdagavond moe maar voldaan van weer een leuke dag om 18 uur naar huis. 
Diverse leden kwamen voor 1 dag en anderen beide dagen. Ook hadden we nog een 
aantal deelnemers die alleen zondag konden komen. 
En zo stond de teller die dus op 21 rijders. Leuk is dat er dan altijd weer een aantal 
andere voertuigen te zien zijn op de baan. 
De zondag is qua verloop gelijk gegaan aan de zaterdag en naar mijn gevoel wel met 
wat meer publiek. 
Beneden stonden 4 truck banen, een aantal stands met onderdelen en vliegtuigen. De 
NVM en een landbouw groep. Boven op de omloop stonden diverse stands en was er 
nog e.e.a. te koop. In een andere hal was het één en al varen geblazen. 
Er was met hulp van Modelbouwgroep Devel een erg groot bassin opgezet en hierin 
werd volop gevaren. 
Ook waren hier volop statische schepen en kranen te zien. Een crawler groep met heel 
mooie auto en nog veel andere zaken. 
Buiten werd gevaren in de enorme vijver. Ook werd er gevlogen en zelfs met 
watervliegtuigen gedemonstreerd. Ook onze Peter(tje) en Gert waren buiten, samen 
met nog wat collega modelbouwers, aan het rijden met hun grootschalige trucks.  
Al met al … het was een erg leuke beurs waarop weer veel te zien was voor zowel 
publiek als deelnemers. De onderlinge contacten zijn weer aangehaald en wie weet 
hebben wij weer een opening gevonden voor deelname aan Goes in 2022.Alle 
deelnemers weer bedankt voor jullie deelname en hopelijk snel tot een volgende 
demo.                                                                                                                                      
                                                                                                Arie. 



FOTO VERSLAG ROSMALEN 2021 
                          

Was je niet bij????  Dan heb je iets gemist, zeker na zoveel tijd.  
Houd de agenda in de gaten voor de volgende demo(‘s) 



 



                               Gevonden bij grofvuil……. 
Restauratie Draaiorgel voltooid 

 Deel 2 
Nou, het was echt een bouwval dit project. Alle soorten hout zijn er gebruik, 
zoals wasknijpers, sigarenkistjes, hardboard, vezelplaat enz. Ook de lijm en 
verf waren restanten geweest maar niet te min bleef het een boeiend 
projectje! Eerst helemaal kaal gemaakt. Daarna gerepareerd wat defect en 
beschadigd was en vervolgens alles opnieuw een likje verf gegeven. Als 
laatste het draaiorgel een mooie uitstraling gegeven met decoratie.  

 
 

        

                Zo heb ik hem gevonden bij het grofvuil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                     

 

        na de restauratie weer in volle glorie met verlichting en geluid! 

    
        Door omstandigheden kon ik helaas niet in Rosmalen aanwezig zijn anders hadden     
        jullie hem daar al kunnen zien op het parcours. Maar…. de eerstvolgende demo waar  
        ik ben breng ik hem mee. 

  
        Groet, 
        Marinus Janssen 
 

 



                                                   

Matchitecture 
Knutselen met lucifers  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Voor degene die al langere tijd geen lucifer meer in handen hebben gehad (gestopt met 
roken b.v.) is hier een goede gelegenheid om dat weer eens te doen. 
Ik zocht op internet naar wat artikelen of zaken voor het clubblad en toen liep ik hier tegen 
aan. 
Er zijn complete bouwpakketten te koop, maar ook volop bouwtekeningen en ook een 
creatieve geest kan hier zijn ei in kwijt. 
Heel veel mensen zijn met deze hobby gestart en hebben de meest kunstzinnige projecten 
gebouwd. Tik het woord Matchitecture maar eens in op internet en je zult versteld staan van 
de mogelijkheden. 
Dus… wil je eens iets anders, dan kan dit een mogelijkheid zijn…. 
Met een mesje, schuurpapiertje, een tube lijm en een berg geduld kan je al ver komen.  

 
 

 
 
 
 
 
 

      

                                                          Arie. 



 

 
 
 
 



Vrachtwagen perikelen 

 
Door corona heeft ons club Mercedesje erg lang stil gestaan. Normaal gesproken is een 
tijdje stil staan niet zo heel erg, maar als de tachograaf gewoon doorloopt wordt erg 
langzaam de aanwezige stroom in de accu geconsumeerd en dan sta je op een gegeven 
moment “leeg”. 
Vanaf de vorige APK keuring, wat ons laatste gebruik was heeft hij dus stil gestaan. 
Toen kwam de demo in Rosmalen er aan en tevens moest en voor Maat nog een nieuwe 
stikker worden geplakt op beide zijkanten van de vrachtwagen. 
Besloten dit dus klem voor de demo te doen, dit zou een hoop tijd en extra kilometers sparen 
en ik was dan toch in de buurt.   
Dus… de afspraak met de bestikkeraar van Maat gemaakt en de dag voor de demo daar 
naar toe. Van tevoren onze stalling gebeld en gevraagd of ze onze wagen aan de lader wilde 
hangen. Daarin zijn ze altijd erg meedenkend en meewerkend dus toen ik er vrijdagmorgen 
om 8 uur kwam startte de wagen meteen. Super. 

Toen op naar Bleskensgraaf voor de nieuwe reclame stikkers. 
Zoals gebruikelijk was ik veel te vroeg maar onder het genot 
van een kop  
koffie gewacht tot ze aanwezig waren. Hierna werd ik gelijk 
geholpen.  
Binnen een half uurtje was het gebeurd en kon ik vertrekken 
richting huis. 
De vrachtwagen naast huis geparkeerd en mijn spullen erin 
gedaan. Vrijdagmiddag nog even met de luxe wagen naar 

Rosmalen gereden om polshoogte te nemen van de situatie waarin we zouden komen. Dit 
resulteerde in het feit dat ik zaterdagmorgen reeds om 06.30 voor het hek van Autotron 
stond terwijl dat pas om 7 uur open ging. Ik wilde graag de 1e zijn zodat ik met de 
vrachtwagen voor de deur kon lossen en niet verderaf met al onze spullen. Dit bleek een 
goede actie te zijn want toen het hek openging stond ik gelijk als 1e voor de grote 
toegangsdeur. Ondanks dat niemand naar binnen mocht met auto’s hebben ze toen voor ons 
een uitzondering gemaakt en kon ik binnen naast de stand lossen. Daarna de vrachtwagen 
z.s.m. weer naar buiten naar de parkeerplaats en toen stond ik daar wel ver naar achteren. 
Zondagmorgen wilde ik starten om dichter bij de ingang te parkeren maar toen was de accu 
weer “dood”. Met een lang verlengsnoer vanuit de hal de hele dag aan de lader en eind van 
de dag startte hij weer. Naar binnen gereden en alles ingeladen en weer gestart en dat ging 
een beetje moeizaam. Naar huis gereden, motor uit en mijn privé spullen gelost. Wilde 
daarna de wagen normaal parkeren maar (shit) alweer “dood”.   
Kabel uitgerold en lader eraan. Na 2 uur startte hij weer. Auto gedraaid en uit de weg gezet 
en toen naast de berging van de buurman geparkeerd. Vanuit zijn berging stroom geregeld 
en weer de hele nacht aan de lader. 
Maandagmorgen accu weer “vol”. Gestart en gelijk naar de garage in Sliedrecht gereden en 
laten voorzien van 2 nieuwe accu’s.  
Probleem opgelost, tenminste als we weer wat regelmatiger gaan rijden en of tussendoor 
laden. 
Toen we het hier over hadden op een clubavond kwam de opmerking dat een 
hoofdschakelaar via de massa de oplossing zou zijn want dan kan je alles simpel 
uitschakelen. 
Ik zeg … leuke opmerking maar waar haal je zo’n ding voor weinig. 
Krijg ik als antwoord van Marcel Volmer…. volgende week heb je er 1voor 
de prijs van 0,0 euro. En ja hoor, de week erna had ik er 1. Super geregeld. 
Nu binnenkort even erin bouwen en dan is dat probleem voorgoed achter 
de rug. 
Mannen, bedankt voor het meedenken en regelen.                        Arie. 



 
  



 
  



 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
Deze Volkswagen bus is te koop van het 
merk Dickie. 
Surf maar eens rond op Marktplaats en 
EBay dan kom je ze wel tegen voor een 
betaalbare prijs in de schaal 1:16  
Op ons parcours rijden er al rond. 1 is er 
verbouwd tot politiewagen uit die tijd. 
Mooi model geworden en rijdt goed. 
Toen ik iets zocht op internet kwam ik 
een aantal foto’s tegen waarvan ik 
dacht…. er is nog veel meer te maken 
van zo’n Volkswagen bus. 
Kijk hieronder maar eens rond en doe 
inspiratie op voor misschien wel een 
volgend project. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  Arie. 



   
  
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                      
 
 

 
 
                                                                                            
 
 
 
 

 
 

                                                    
 

 
 
 

                       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/


 
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 ☺ 
Gaat 1 van deze demo’s dus echt door dan worden jullie nog per email 
benaderd. Hieronder zijn dus indicaties…. 
 
11 dec. Modelspoorbeurs en NVM Modelbouwdag in Houten. 
 Hier zijn wij weer vertegenwoordigd met een groot parcours. 
  

2022 
21 & 22 mei Dordt in Stoom. 
                  Hier zijn wij aanwezig met ons parcours en een deel statische tentoonstelling 
 

                       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 
Er zijn een Nederlands, een Duits en een Belgisch konijntje en ze zitten alle drie met een 
pootje vast in een valletje. Als ze niet los komen gaan ze dood. Dit wil het Nederlands 
konijntje niet en komt zodoende op het idee om zijn pootje af te bijten.  
Zo gezegd, zo gedaan. Dat staat het Duitse konijntje ook wel aan; een 
pootje missen in ruil voor leven en vrijheid en bijt dus ook zijn pootje af.  
Vervolgens rent hij de Nederlander achterna. Eenmaal samen besluiten 
ze op het Belgische konijntje te wachten. Na een half uur vragen ze zich 
toch af waar hij blijft en na driekwartier gaan ze 'm zoeken.  
Nederlands konijntje:" Wil jij niet los??? 
Belgisch konijntje: "Jawel, maar ik heb nu al drie pootjes afgebeten en ik zit nog steeds 
vast!!" 

Klant: "Ik heb een probleem met dit programma." 
Helpdesk: "Zit u nu achter uw computer? 
Klant: "Nee ik zit niet achter de computer." 
Helpdesk: "Wilt u dan even achter de computer gaan zitten." 
Vervolgens klinkt er wat gerommel en zegt de man dat hij achter de 
computer zit. 
Helpdesk: "Wat ziet u nu?" 
Waarop de klant antwoordt: "Allemaal kabels." 
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