Kampen, 10-01-2019
Hallo vrienden!

Hierbij de

Marine Modelbouw nieuwsbrief van januari 2019
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Voorwoord vanuit de (be)stuurhut
Bouw duikboot als sleepobject
Subsail 2019
Open Marine modelbouwdag 2019
Marinedagen
Haven Dagen in Tholen
Agenda

Betalende leden: graag ieder jaar voor 1 april €10,- overmaken op
NL03 RABO 0315 9834 18 t.n.v. GBJ Bosman onder vermelding van “Bijdrage MMN ”
of via https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=gZllCHWoSsOnDUFs5aS0LA

Voorwoord vanuit de (be)stuurhut
Als bestuur zijn we een beetje geschrokken hoe snel de tijd gaat. Het is dan ook weer de
hoogste tijd voor de volgende nieuwsbrief!
Als we samen terugkijken naar het jaar 2018 dan zijn er dieptepunten en hoogtepunten te
noemen. Het dieptepunt is wel dat wij dat jaar niet aanwezig waren op de Wereld
Havendagen. Niet omdat wij niet wilden, al de voorgaande jaren hebben wij dat met veel
plezier gedaan, maar omdat er geen plek voor ons was. Wij hopen dat we er dit jaar weer
onderdeel van uit mogen maken en weer mogen samenwerken met de Marine aldaar.
Hoogtepunten waren zeker ook. Zo hebben we naast de Marine gestaan tijdens Sail Kampen,
hebben wij een Grijze vloot vaardag gehad bij SMG IJmond tijdens de bekende ‘ Open
Marinemodelbouw dag’ , hebben wij eigen MMN petten. En natuurlijk hebben wij nieuwe
contacten en uitnodigingen gekregen, op zich al leuk.
Wanneer we samen naar het nieuwe jaar kijken dan staan er weer leuke dingen te gebeuren.
We zullen proberen om de agenda dit jaar goed te vullen, met andere woorden; We hopen
dat wij weer veel van jullie mogen ontmoeten dit jaar! Alvast veel bouw en vaarplezier
toegewenst.

Bouw duikboot als sleepobject
Tijdens het varen met drie modellen van de ASD2810 Marinesleper werd het idee geopperd
dat er een sleepobject moest komen op schaal…. Tja, vele handen maken ligt werk dus het
idee werd uitgetekend, gedeeltelijk geprint en het begint er op te lijken dat we dit jaar dus
kunnen spelen op schaal 1:50 met slepers en een sub! Alle lof aan Stefan en Ruben.
De bouw van de slepers is ook iets om te vermelden… Die gaat erg goed, waarbij Henk en Jan
wel de koplopers zijn. Ik moet persoonlijk kwijt dat de moed mij in de schoenen zakt als ik
kijk naar hoe Jan zijn model maakt, het is meer een kunstwerk aan het worden dan een
‘modelbootje’. Wat dat betreft sta ik nog in de kinderschoenen en kan veel leren van
anderen, fijn dat we een vriendengroep hebben waarbij dit mogelijk is.
Betalende leden: graag ieder jaar voor 1 april €10,- overmaken op
NL03 RABO 0315 9834 18 t.n.v. GBJ Bosman onder vermelding van “Bijdrage MMN ”
of via https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=gZllCHWoSsOnDUFs5aS0LA

Subsail 2019 in Heemskerk
Ook dit jaar is er speciaal voor de duikbootbouwers een subsail op 2de pinksterdag (10 juni),
dit jaar wordt deze gehouden op het terrein van SMB IJmond in Heemskerk. Het is een
vertrouwde locatie waar we al vaker zijn geweest. Zeker voor subs is het daar prima varen..
Opgave kan via de volgende link:
http://www.modelbouwforum.nl/threads/subsail-2019.263202/

Open Marinemodelbouw dag 2019
Tja, het lijkt op een repeterende breuk maar het is echt zo: Ook de grijze vloot vaardag is bij
onze broeders en zusters van SMG IJmond. De datum is zaterdag 28 september.
Indien er iemand lid is van een andere vereniging en het ook leuk vind om eens deze dag te
organiseren dan kan dat uiteraard ook. Geef het na overleg aan ons door en we gaan het
samen bekijken!

Marinedagen
Altijd een leuk evenement waar wij met veel plezier aanwezig zijn. Even was er hoop dat dit
in 2019 tussentijds toch zou worden georganiseerd maar helaas. We zullen nog een jaar
moeten wachten om met z’n allen op te trekken naar Den Helder.

Havendagen in Tholen 2020
Op zaterdag 6 juni 2020 organiseert men de havendagen in Tholen welke het thema 75 jaar
bevrijding van Nederland zal hebben. Met ruim 20.000 bezoekers en deelname van land-, luchtmacht
en marine zal het een groot evenement worden.

Betalende leden: graag ieder jaar voor 1 april €10,- overmaken op
NL03 RABO 0315 9834 18 t.n.v. GBJ Bosman onder vermelding van “Bijdrage MMN ”
of via https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=gZllCHWoSsOnDUFs5aS0LA

Wij zijn gevraagd om onze medewerking hieraan te verlenen, wat wij graag doen. Maar dit is zoals
jullie lezen in 2020, dus nog even geduld!
Wel moeten wij nu al dingen gaan organiseren hiervoor dus geef jullie op indien het je wat lijkt, dan
is er ook plek over anderhalf jaar (dat klinkt wel erg ver weg…)
De volgende leden hebben zich op dit moment hiervoor opgegeven:
Rob, Arjen, Leon, Stefan, Marco (S), Marco (K), Wim, Ruben en Gerben

Agenda 2019




Subsail
Open Marinedag Vaardag
Wereldhavendagen

2de pinksterdag (10 juni) bij SMG IJmond
zaterdag 28 september bij SMG IJmond
6,7 en 8 september

Hartelijke groet,

Leon, Stefan en Gerben

Betalende leden: graag ieder jaar voor 1 april €10,- overmaken op
NL03 RABO 0315 9834 18 t.n.v. GBJ Bosman onder vermelding van “Bijdrage MMN ”
of via https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=gZllCHWoSsOnDUFs5aS0LA

naar ons mailen?
bestuur@marinemodelbouw.nl
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