
 

 

Beste lezer,  

 

Al geruime tijd gepensioneerd kan ik mijn tijd erg goed invullen. Ga graag met mijn vrouw Marianne 

enkele keren per jaar met de caravan er op uit, ben actief in mountainbiken, biljarten, musiceren 

middels piano/keyboard, doe graag kluswerk in en rondom het huis en hou mij bezig met 

modelbouw. 

V.w.b. dit laatste gaat mijn voorkeur uit naar het bouwen op zich. Maakt mij niet zoveel uit wat ik 

bouw. Een diorama bijv. vind ik uitermate leuk, maar ook het maken van modellen van kartonnen 

bouwplaten, scheepsbouw, plastic modelbouw etc. .  

Modelbouw is  van jongs af aan een hobby geweest en nog is, die ik een warm hart toedraag. Zo rond 

mijn 10e jaar kreeg ik van mijn moeder een bouwdoosje van een minuscuul klein zeilschip geheel van 

wit plastic. Ik geloof dat er nog geeneens lijm bij zat laat staan verf. Was eenvoudig in elkaar te 

knutselen. Mijn ouders wisten waarschijnlijk al hoe de omgeving er uit zou komen te zien met lijm en 

verf erbij!!!!! Dat heeft zich later positief ontwikkeld door de aanschaf van beter gefabriceerde 

modellen en het in de loop van de jaren aanschaffen van een behoorlijke hoeveelheid mini 

gereedschap . De resultaten van die lange tijd staan bij ons in de kamer in een vitrine. 

Enige tijd heb ik mij ook met brandstof aangedreven auto’s bezig gehouden, maar de lol is daar wel 

een beetje van af. Het geluid van de motortjes irriteren tegenwoordig al gauw de mensen in de 

omgeving. Dus alles verkocht. Ben nog wel in bezit van een elektrische VW Buggy, een 1 mtr. zeilboot 

en een jacht van 1.35 mtr, de Pegassus.  

Momenteel ben ik een kraanschip aan het bouwen waarvan de basis wordt gevormd door gebruik 

making van de romp van het model van Graupner, de Saebex One. Dit project is al een jaar aan de 

gang en zal nog wel een jaar duren. Het wordt een volledig operationeel 12 kanalen rc model.  

In 2005 ben ik tijdens de oprichting van MVSV lid geworden en ben thans de secretaris van de club. 

MVSV mag trots zijn op de huidige locatie en gelet op de sfeer en doelstelling van de club is de 

ervaring dat de gezelligheid een belangrijk onderdeel is en de behulpzaamheid voor elkaar hoog in 

het vaandel staat. De club is niet groot, wat leden erbij zou wenselijk zijn maar de kleinschaligheid 

heeft wel zijn charme. In de loop van de jaren bij MVSV veel geleerd van de andere leden wat er toe 

heeft bijgedragen dat de vaardigheid in uiteenlopende technieken is toegenomen en tot uitdrukking 

kan worden gebracht in het samenstellen van de modellen. Zeker als het gaat om de toename in 

kwaliteit van bouwen, is dit een gevolg van het lid zijn van een modelbouwclub. 

 

Hans Zaat 


