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Overzicht Activiteiten MVSV in 2017 

2017 was voor MVSV wederom een goed jaar waarin wij ook ons 12 ½ jarig bestaan hebben 
mogen vieren. Dit jaar had – mede vanwege het last minute niet doorgaan van een aantal mooie 
evenementen waar wij als vereniging graag aan deelgenomen hadden – iets minder activiteiten dan 
we in het voorgaande jaar hadden. Helaas speelden de verslechterde kwaliteit van ons clubvaarwater 
waarbij wij afhankelijk zijn van het onderhoud door de waterbeheerder ook een zeer grote rol bij het 
niet door kunnen gaan van een aantal vaardagen. Door de grote hoeveelheid algengroei was het 
vrijwel onmogelijk evenementen te organiseren waarbij we zo nu en dan ook graag andere collega 
modelbouwverenigingen als gast uit wilden nodigen. De evenementen die wel door gegaan zijn of die 
wij hebben bezocht waren wederom zeer de moeite waard.  
 
8 Januari 2017  
Op 8 januari is MVSV het nieuwe jaar gestart met een goed bezochte en 
uiterst gezellige Nieuwjaarsborrel. Dit keer aangeboden en georganiseerd 
bij één van de leden thuis. Onze hartelijke dank aan de fam. Prins voor 
deze zeer gastvrije ontvangst. 
 

25 Januari 2017  
Jaarvergadering MVSV. Deze keer niet in de gebruikelijke vergaderruimte van Scouting 
Steenbergen maar wederom bij onze penningmeester H. Prins thuis. Belangrijkste punten 
waren; aandacht voor het 12½ jarig bestaan en het vervangen van de inmiddels ruim 12 
jaar oude en behoorlijk lekkende vaarbak.  Na ook alle andere agendapunten behandeld te 

hebben sluit de voorzitter om 21.30 uur de vergadering en bedankt ieder voor zijn komst. 
 

14 maart 2017 
Met een aantal van onze leden zijn we op bezoek bij de 
Roosendaalse Modelspoorvereniging “Post B”. geweest. Op 
zich - voor een vereniging als MVSV waar scheepsmodel-
bouw over het algemeen wel de boventoon voert - niet het 
eerste wat je zou verwachten maar vanwege de toch wel 
brede interesse van de meest van onze leden geen echte 
onlogische stap. In velen van ons blijkt toch nog altijd dat 
jongetje dat vroeger of nog steeds  graag naar treintjes kijkt, 
er mee speelt of ermee gespeeld heeft. Enkele van onze 

leden hebben naast hun schepen ook nog een treinbaan 
in huis en mede hierdoor is dit idee van op bezoek bij deze 
spoorclub door initiatiefnemer Goof verder uitgewerkt. 
Dit uitstapje was voor de meeste van ons een hele andere 
wereld van modelbouw dan we gewend zijn maar we 
vonden het leuk om dit eens te zien, de ontvangst was 
hartelijk, de aangeboden koffie heerlijk en we kijken terug 
op een gezellige en leuk avondje uit. 
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26 maart en 2 april  2017      
Op zondag 26 maart is de eerste vaardag van het nieuwe 
vaarseizoen 2017 gehouden. Helaas waren er een aantal 
leden verhinderd waardoor het een kleiner groepje dan 
verwacht was. De gezelligheid en het enthousiasme van de 
aanwezige schippers was er niet minder om. De koffie met 
versgebakken appeltaart, de schalen met hapjes, de 
paaseieren en de frisdrankjes zorgden ervoor dat het aan 
niets ontbrak. Ook een bescheiden “Schippers bittertje” 
smaakte bij de schippers die na afloop niet achter het stuur 
hoefde prima. Het zonnetje was eveneens aanwezig, liet zich 

van zijn beste kant zien en zorgde al snel voor een heerlijke 
temperatuur en een bruin verbrande toet toen we thuis 
kwamen. Ondanks de matige opkomst toch een zeer 
geslaagde dag en daarom hebben we aansluitend een week 
later op 2 april deze vaardag nog eens in dezelfde 
hoedanigheid met hapjes en drankjes dunnetjes over 
gedaan. Wederom was dit in alle opzichten weer een zeer 
geslaagde dag. 

 
 
 
1 april 2017 
Op zaterdag 1 april heeft het MVSV bestuur van clublid 
Edwin van der Hoeven het nieuwe zeil voor onze vaarbak 
in ontvangst mogen nemen. Het oude zeil begon na ca. 12 
jaar trouwe diensten steeds meer en grotere lekkages te 
vertonen. Reparatie was volgens deskundig advies lastig of 
voor korte duur. Het nieuwe zeil is op initiatief van Edwin 
en met behulp van zijn werkgever “Timmermans 
Verspaningstechniek” tot stand gekomen en waarvoor 
onze grote dank!  
 

22 april 2017 
Net als vorig jaar heeft MVSV op uitnodiging van de Algemene 
Modelbouw Vereniging Zevenkamp uit Rotterdam ook dit jaar 
weer als gast deelgenomen aan hun soepvaren. De organisatie 
had wederom koste nog moeite bespaard, had diverse gast-
verenigingen uitgenodigd en zorgde voor een hartelijke 
ontvangst met heerlijke koffie en niet te vergeten de soep met 
stokbrood. Zowel op de wal als varende of afgemeerd in de 
haven een grote hoeveelheid schitterende scheepsmodellen 
van de meest uiteenlopende soorten en afmetingen.                
De “Berge Stahl” met een vaargewicht van ca. 3000 kg(!) was zo 

groot dat deze – net als vaak bij het echte schip waarvan deze nagebouwd is – niet eens de haven 
binnen kon varen en buiten voor anker moest 
gaan. De aanwezige Emma Maersk Line kon dat 
nog net wel en tezamen met alle andere modellen 
gaf dit veel mooie maritieme plaatjes zoals men 
deze ook ziet wanneer men bijvoorbeeld de 
Rotterdamse havens en Europoort bezoekt.           
Al met al weer een zeer gezellig dagje weg, heerlijk 
gevaren en hier en daar weer een aantal nieuwe of 
oude contacten aangehaald. 
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6 mei 2017 

Op deze dag heeft MVSV wederom op 
uitnodiging van het Steenbergse buitenzwembad 
“de Meermin” met onze modellen op geheel eigen, 
ludieke en inmiddels traditionele wijze het zwem-
seizoen van 2017 geopend. Bij het openingswoordje 
gaf badmeester Leo o.a. tekst en uitleg over de 
diverse vernieuwingen en sprak hij zijn dank uit naar 
MVSV voor de leuke en fijne samenwerking bij deze 
opening. Voor dit alles hadden hij en zijn team ook 
nog even de moeite genomen om uit de geluids-
installatie en ter ondersteuning van zijn toespraak 

een keur van toepasselijke strand- en scheepsgeluiden te 
toveren. Afgesloten met een daverend applaus van het 
aanwezige publiek konden de van ongeduld trappelende  
zwemmers nauwelijks wachten tot de schepen het bassin 
hadden verlaten en het bad volledig voor hen was, voor een 
deze keer wel erg verfrissende duik. Daarna onder het 
genot van een lekker bakje koffie en een praatje nog een 
poosje in het ondiepe bad gevaren. 
 

 

25 mei 2017 
Op initiatief van het Nederlandse Modelbouw-
forum wordt er al vele jaren op Hemelvaartsdag 
ergens in de lande de landelijke “Werkschepen-
dag” voor modelbouwschepen georganiseerd.   
Dit jaar was de werkschependag in Hoogvliet 
(Rotterdam) en met een aantal leden van MVSV 
hebben we deze prachtige dag als deelnemers 
bezocht. De locatie ligt als een groene oase te 
midden van de Rotterdamse havens en dus ook 
dicht bij allerlei industrie maar waar je eenmaal 
daar – behalve wat rokende schoorstenen op de 
achtergrond – absoluut niets van merkt. De 
vaarvijver – eigenlijk meer een soort natuurlijke 
ven – was groot genoeg om de ca. 80 deelnemers en minstens evenzoveel schepen een heerlijk dagje 

varen te bezorgen. Dat daarbij oude en nieuwe 
contacten aangehaald en weer eens gesproken 
worden spreekt voor zich. Al met al en zeker ook 
door toedoen van de goede organisatie, het fraaie 
weer, de vele gelijkgestemde deelnemers en hun 
vloot van werkschepen in alle soorten en maten een 
zeer geslaagde dag. Daarna moe en voldaan met 
bruin verbrande koppen naar huis en op de bank! 
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11 juni 2017 
De Brabantse Wal Dag is een dag dat ondernemers, 
verenigingen, (natuur)organisaties en overheden je 
laten beleven wat de Brabantse Wal zoal te bieden 
heeft. Dit jaar was de organisatie in handen van de 
Gemeente Steenbergen. Zij kozen ervoor om de eer van 
dit evenement aan de dorpskern Nieuw-Vossemeer te 
geven. Ook MVSV behoorde op dit evenement tot de 
genodigde standhouders en onze fraaie tent stond op 
enkele meters afstand van de Rietkreek. Hierdoor 

hadden we voor 
onze meegebrachte 
schepen ook een prachtig vaarwater vóór of eigenlijk achter de 
deur liggen. Dit gaf het bezoekende publiek prachtige beelden en 
veel bekijks van wat je met een scheepje kan als deze eenmaal 
afgebouwd is. In de tent een grote diversiteit. Zo had Harry P. 
naast een aantal van zijn schepen ook zijn 3 D printer en 
Steppcraft CNC freesmachine meegebracht. Met deze machines 

trok hij veel belangstelling en demonstreerde hij wat hiermee zoal mogelijk is en hoe ver je met een 
hobby – als je dat zou willen – kan gaan. Verder waren er zo’n 5 uiterst fraaie marine fregatten, 2 
stoomsloepen, 4 visserijschepen, een binnenvaartschip, een Duits patrouillevaartuig, ca. 8 sleep-
boten, 2 loodstenders, een werkponton, een off 
road auto, een vrachtauto in aanbouw en 3 
zeilboten aanwezig.      Zeker de laatstgenoemde 
waren zeer regelmatig op het water te zien en ook 
daarvoor was veel belangstelling van het 
bezoekende publiek. Mede door het prachtige weer 
met temperaturen rond de 27 graden, de met 
regelmaat rondtrekkende muzikanten en in 
middeleeuwse stijl verklede figuranten heerste er 
een zeer gezellige sfeer. 
 

17 juni 2017 
Net als in 2016 organiseerde “Landgoed Arcadia” ook 
dit jaar een open dag. De dag was speciaal bedoeld om 
de prachtige 8,5 ha. grote tuin van dit landgoed onder 
de aandacht van het publiek te brengen en viel dit jaar 
samen met het “Waterpoort” weekend. Behalve 
andere verenigingen, kunstenaars, muzikale artiesten 
was ook MVSV weer aanwezig en hadden we net als 
vorig jaar het mooiste plekje van het hele landgoed, nl. 
bij de immens grote vijver met prachtige eilanden en 
fraaie panorama gezichten gekregen. De Smit Rusland 

van Harry P, de Shelly Foss van Albert en de 
Amsterdam / Wijsmuller van Goof namen de – in de 
vijver aanwezige en best wel zware – Arcadia roeiboot 
een aantal keren op sleeptouw. Daarmee toonden ze 
aan het publiek waar iets kleins groots in kan zijn. 
Uiteraard met in de roeiboot een één of meerkoppige 
bemanning. Het publiek kon dit en de schepen op de 
wal wel waarderen.  
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3 september 2017 

Op 27 juli j.l. was het 
precies 12 ½ jaar geleden 
dat MVSV werd opgericht 
en dus reden voor een 
feestje. Dat gebeurde op 
3 september met – voor 
de leden – een surprise 
uitstapje naar de 
Bakkersmolen in het 
Belgische Essen. Met een voor de zondag best wel vroege 
start had het bestuur hier een uitgebreid ontbijt met 

aansluitend – onder begeleiding van een gids – een rondleiding door de molen, de bakkerij en het 
(stoom)museum georganiseerd. Vanwege het schitterende weer had men de ontbijttafel buiten 
gedekt. Het ontbijt werd met een “smakelijk eten” en voor ieder een glaasje cava of jus d’orange 
door de voorzitter geopend. Dat het allemaal best smaakte was al snel duidelijk. Op het eind van het 
ontbijt mocht onze voorzitter uit handen van Albert voor de 
club nog een mooi jubileumcadeau in ontvangst nemen. 
Daarna meldde onze gids “Maria” zich voor de rondleiding. 
Deze dame met haar gezellig Belgische accent leidde ons door 
de molen, de bakkerij, het museum en wist op een zeer 
amusante manier in geuren en kleuren de geschiedenis en de 
vele details van deze prachtige locatie te vertellen. Na de 
rondleiding nog een gezellig afzakkertje op het tuin-terras en 
daarna huiswaarts. Terugkijkend was deze dag in alle 
opzichten weer een zeer geslaagde MVSV (feest)dag. 
 
23 september 2017 

Op 23 sept. j.l. hield Zorghoeve 
Kakelbont in Dinteloord weer 
haar jaarlijkse appelplukdag. Dit 
keer niet alleen de appel- (en 
peren)plukdag, maar ook – 
vanwege hun 10 jarig jubileum – 
een open dag met tal van 
activiteiten. Een van de vele 
activiteiten was de aanwezigheid van MVSV. Net als 
voorgaande keren stonden wij met onze vaarbak, 
modellen en spulletjes weer netjes en gezellig tussen 
de andere kraampjes in de loods. De aan het begin 

van dit jaar vernieuwde vaarbak kreeg hier zijn vuurdoop en Kakelbont de primeur. Ongeveer een 
jaar geleden stonden wij ook op deze plaats in de loods en hebben toen letterlijk de hele dag flink 
lopen dweilen om de lekkages van de oude bak nog enigszins onder controle te houden. Daarna 
heeft Edwin stappen ondernomen waarvan we nu – 
door het ontbreken van eerdere vaarbak evenementen 
in dit jaar – eindelijk het resultaat konden zien. Het 
resultaat mag gezien worden! Door omstandigheden 
helaas dit jaar geen vrachtwagen- en heftruckmodellen 
maar wel een mooi sportwagen diorama van Hans en 
een heuse door stoom aangedreven auto van Bert. 
Hopelijk zijn de trucks volgend jaar weer wel van de 
partij. De eveneens door stoom aangedreven sloep 
“Victoria” van Bert had deze dag ook zijn debuut en 
ging hier bij Kakelbont voor het eerst sinds de start van  
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de bouw (ca. 2 jaar geleden) te water en voer – rustig en met nog de nodige voorzichtigheid 
– zijn eerste rondjes. Met buiten schitterend weer en haast nergens een zuchtje wind kon Henk met 
twee deuren van de loods tegen elkaar open zijn zeilschoener “Diana Lucia” – niet snel maar wel heel 
statig – toch nog redelijk in beweging houden. Ook de andere aanwezige scheepsmodellen waren 
met grote regelmaat op het water te zien. 
 

24 december 2017 
Laatste clubbijeenkomst van 2017 met koffie, thee en banketletter.  
Hiermee sloten wij 2017 af, we kijken terug op een mooi verenigingsjaar 
met daarin een aantal zeer mooie evenementen waar wij onze fraaie 
hobby en het gezicht van MVSV hebben mogen presenteren.  
Alle leden, sponsors en belanghebbende; Hartelijk dank hiervoor!  

Tot zover dit verslag van de MVSV activiteiten in 2017. 

Bert Verbeek                                                                                                                                              
Voorzitter MVSV.  

 


