
 

Hoi, ik ben Goof, 

Waarom ik in de modelbouw ben gegaan? 

Mijn pensionering bij de Suiker Unie Dinteloord kwam in zicht, hier heb ik altijd in de 

techniek en onderhoud gezeten, later ook in de planning/werkvoorbereider geweest.                                                                                                                

Om toch met techniek en bouwen bezig te blijven stond de modelbouw mij wel aan.                                                                                                                        

In Steenbergen is modelbouwclub MVSV aanwezig, hier wordt veel met boten 

gedaan maar ook andere modellen worden gebouw zoals vracht- en racewagens. 

Een aantal keren ben ik daar geweest voor informatie en wat ze zoal doen.                                                                                                                           

De vereniging is niet groot en er wordt aan van alles deelgenomen, heeft een 

clubhuis en er is ook een vaarlocatie bij, dat sprak mij wel aan.                                  

Ik ben lid geworden vanaf  2016. 

Dan heb je nog geen boot, de leden geven je advies bij wat je kunt gaan doen en in 

dit geval heb ik voor een boot gekozen.                                                                           

Via een lid werd ik er op attent gemaakt dat er een boot te koop was, dus ben ik 

gaan kijken, dit was een sleepblusboot de Dockyard uit Rotterdam en op schaal 

gebouwd.                                                                                                                   

Het leuke is dat je dan meteen kan gaan varen, want er zijn genoeg activiteiten in de 

club en ook gaan we bij andere clubs varen.                                                             

Het zelf bouwen van een boot staat bij mij wel voorop, maar dat werd toch anders.                                                                                                                  

De club kreeg vorig jaar van iemand een aantal boten uit een nalatenschap 

aangeboden en wilde deze graag aan onze club schenken.                                                                   

Deze boten werden in overleg onder de clubleden toebedeeld en hier kreeg ik er ook 

een van, dit was de sleepboot “Amsterdam” van Wijsmüller en deze was nog niet 

radiografisch bestuurbaar.                                                                                                              

Een hele uitdaging en met goede adviezen van clubleden ben ik aan de slag gegaan.                                        

Na veel schuren en water dicht maken, motor en roer inbouwen kon het schip in 

augustus te water.                                                                                                        

De bovenbouw wordt ook aangepast en van de juiste verlichting voorzien.               

Zo wordt je vrijetijd goed opgevuld, heb ik er een leuke hobby bij en je blijft toch met 

techniek bezig.                                                                                                   

De gezelligheid, elkaar helpen en het varen staan in de club bovenaan.                

Groet, Goof 

 

 

 

 


