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Overzicht Activiteiten MVSV in 2018 

2018 was voor MVSV wederom een goed jaar. 
Helaas speelden de verslechterde kwaliteit van ons clubvaarwater - waarbij wij afhankelijk zijn van 
het onderhoud door de waterbeheerder - nog steeds een zeer grote rol bij het niet door kunnen gaan 
van een aantal eigen vaardagen. Door de grote hoeveelheid algengroei was het vrijwel onmogelijk 
(thuis) evenementen te organiseren waarbij we zo nu en dan ook graag andere collega modelbouw-
verenigingen als gast uit zouden wilden nodigen. De evenementen die wel door gegaan zijn of die wij 
bezocht hebben waren wederom weer zeer de moeite waard.  
 
7 Januari 2018 
 
Op 7 januari is MVSV het nieuwe jaar gestart met een goed bezochte en 
uiterst gezellige Nieuwjaarsborrel. Dit keer wederom aangeboden en 
georganiseerd bij één van de leden thuis. Onze hartelijke dank aan de 
fam. Prins voor deze zeer gastvrije ontvangst. 
 

7 februari 2018  
 
Jaarvergadering MVSV. Deze keer niet in de gebruikelijke vergaderruimte van Scouting Steenbergen 

maar bij onze secretaris H. Zaat thuis. Belangrijkste agendapunt zoals altijd de te 
verwachte evenementen in 2018. Na ook alle andere agendapunten behandeld te 
hebben sluit de voorzitter de vergadering en bedankt ieder voor zijn komst. 
 

24 en 25 februari 2018 
 
Op 24 & 25 februari heeft MVSV wederom 
deelgenomen aan de “Modelbouwbeurs in Goes. 
Deze landelijke beurs is voor vele modelbouwers 
inmiddels een niet meer weg te denken begrip.  
Met zo’n kleine 40 modellen, de demonstraties van 
Harry met zijn Stepcraft frees en 3 D 
printerinstallatie hebben we – gezien de vele 
positieve reacties tijdens dit 2 dagen durende 
evenement – een aardige indruk van ons als 
vereniging achter kunnen laten.                                 

Zo hadden we bij ons: de 
imposante oorlogsbodem-
schepen van Paul, het LC fregat van Harry, het in aanbouw zijnde 
visserijvaartuig “Andrea Gail” uit de film “the Perfect storm” van Tom, de 
stoomsloepjes van Bert, de fraaie zeilschoener van Henk, de binnenvaart, 
kustvaart, containervaart, visserijvaart, 

een delegatie van verschillende 
sleep- en offshore schepen, 
diverse plezierjachten, de vracht- 
en transportafdeling van Edwin en 
Albert maar ook enkele 
legertanks, een diorama en een 
heus stoomautootje. 
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4 maart 2018      
 

Op 4 maart hebben we ons inmiddels 
traditionele snertvaren georganiseerd.              
Dit zou normaliter ook de opening van het 
nieuwe vaarseizoen moeten zijn, maar helaas 
“Koning Winter” gooide in de aanloop naar dit 
evenement nog even wat roet in het eten. 
De nachten werden kouder en kouder en 

hoewel het er door de straf opstekende wind nog even op leek dat de 
vaarwegen rond onze steiger het misschien wel net zouden redden werd   
de ijsgang toch te dik. De deelnemende leden 
werden ingelicht, het vaargedeelte afgelast maar 
de rest ging gewoon door. Binnen brandde de 
kachel maar met buiten een strak blauwe lucht, 
een paar extra blokjes hout in de vuurkorf en de 
tuinstoelen uitgestald zocht vrijwel ieder gelijk een 
plekje in het fraaie voorjaarszonnetje. De dames 
zorgden voor een warm kopje koffie en aansluitend 
voor een overheerlijke maaltijd van erwtensoep 
met bruin brood en Zeeuws spek. Ook het 
inmiddels traditionele Schippersbittertje was een 
heerlijk en welkom opwarmertje. 
Niet gevaren maar wel weer eens even gezellig met 
zijn allen bijgepraat. 
 
 
 
 
5 mei 2018 
 
Op 5 mei j.l. heeft MVSV – inmiddels 
traditiegetrouw – het zwemseizoen van het 
Steenbergse buitenzwembad “de Meermin” 
met onze modellen op geheel eigen en toch 
wel ludieke wijze geopend. Om 10.00 uur 
opende de badmeester Leo met zijn 
gebruikelijke toespraak het zwemseizoen 2018 
en bedankte hij alle aanwezigen voor hun 
komst en fijne samenwerking. Aansluitend gingen in het ondiepe bad voor de 8 aanwezige schepen 
van MVSV de trossen los, terwijl om diezelfde tijd al gelijk de eerste zwemmers in het diepe bad van 

start zijn gegaan. Eigenlijk een dubbele openingsactie die dit jaar 
om begrijpelijke reden niet gelijktijdig in één en hetzelfde bad 
konden plaatsvinden. Het enthousiasme in beide baden en op de 
kant was er echter niet minder om en we hebben onder het 
genot van een heerlijk voorjaarszonnetje en lekker kopje koffie, 
gezellig een aantal uren kunnen varen in een bad dat vrijwel 
helemaal alleen voor ons was. Kort voor het einde kreeg MVSV 
nog een leuke verrassing, namelijk twee prachtige statische 
offshore modelschepen die geschonken werden door een trouwe 
bezoeker van het zwembad. Wij zijn bijzonder blij met deze 
fraaie schenking. 
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26 mei 2018 
 
Op uitnodiging van “Jachthaven Noordschans” heeft MVSV deelgenomen aan hun 50 jarig 

jubileumfeest. Het feest was grotendeels 
besloten en bedoeld voor ligplaatshouders en 
genodigden. De organisatie had kosten nog 
moeite gespaard en behalve MVSV was de 
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij 
vertegenwoordigd, was er een spectaculaire 
demonstratie met een Flyboard, een shantykoor 
die hun fraaie zeemansliederen ten gehore 
brachten en waren er een aantal oude 

ambachtswerkers aanwezig. Uiteraard is er door 
onze leden gezellig, maar vooral veel met hun 
modellen gevaren en gedemonstreerd. Dit 
varieerde van de plezier-  tot beroepsvaart, maar 
ook op de wal was er beweging en reed er zo nu 
en dan een model vrachtauto, heftruck of 
legervoertuig. 
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9 september 2018 
 

De Brabantse Wal Dag is een jaarlijks 
terugkerende dag waarop 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 mensen rond het fraaie 
Hoogerheidense “Landgoed Mattemburgh”. 
Ook MVSV behoorde op dit evenement weer tot 
de genodigde standhouders en met een aantal 

fraaie doorzicht marktkramen kwamen de door 
onze leden meegebrachte modellen in deze zeer 
panoramarijke omgeving weer bijzonder goed tot 
hun recht.  

Mede vanwege deze prachtige na-zomerse dag was 
er een enorme hoeveelheid publiek op de been en 
was het de hele dag – zowel bij de stand als bij onze 
vaarbak – bijzonder druk. Voor de bezoekende 
kinderen (de aspirant schippertjes van morgen) 
waren onze meegebrachte clubkinderbootjes een 
kennismaking waar gretig gebruik van gemaakt werd 

en waarvoor op enig moment zelfs een wachtrij van langer dan 30 minuten ontstond. Voor de 
zeilschoener “Diana Lucia” van Henk was het een beetje pech deze dag. Het onderliggende terrein 
van de vaarbak was niet helemaal vlak en daardoor had deze op een aantal plaatsen te weinig water 
onder de kiel waardoor het schip aan de grond liep.  
Ook voor Tom zat het niet mee want zijn onlangs 
nieuw van de werf gekomen Andrea Gael (uit de film 
“the Perfect storm”) kampte met wat technische 
problemen en moest zodoende voor de wal blijven. 
Voor de stoomsloep Victoria van Bert waren er 
gelukkig geen problemen, deze heeft menig keertje 
het vuur onder de ketel opgestookt om daarna 

parmantig 
zijn rondjes 
door de 
vaarbak te 
stomen.     
De prachtige diorama’s van Paul en Hans wisten ook zeer 
veel belangstellende blikken te trekken en gaven een 
welkome afwisseling met rest van de meegebrachte 
schepen. En menig keer was de vraag van het publiek dan 
ook: maken jullie dit echt allemaal zelf? Na afloop de 
vaarbak leeg krijgen was met de direct ernaast gelegen 

gebouwen nog even een te overwinnen obstakel, maar ook dat kwam uiteindelijk goed en konden 
we terugkijken op een zeer geslaagde  “Brabantse Wal Dag 2018”. 
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6 oktober 2018 
 
Op 6 oktober heeft MVSV op uitnodiging van de Nederlandse Vereniging van Modelbouwers 
deelgenomen aan hun jaarlijkse modelbouwdag in de evenementenhal van Gorichem.                      

Het thema van dit jaar was 
“Inspiratie & demonstratie”.       
De organisatie had naar aanleiding 
van dit thema de deelnemers 
gevraagd om dit keer eens niet 
alleen met kant en klare modellen, 
maar met modellen te komen waar 

nog volop aan gewerkt wordt en waarbij de bezoekers 
een betere indruk krijgen van wat er allemaal bij komt 
kijken om een model te bouwen. Hieraan is door menig 
deelnemer goed gehoor gegeven en zo was er echt weer 
van alles te zien en vooral te bewonderen. Dat dit niet 
alleen tot scheepsmodellen beperkt bleef mag voor zich 
spreken, zo was er ook van alles op trein- (vracht)auto, 
luchtvaart en al het andere wat je op modelbouwgebied 
zou kunnen bedenken.                   

Door omstandigheden zoals ziekte en reeds langer 
afgesproken andere verplichtingen was MVSV dit keer 
met een relatief klein clubje, maar wat er door de 
aangemelde leden meegebracht was, mocht gezien 
worden en zorgden gedurende de hele dag voor een 
goede belangstelling van zowel het publiek als van de 
andere deelnemers die dag.                                                                                  

Behalve het zien en uitwisselen van 
informatie is een dag als deze voor velen 
ook zeker een belangrijke ontmoetingsdag 
om met vrienden en bekenden bij te praten 
of nieuwe contacten te leggen. Al met al 
weer een zeer geslaagd evenement en een 
mooie dag om op terug te kijken. 
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14 oktober 2018 
 

Laatste clubvaardag van het zomerseizoen 2018 met 
schitterend najaarsweer, lekkere hapjes, een drankje 
en natuurlijk weer een hoop gezelligheid! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 november 2018 
 

Op zondagochtend 11 november hebben we helaas moeten constateren dat in een 
van de voorgaande dagen of nachten ons clubhuis weer eens door één of meerdere 
ongewenste personen bezocht is. 
Hoewel we proberen om altijd zo min 
mogelijk spullen van waarde in ons 
clubhuis achter te laten zijn er helaas 

toch twee van onze jeugdclubboten meegenomen  
(zie archieffoto).  
Behalve dat en nog wat andere dingetjes was er 
natuurlijk ook nog de nodige inbraakschade.  
Al met al geen fijne ontdekking aan het begin van     
een clubzondag. Daarna maar weer proberen alles       
zo goed mogelijk te herstellen of te vervangen. 
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23 december 2018 

 
Laatste clubbijeenkomst van 2018 met koffie, thee en banketletter.  
Hiermee sloten wij 2018 af, we kijken terug op een geslaagd 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 2018. 

Bert Verbeek                                                                                                                                              
Voorzitter MVSV.  

 


