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Overzicht Activiteiten MVSV in 2019 

2019 was voor MVSV wederom een goed en leuk jaar. 
De evenementen van afgelopen jaar waren net als in voorgaande jaren, weer zeer de moeite waard!  
 
 
13 Januari 2019 
 
Op 13 januari is MVSV het nieuwe jaar gestart met een goed bezochte en 
uiterst gezellige Nieuwjaarsborrel. Dit keer aangeboden en georganiseerd 
bij “Technisch bureau H&U” het bedrijf van Albert, een van onze 
clubleden en tevens sponsor van MVSV. Na een hartelijke ontvangst van 
Albert en zijn vrouw Petra en de nodige handjes schudden, was het tijd voor een lekker kopje koffie, 
het traditioneel bijbehorende plakje cake en al datgene wat er verder bij een nieuwjaarsborrel nog 
op tafel komt. Aansluitend aan deze borrel had Albert nog een verrassende rondleiding op twee – bij 

hun voor de wal en in onderhoud liggende – River Cruise Ships 
geregeld. Het waren de “MS Royal Crown” en de “MS Johann 
Strauss”. Beide schepen met elk een lengte van ca. 110 meter, de 
eerste heel klassiek en de 
tweede strak en modern 
ingericht. Met name de 
Royal Crown oogstte met 
haar vele luxe en sierlijke 

houtbewerkingen de nodige bewondering bij onze leden en 
hun partners. 

 
 
 
18 - 19 januari 2019  
 
Op deze dagen organiseerde de onlangs nieuw 
opgerichte scheepsmodelbouwvereniging Tholen 
haar eerste modelbouwshow. Verschillende 
collega modelbouwverenigingen boden bij het 
horen van hun plannen deze nieuwe vereniging 
spontaan hun hulp aan en ook MVSV heeft – zoals 
goede buren dat betaamt – direct haar volledige 
medewerking toegezegd. Zodoende hebben een 
aantal van onze leden met hun modellen hier aan 
deelgenomen. Het waren twee mooie en leuk 
georganiseerde dagen met een zeer grote publieke 
belangstelling. 
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28 januari 2019  
 
Jaarvergadering MVSV.  

De belangrijkste agendapunten waren het nieuwe clublogo,  de op 
handen zijnde open dag en de te verwachten evenementen voor 
2019. Na ook alle andere agendapunten behandeld te hebben, sluit 
de voorzitter de vergadering en bedankt ieder voor zijn komst. 

 
 
 
 
 
 

03 februari 2019 
 

Op zondag 3 februari organiseerde MVSV haar 
traditionele open dag. In tegenstelling tot vrijwel 
alle voorgaande keren nu niet in het voorjaar maar 
in de, voor velen, wat rustigere winterperiode.                                                     

Dankzij de prettige samenwerking die wij met onze 
directe buren “Scouting Steenbergen” hebben, 
konden wij op deze zondag twee van hun zaaltjes 
gebruiken. Dit zorgde ervoor dat wij eigenlijk min of meer op onze eigen clublocatie in nabijheid van 
onze eigen MVSV faciliteiten als vaarwater, steiger en clubhuis lekker droog en warm bij de kachel 
onze bezoekers mochten ontvangen. 

Met deze open dag was ook nu weer te zien dat in een 
relatief kleine club als MVSV, waar scheepsbouw 
misschien wel de boventoon voert, plaats is voor 
meerdere verschillende modelbouwinteresses en dat die 
hier ook goed en leuk samen gaan.                                     

De opkomst was prima en we mogen zeker 
spreken van een zeer geslaagde open dag 
2019. 
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31 maart 2019 
 

Zondag 31 maart hebben we – nadat we deze enkele weken eerder vanwege 

het toen voorspelde stormweer uit hebben moeten stellen – toch ons jaarlijkse 

“Snertvaren” kunnen organiseren. Het was met de N -NO wind wel een beetje 

fris, maar bij “Snertvaren” hoort 

per slot toch (een heel klein 

beetje) snertweer. Binnen 

brandde de kachel en buiten de 

vuurkorf. Met de wervelende wind zorgde de vuurkorf 

soms wel voor enige overlast. Besloten is daarom de 

vuurkorf – ondanks zijn gezellige uitstraling – bij een 

volgende editie maar achterwege te laten en ons 

beter te warmen aan een extra kop koffie, soep of 

een Schippersbittertje. De belangstelling voor het 

snertvaren (en de daarbij horende gezelligheid) 

neemt ieder jaar toe en dat was dit jaar aan het 

aantal aanmeldingen goed te merken. Begonnen met 

koffie, thee (en limonade voor de meegekomen 

kinderen), was de kop er al snel af. De schepen werden voorzichtig te water gelaten om er vervolgens 

urenlang niet meer uit te komen. Sommige meegebrachte schepen waren voorlopig nog niet zover, 

maar gaven wel voldoende gespreksstof omtrent zaken als de verdere afbouw hiervan. Buiten bezig 

zijn maakt hongerig en na enige tijd werd het tijd voor de inwendige mens. Binnen ging de pan ging 

op het vuur en werden de tafels gedekt. Ondanks dat het binnen toch wel een stuk aangenamer was, 

kozen de meeste om – met de jas goed dicht en niet te flauw – lekker buiten te eten. Deze keer naast 

het gewone (bruin) brood ook - ’s morgens bij de bakker vers gehaalde – harde broodjes, die 

vervolgens met Zeeuws spek belegd ook als eerste 

op waren. De erwtensoep was als vanouds en ook 

hier was na afloop vrijwel niets meer over. Al met al 

weer een zeer geslaagde dag waarbij de soms wel 

frisse N - NO wind ons niet van een heerlijk, maar 

vooral gezellig ochtendje eten, drinken en clubvaren 

heeft kunnen weerhouden. 

 
Voorjaar 2019 
 
Inmiddels staat ons clubhuis er al weer ruim 6 jaar en werd het 
– naast het periodieke onderhoud - tijd voor het nodige (groot) 
onderhoud! De - niet tegen te houden - neerslag van condens  
veroorzaakte slechte plekken in met name de vloer en in het 
najaar van 2018 hebben enkele van onze leden daar al een 
aantal nieuwe reparatiestukken in gezet. 
Ook het raamkozijn was om dezelfde reden al langere tijd slecht 
en ondanks verwoede pogingen om het met houtrotvuller en 
andere hulpmiddelen nog zolang mogelijk te rekken, was het 
uiteindelijk niet meer te redden. De inbraak van najaar 2018 heeft er bij dit kozijn en de toen 
geforceerde deur overigens ook geen goed aan gedaan en zowel de deur als het raamkozijn moesten 
vervangen worden. Over de eventuele mogelijkheden hiervan zijn er op de clubavonden wat ideeën 
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geopperd en uiteindelijk is er gekozen om op zoek te gaan naar 
een (gebruikt) hardhouten kozijn met dubbel glas en liefst twee 
openslaande deuren. Met deze keuze zouden we meerdere 
vliegen in één klap kunnen vangen. Na enig speurwerk is er op 
internet een gebruikt maar nog goed kozijn met betreffende 
openslaande deuren gevonden en door enkele van onze leden 
opgehaald. Clublid Harry heeft het daarna in zijn werkplaats op 
de gewenste maat afgezaagd, ingekort en opnieuw opgebouwd.  

Op een fraaie lentedag hebben Harry en Bert de stoute schoenen 
aangetrokken en begonnen zij met een (groot) gat in het clubhuis te 
zagen om vervolgens het 
nieuwe kozijn te plaatsen. 
Daarna konden we binnen 
wat met de indeling schuiven 
waardoor we uiteindelijk een 
beter te benutte ruimte 

hebben kregen. Met aansluitend een nieuw en verfrissende 
schilderbeurt was het toch nog een hele - maar zeker ook 
voldoening gevende – onderhoudsbeurt van het clubhuis. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Onderhoud clubterrein. 
 
Niet alleen aan het clubhuis, maar ook aan het omliggende clubterrein moet met enige regelmaat 
onderhoud gepleegd worden. Het lastige werk aan de schuine taluds bij de waterkant gebeurt 
gelukkig sinds enige tijd door mensen van de gemeente, maar voor het overige werk kunnen we 
rekenen op een aantal van onze eigen leden. Het onderhoudswerk bestaat met name uit: het 
snoeien van de heg, onkruid tussen de bestrating weghalen, het herstellen van verzakt of door 
wortels opgedrukt straat- en tegelwerk, soms eens een nieuw bankje plaatsen en verder alles wat er 
zo nu en dan aan verbetering of onderhoud tevoorschijn komt. 
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26 mei 2019 
 

Zondag 26 mei hebben we na 
een onlangs zeer geslaagde 
renovatie van ons clubhuis  
samen met de leden en partners 
een klein en bescheiden house 
warming gehouden. Geen 
formele zaken, maar gewoon 
gezellig een drankje, een hapje, 
bijkletsen, een beetje varen en zien hoe alles na deze 
renovatie geworden is. Jammer was wel dat er enkele leden 

verhinderd waren, want liefst doen we zo’n dagje met de 
voltallige club. Er werd gevaren en mede door de soms wel 
harde wind én teveel schepen op het verkeerde moment op 
dezelfde plaats, was er helaas nog wel een kleine – niemand iets 
te verwijten – aanvaring te melden, waarbij de zeilschoener 
Diana Lucia” van Henk nog enige averij opliep. Al met al een 
hele gezellige heropening van het clubhuis en waar tussendoor 
ook al weer plannen of mogelijkheden voor nieuwe 
evenementen in de toekomst ter tafel kwamen. 
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8-9-10 juni 2019 
 

In het pinksterweekend van 8-9-10 juni j.l. heeft MVSV 
samen met “Stichting Cultuur Moerdijk” in het 
Zevenbergse “Theater de Schuur” de expositie 
“Modelbouw Anders” verzorgd.  
Tijdens deze dagen werd er een grote variatie aan 
modelbouwmogelijkheden getoond. De scheepsmodellen 
waren misschien wel wat in de meerderheid, maar ook het 
bouwen en tonen van diorama’s neemt binnen MVSV steeds meer toe en ook hiervan werden tijdens 

deze dagen 
schitterende modellen 
getoond. Niet van 
MVSV zelf maar via één 
van de medewerkers 
van “Theater de 
Schuur” was er ook een 

gedeelte spoorwegmaterieel waar diverse schitterende locomotieven en bijbehorende rijtuigen 
werden getoond. Op het theaterpodium stond een groot scherm waar doorlopende filmpjes van 
MVSV, haar leden of andere toepasselijke nautische activiteiten werden vertoond. 
Als je scheepsmodellen toont is het ook leuk om deze in hun eigen element van water te laten zien. 
Daarom had MVSV op verzoek van de organisatie de vaarbak meegebracht. Hierin voeren op zijn tijd 

de door de leden gebouwde 
modellen en nog net zo 
belangrijk was dat het publiek 
– met name de jeugdige 
bezoekers – gebruik mochten 
maken van onze 
clubscheepjes en zo eens 
konden ervaren hoe het is om 
een model te besturen.  
                                                    

Al met al waren het weer zeer geslaagde dagen, waarbij wij de organisatie danken voor de zeer 
gastvrije ontvangst en fijne samenwerking. 
 
Met een knipoog: MVSV kan weer wat aan haar CV toevoegen, nl.; 
We hebben nu zelfs ook al eens in het theater gestaan. 
 
 
 
06 juli 2019 
 
Op uitnodiging van “WSV de Dintel” in Dinteloord heeft MVSV deelgenomen aan hun 50 jarig 

jubileumfeestdag. Deze feestdag was door het 
bestuur en de leden zeer groots opgezet. 
Centraal op het haventerrein had de 
organisatie de vaarbak van MVSV gepland met 
daaromheen, behalve de MVSV stand, een 
keur van marktkramen met vele diverse 
activiteiten en een echte kofferbak verkoop 
waar uitsluitend nautische artikelen werden 
verhandeld. MVSV scoorde bij het sluiten van 

de markt daar uiteindelijk ter vervanging van onze inmiddels afgeschreven roeiboot nog een fraai 
calamiteitenvaartuig in de vorm van een rubberboot.  
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Een Shantykoor en een over het terrein 
rondtrekkende Dixielandband zorgden voor de 
muzikale omlijsting van deze dag. De activiteiten 
beperkte zich niet alleen tot de wal maar ook op het 
water waren er activiteiten. Zo bracht bijvoorbeeld de 
bezoekende “blusboot Furie 4” luid toeterend en met 
zijn krachtige waterstralen tot hoog in de lucht een 
spectaculaire groet aan de jubilerende vereniging. 
Dat MVSV veel belangstellenden naar haar meegebrachte scheepsmodellen en de vaardemo’s in 

vaarbak trok, kon bij een evenement als dit, met 
zoveel botenliefhebbers, ook eigenlijk niet missen.   
De zeilschoener Diana Lucia van 
Henk heeft nog enige tijd het 
ruimere sop gekozen en voer 
een poosje in de wedstrijdbaan 
van de zeilende 
Optimistenklasse. 

Het weer, de ontvangst en de organisatie van “WSV de Dintel” waren super!  
 
 
15 september 2019 
 
De Brabantse Wal Dag is een jaarlijks terugkerende dag dat ondernemers, verenigingen, 
(natuur)organisaties en overheden je laten beleven wat de Brabantse Wal zoal te bieden heeft.      
Net als vorig jaar was de organisatie in handen van de medewerkers rond het fraaie Hoogerheidense 
“Landgoed Mattemburgh”. Ook dit jaar behoorde 
MVSV 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. Wat het weer betreft was het een 
perfecte kopie van de prachtige na-zomerse dag die 
wij hier vorig jaar mochten beleven en was er weer 
een enorme hoeveelheid publiek op de been. Zowel bij onze stand als bij de vaarbak was het heel de 
dag een gezellige drukte. Ook voor onze meegebrachte clubbootjes was weer ruimschoots 
belangstelling. Met deze bootjes kunnen zoals gewoonlijk de bezoekende kinderen (en soms ook de 

ouders daarvan) even ervaren hoe 
het is om met een op afstand 
bestuurd scheepje te varen. Voor de 
aspirant schippertjes een 
kennismaking waar gretig gebruik 
van gemaakt werd. 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 waarna het schip aan de grond liep. De onlangs – na een 
grondige renovatie – van de werf gekomen zeilboot “Draak” van Bert stak met zijn kiel iets minder 
diep en kon op het diepste gedeelte van de bak krap aan een aantal baantjes varen. In stilte was er 
de hoop dat er misschien tussendoor nog even met de zeilboten in de grote panoramarijke vijver van 
het Landgoed te varen zou zijn, maar mede door de daar aanwezige waterplanten was er helaas te 
weinig ruimte. De stoomsloep “Victoria” had zich daar – in het geval dat dit wel kon – graag even bij 
aan willen sluiten. 
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Paul B had zijn prachtige vloot van oorlogsschepen weer bij en samen met de eveneens tot in 
perfectie gebouwde schepen van de andere leden 
trok dit zeer veel belangstellende blikken. Aan het 
enige tijd geleden door Henk verkregen schip 
“Havendienst 1” – een voormalige blus- en 
dienstboot uit de Amsterdamse havens – was 
duidelijk te zien dat hier nog wel wat uurtjes noeste 
arbeid in gaat zitten, maar met alle vertrouwen; Ook 
dit gaat goed 
komen.          

Harry bracht behalve zijn schepen ook zijn 3D printer en Stepcraft 
freesmachine mee en demonstreerde hiermee hoe je met een 
stukje extra “PC Techniek” je hobby nog verder uit kan breiden. Dit 
laatste werd door onze buren van deze dag – het Fablab uit Bergen 
op Zoom waar Harry ook met enige regelmaat vertoeft – ook nog 
eens haarfijn getoond en uitgelegd. 
Mede door het prachtige weer met temperaturen rond de 25 – 27 
graden, de overige activiteiten waarbij er van 
alles te zien en te doen was en de met 
regelmaat rondtrekkende muzikanten heerste 
er een zeer gezellige sfeer. 
Daarna konden we moe maar voldaan 
huiswaarts keren waarbij we wederom 
terugkijken op een zeer geslaagd evenement nl. 
de “Brabantse Wal Dag van 2019”. 
 
 
20 oktober 2019 
 
Open dag “Fort Henricus” 20 oktober 2019 
Van 1627 tot 1816 beschermde Fort Henricus – de toen nog vestingstad – Steenbergen. In die tijd 
had Steenbergen nog een open verbinding met de Noordzee en op het fort stonden o.a. de 
kanonnen klaar om de vijand af te slaan. De afgelopen jaren is het terrein van Fort Henricus 
gerestaureerd en ligt het er weer zoveel 
mogelijk bij als in de zeventiende eeuw. Het 
Fort is inmiddels eigendom van 
Natuurmonumenten. Samen met de 
Stichting “Zuiderwaterlinie” en de gemeente 
Steenbergen organiseerden zij, na voltooiing 
van de restauratie, op zondag 20 oktober 
een open dag. Op de achtergrond van deze 
dag trok ook de jaarlijkse bietentocht met 
door paarden voortgetrokken historische 
schepen aan de horizon voorbij. 
Op deze open dag, met officiële opening, het overdragen van de nieuwe uitkijktoren en de nodige 
toespraken waren er een aantal standhouders met diverse activiteiten te zien. Door de vele 
regenbuien in voorafgaande dagen was het binnenterrein dermate slecht en drassig geworden dat de 

organisatie voor de activiteiten last minute naar het 
buitenterrein moest uitwijken. Onder de 
standhouders ook MVSV met een marktkraam. 
Vanwege de nog te verwachte regen waren de 
aankleding en de getoonde modellen voor onze 
maatstaven misschien wat soberder dan we gewend 
zijn, maar ondanks dat hebben we toch geprobeerd 
er ook hier weer het beste van te maken en dat is 

https://mvsv.nl/open-dag-fort-henricus-20-oktober-2019/
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aardig gelukt. Ondanks de vooraf toegezegde 
plaats om onze modellen veilig in en uit het 
water te kunnen halen en zo in de grachten 
van het fort te kunnen varen, was er slechts 
een steil en modderig talud. Toch hebben een 
aantal leden – met het gevaar eerder dan het 
model beneden of in het water te zijn – de 
steile oever getrotseerd en zijn er hiermee 
voor het eerst sinds eeuwen weer schepen door de grachten van het Fort gevaren.  
Wat het weer betreft was het misschien een druilerige dag met voor de zeilboten te weinig wind, 
maar aan de vele bezoekers en de goede zorg van de organisatie heeft het zeker niet gelegen. 

 
24 november 2019 
 
Brabantse koffietafel 
 
Omdat de Barbecue er dit jaar door omstandigheden bij ingeschoten is, wilde het bestuur toch iets 
aan de gebruikelijke seizoenafsluiting doen. Als variant op de bbq is er gekozen voor een Brabantse 
koffietafel. Aanvankelijk wilde wij dit graag op 
onze eigen clublocatie doen, maar vanwege 
de beperkte (binnen)ruimte kregen wij al snel 
het aanbod dit bij de fam. Prins thuis te 
organiseren en dat aanbod hebben wij dus 
heel dankbaar aangenomen. 
De organiserende dames hadden prima hun 
best gedaan, het ontbrak werkelijk aan niets 
en ook de ’s morgens in alle vroegte nog vers 
gebakken koffiekoeken van Henk smaakte 
fantastisch. 
 
 
 
07 december 2019 
 
NVM Modelbouwdag2019 
 
Op uitnodiging van de Nederlandse Vereniging van Modelbouwers hebben enkele van onze leden op 
deze dag wederom deelgenomen aan de jaarlijkse NVM Modelbouwdag. Dit keer gehouden in de 
Expo hallen van het Utrechtse Houten. In tegenstelling tot wat vaak op beurzen als deze te zien is, 
werd met klem door de organisatie gevraagd om vooral niet 
alleen de reeds afgebouwde, maar ook zeker de nog in aanbouw 
zijnde modellen mee te brengen en te tonen hoe deze tot stand 
komen. Met deze vorm van exposeren en de bijbehorende uitleg 
over de diverse werkmethodes kregen de bezoekers een veel 
beter beeld van wat modelbouw inhoud en vooral over wat het 
zo leuk maakt.  
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29 december 2019 
 
Laatste clubbijeenkomst van 2019 met koffie, thee en de ’s morgens door onze voorzitter vers 
gebakken oliebollen.  

Hiermee sloten wij 2019 af, we kijken terug 
op een geslaagd verenigingsjaar met daarin 
een aantal zeer mooie evenementen alwaar 
wij onze fraaie hobby en het gezicht van 
MVSV met veel plezier hebben mogen 
presenteren.  

 
Alle leden, sponsors en belanghebbenden;   Hartelijk dank hiervoor!  
 

Tot zover dit verslag van de MVSV activiteiten in 2019. 

Bert Verbeek                                                                                                                                              
Voorzitter MVSV.  

 


