
Modelbouw: passie of afwijking? 

Modelbouw is een hobby waar techniek,  
improvisatievermogen, doorzettingsvermogen en geduld 
bij komen kijken. Sommige zien modelbouw als een 
“maakbare werkelijkheid”. Feit is dat deze hobby zeer 
ontspannend werkt en heel veel voldoening geeft. 

 
Doelstelling MVSV 

Onze vereniging MVSV,“ Modelbouw Vereniging  
Steenbergse Vliet” heeft als doelstelling het  
verzamelen en uitwisselen van informatie, kennis en 
gegevens op het gebied van modelbouw.   
 
 

Algemeen 

MVSV bestaat inmiddels ruim 12 ½  jaar. De leden zijn  
tussen 8 en 75 jaar oud en komen uit alle geledingen 
van de samenleving, uit Steenbergen, maar ook buiten 
Steenbergen weten leden ons te vinden. Binnen de 
vereniging is een grote hoeveelheid kennis en 
vaardigheid aanwezig op het gebied van modelbouw, 
elektronica, materialen, lijmen en oppervlaktebehan-
deling. Het onderling uitwisselen van deze kennis en 
ervaring tijdens clubavonden en tijdens vaarevene-
menten vinden wij belangrijk en vooral erg gezellig.  
 

 
Modelbouw zoals dat door ons wordt uitgedragen is  
laagdrempelig. Het is voor iedereen toegankelijk,  
onafhankelijk van het beschikbare budget,  
vaardigheden, tijd en ambitie. In onze club hebben  
wij top-modelbouwers en beginners en alles  
daartussen. Vaak wordt gewerkt met restafval en  
materiaal uit de afvalbak van de bouwmarkt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Activiteiten van de leden 

Onze leden oefenen een grote diversiteit aan  
modelbouw uit, maar de nadruk ligt op scheepsbouw. 
Sommige leden bouwen statische scheepsmodellen, 
maar de meeste leden concentreren zich op de 
radiografisch bestuurbare echt varende 
scheepsmodellen en een enkeling zelfs door stoom 
aangedreven schepen. Een aantal van onze leden houdt 
zich ook bezig met model auto's, zowel elektrisch 
aangedreven als met brandstofmotoren. Weer anderen 
maken (draai)molens, poppenhuizen of houden zich 
bezig met modelspoor en diorama’s. Zo hebben we een 
diversiteit aan kennis in huis die we kunnen en graag 
willen delen met anderen. 
 

 



Wat doet de vereniging ? 

MVSV wordt gevraagd op braderieën, jaarmarkten  
en beurzen. Deelname door de leden is altijd  
vrijblijvend, maar de sfeer op dergelijke  
evenementen is dusdanig gezellig, dat er altijd 10 à  
20 modellen van onze leden tentoongesteld worden  
en er meestal wordt gevaren, vaak in onze eigen  
vaarbak (5x 10 m). Er zijn 3 radiografisch  
bestuurbare boten beschikbaar voor belangstellende  
jeugd, waarvoor op evenementen veel belangstelling  
is. Op zulke dagen is er veel publieke belangstelling  
voor onze modellen en activiteiten. 
 
 

 
 
 
 
Faciliteiten 

MVSV beschikt over een bescheiden clubhuis aan  
de Oudevest 9, 4651 WB te Steenbergen (achter  
Scouting Steenbergen). Tevens beschikken we daar  
over een werkplaatsje en parkeerruimte. De leden  
komen hier op club- en vaaravonden bijeen. Direct naast 
het clubhuis beschikken we over onze eigen steiger en  
vaarwater waarin we onze modellen kunnen trimmen, 
afregelen of gewoon varen. Daar worden ook kennis en 
ervaring (en natuurlijk sterke verhalen)  
uitgewisseld, onder het genot van koffie of een frisje. 

 
 
 
U bent van harte uitgenodigd 

Als u bent geïnteresseerd in modelbouw, kom eens  
kijken tijdens een van onze vaarmomenten. 
Kijk op onze website www.mvsv.nl voor de juiste 
tijdstippen en onze evenementenagenda. Er staan 
mooie bouwverslagen en foto’s van de modellen van 
onze leden en allerlei interessante zaken over 
modelbouw techniek. Zeer de moeite waard ! 
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