
 

 

 

Overzicht Activiteiten MVSV in 2022 

 
 

2022 was voor MVSV, het jaar waarin we – zeker t.a.v. de pandemie – weer aardig terug bij het oude 
normaal zijn gekomen. Al zat de traditionele nieuwjaarsborrel er aan het begin van dit jaar nog even 
niet in, toch een geslaagd jaar waarin we onze modelbouwhobby weer als vanouds met elkaar en tal 
van geïnteresseerden hebben kunnen delen of beleven. 
 
 
Zondag 31 januari 2022 
 

Ledenvergadering: De algemene ledenvergadering met als belangrijkste agendapunten de 
bestuursverkiezing, waarbij Hans Z zijn secretarisschap na meer dan 13 jaar en Bert zijn 
voorzittersschap na 7 jaar, aan hun opvolgers overdragen. Na ook de rest van de 
agendapunten behandeld te hebben, sluit de voorzitter de vergadering en bedankt ieder 
voor zijn komst. 

 
 
 
Zondag 27 maart 2022. 
 

MVSV Snertvaren: Na 2 rommelige Corona-jaren en 
beperkende maatregelen hebben we als Modelbouw 
club weer eens onze hobby echt kunnen uitoefenen. 

Snertvaren betekent voor ons - 
onder het genot van koffie of 
thee met iets lekkers, 
erwtensoep met roggebrood 
en spek - een gezellig 
samenzijn van de leden en hun partners. De 
ochtend begon behoorlijk fris, maar tegen de middag brak toch de zon 
door en werd het heel aangenaam in het zonnetje. Zo’n 20 mensen, 

waaronder 10 leden, met partners, kinderen en kleinkinderen (de jongste is 3) hebben 
volop genoten van de gezelligheid en de 
lekkernijen. Natuurlijk werd er ook weer volop 
gevaren en was dit zeker een geslaagd begin van 
het nieuwe club- en vaarseizoen. 

 

 

 



 

Weekend van 16 en 17 april 2022. 

Vestingweekend Steenbergen:  2022 was voor de gemeente Steenbergen het jaar dat 
zij 750 jaar bestonden en tevens samen met de omliggende kernen, De Heen, Welberg, 
Kruisland, Nieuw-Vossemeer en Dinteloord, 25 jaar één gemeente vormt.                                                                         

 
Om dit te vieren had de gemeente Steenbergen – samen met een aantal zeer actieve mensen / 
werkgroepen – in dit Paasweekend een fantastisch en zeer veelzijdig activiteitenprogramma in elkaar 

gezet. Dit varieerde van oude klederdrachten met bijpassende 
voordrachten, oldtimervoertuigen in de meest uiteenlopende 
uitvoeringen, diverse livemuziek optredens, bezoek van oude 
sleepboten en de bruine vloot in 
de stadshaven, en niet te 
vergeten daarbij een geweldige 
Nautische markt. Ook MVSV 
behoorde tot de genodigde om 
aan dit twee dagen durende 
evenement deel te nemen en heeft dat dankbaar met beide handen 

aangepakt. Het weer was optimaal en bracht daarmee talloze mensen van zowel binnen als buiten 
Steenbergen op de been. Na de pandemie periode was het fijn om eindelijk weer eens ons 
verenigingsgezicht en vooral de prachtige modellen van onze leden aan het bezoekende publiek te 
mogen tonen. Dat dit ook zeer gewaardeerd werd, blijkt  uit de vele positieve reacties, en tot slot uit 
de door ons behaalde tweede prijs voor de “mooiste / beste marktstand van het Havenplein”. 

 
 
 
 

 



 

Zondag 17 juli 2022. 

Clubvaren Nieuw-Vossemeer: Op deze zondag hebben we weer eens in clubverband op de Rietkreek in Nieuw-
Vossemeer gevaren. Deze schitterende locatie leent zich bij 
uitstek voor het varen met modelbouwschepen. De opkomst 
van zes 
deelnemers 
en nog enkele 
leden zonder 
scheepsmodel 
was niet 

slecht en ook het weer werkte 
prima mee, al was er voor de zeilboten soms wel wat weinig 
wind. Een gezin met jonge zwanen kwam nog even een kijkje nemen, maar gelukkig voelden zij zich niet 
bedreigd en lieten ze onze scheepjes verder met rust. We hebben genoten van het mooie weer, hebben elkaar 

weer eens gesproken en 
vooral ook heel lekker 
gevaren. Over 
belangstelling van 
passanten hadden we niet 
te klagen en wisten ook 
zij, vaak met uitleg van 
onze beste stuurlui aan de 
wal, de scheepjes op het 
water nog beter te 
waarderen. Al met al een prima en gezellige dag en daarmee is 
een uitstapje als dit zeker voor herhaling vatbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zondag 25 september 2022. 

Clubvaren Oudenbosch: We moesten even op het juiste weer wachten, maar op zondag 25 september hebben 
we – ter hoogte van Eetcafé Nuijten – dan toch in de haven van Oudenbosch gevaren. Waarom in 

Oudenbosch? Gewoon op initiatief van één van onze leden die 
daar vandaan komt en verder omdat we het zo op zijn tijd leuk 
vinden om ook eens in een andere omgeving te varen.                  

De gekozen locatie was schitterend, voldoende 
ruimte, een gezellig terras, met goede bediening 
en ook het weer viel boven verwachting mee. Een klein 
minpuntje was jammer genoeg de nog steeds aanwezige blauwalg in het water, dit was aanleiding voor enige 
discussie om wel of niet te varen. Uiteindelijk was het ieders eigen keuze, waarbij sommigen wel het water op 
gingen en anderen hun boot in de auto lieten staan. Met negen leden, waarvan enkele zonder scheepsmodel, 
en nog een aantal meegekomen dames was de opkomst zeker niet slecht. Hoewel het nabij gelegen terras 
eigenlijk gesloten was, kwam daar toch snel verandering in en konden we – uitkijkend over de haven – genieten 
van de (door de club aangeboden) koffie / thee, worstenbrood of appelgebak, en niet te vergeten, de nodige 
gespreksstof en het overheerlijke najaarszonnetje. Al met al een prima en gezellig clubuitstapje dat zeker voor 
herhaling vatbaar is. 

 

 

 

 

 



 

Zondag 30 oktober 2022. 

Open dag MVSV: Het was al weer een paar jaar geleden dat wij met onze vereniging voor het laatst onze 
traditionele open dag hebben kunnen organiseren. De voornaamste reden dat het in de afgelopen jaren niet 

door kon gaan was de covid situatie. Ook nu konden we dankzij de prettige 
samenwerking met onze 
directe buren “Scouting 
Steenbergen”, weer 
enkele van hun zaaltjes 
gebruiken, en zeker niet 
onbelangrijk; we konden 

de bezoekers ontvangen bij onze eigen MVSV 
clublocatie met alle faciliteiten als vaarwater en steiger. Het 
weer was zeker voor eind oktober bijzonder mooi en er werd dan ook met regelmaat vanaf de steiger een boot 
te water gelaten. Tijdens de pandemie is – geluk bij een ongeluk – ons ledental ook nog een stukje gegroeid. 
Mede hierdoor hadden we voor deze open dag opnieuw een groter en gevarieerder 

aanbod van tentoongestelde modellen 
en technieken. Sommige schepen, zoals 
bijvoorbeeld de fraaie “Pieter Boele”, 
waren nog in aanbouw, anderen waren 
reeds voltooid. Allemaal met hun eigen 
geschiedenis en ook de verhalen erachter zijn stuk voor stuk heel 
bijzonder! Voor menig bouwer is het vooraf, of tijdens de bouw, 

uitzoeken van de geschiedenis, een eveneens belangrijk deel van hun hobby. Een aantal van onze leden bouwt 
naast schepen ook diorama’s, zeg maar een stukje stilleven in de modelbouw. Ook hier wederom veel 

diversiteit, zoals een 
gecrashte sportauto, 
enkele tiny houses, 
een torpedoboot op 
volle zee, etc. etc. 
Allemaal schitterende 
en kunstige stukjes 

werk. Vaak moet je er gewoon even de tijd voor nemen om alle details te zien en steeds weer nieuwe dingen 
daarin te ontdekken. Helaas moesten enkele van onze leden, die zich naast scheepsmodelbouw ook met 

(vracht)auto modelbouw bezig houden, zich om gezondheidsredenen afmelden. In twee van de drie zaaltjes 
werden op schermen de hele dag filmpresentaties getoond. Op deze presentaties veelal de activiteiten van 

onze vereniging, de projecten van onze leden en soms ook reality beelden 
van de echte scheepswereld. Ook nu was met deze open dag weer eens te 
ervaren hoe in een relatief kleine club als MVSV, waar scheepsbouw 
misschien wel de boventoon voert, plaats is voor verschillende 
modelbouwinteresses, die heel goed en leuk samen gaan. Het 
aangeboden kopje koffie of thee, met een plakje cake, werd door de 
bezoekers als een zeer gastvrije ontvangst ervaren.  



 

 

Zondag 18 december 2022. 

Kunst en Kerstmarkt: Dit jaar heeft MVSV – op uitnodiging van de Lionsclub Steenbergen – deelgenomen aan 
de jaarlijks gehouden “kunst- en kerstmarkt” in de Gummaruskerk te Steenbergen. Een mooie gelegenheid om 
ook daar nog eens het gezicht van MVSV en een aantal van haar 
vaardig- en gezelligheden te laten zien. Behalve onze eigen mee 
gebrachte modellen, op de achtergrond ook een ware – NIET 
door MVSV of één van haar leden gebouwde – maquette van de 
Gummaruskerk zelf. Al met al een leuke en ook best wel frisse 
aangelegenheid, die wat ons betreft zeker voor herhaling van 
deelname vatbaar is. 

  

 
Tot zover deze activiteitensamenvatting van het MVSV verenigingsjaar 2022. 
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