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Overzicht Activiteiten MVSV in 2016 

2016 was voor MVSV een schitterend jaar met een record aan activiteiten en evenementen. Helaas 

wilde het weer niet altijd even goed meewerken en moest er menigmaal naar de paraplu en een 

extra trui of jas gegrepen worden. Dit heeft de pret gelukkig nooit mogen drukken.  

13 Januari 2016   

Jaarvergadering MVSV in de vergaderruimte van Scouting Steenbergen. Belangrijkste punt 

is het - vanwege zijn drukke werkzaamheden - moeten aftreden van Albert als voorzitter. 

Deze is na stemming opgevolgd door de loco secretaris Bert. Eén van de andere punten 

was het besluit om de zenders en ontvangers van de clubbootjes - die tijdens 

evenementen voor de bezoekende jeugd worden gebruikt - te vervangen. Deze waren afgeschreven 

en dringend aan vervanging toe.  Aansluitend was er weer de jaarlijkse nieuwjaarsborrel.  

28 februari 2016 

Op deze dag hebben we voor de 2e keer in ons 
bestaan als opening van het nieuwe 
vaarseizoen het snertvaren georganiseerd. In 
tegenstelling tot vorig jaar waren de 
voorgaande nachten iets minder koud en 
konden de schepen direct en zonder 
problemen in het water gezet worden. Het 
Noord Oosten windje hield het fris maar in de 
luwte van het clubgebouw, de zon met 
strakblauwe lucht, het knapperende vuurtje 
van de vuurkorf en een “Schippersbittertje” binnen handbereik was het  buiten toch goed toeven. 
Binnen hield de kachel de boel op een aangename temperatuur en zorgde de dames voor een 
heerlijk kopje koffie en een overheerlijke 
maaltijd van erwtensoep met bruin brood 
en Zeeuws spek. 
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26 maart 2016 

In St. Annaland – waar onze vereniging inmiddels al jaren een graag geziene gast op hun diverse 

evenementen is – hebben ze sinds de winter van 2012/2013 

een geheel nieuwe ijsbaan. Helaas en jammer voor hun 

hebben zij vanwege de afgelopen zachte winters nog geen 

gebruik van deze 

prachtige ijsbaan kunnen 

maken. Bij het afsluiten 

van hun winterseizoen 

2015/2016 vond één van 

hun bestuursleden dat er 

toch eens iets op de baan moest gebeuren en kwam op het idee 

om onze vereniging voor een middagje ijsbaan varen uit te 

nodigen. Aan dit ludieke idee hebben wij graag gehoor gegeven 

en zijn op zaterdag 26 maart met een aantal van onze leden en hun schepen naar St. Annaland 

getogen. We hebben daar onder het genot van een heerlijk bakje koffie, een straffe wind en strak 

blauwe lucht een paar heerlijke uurtjes gevaren. 

16 april 2016 

Op uitnodiging van de Algemene Modelbouw Vereniging 

Zevenkamp heeft onze vereniging als gast deelgenomen aan 

hun soepvaren. Dit 

evenement luidt bij 

hun tevens elk jaar de 

opening van het 

nieuwe vaarseizoen 

in. Ondanks de zeer matige weersverwachting hebben we 

toch onze spulletjes gepakt en zijn we naar het Rotterdamse 

Zevenkamp gegaan. De 

locatie was prachtig, 

de ontvangst  hartelijk en de koffie en de soep met stokbrood 

heerlijk. De wind deed ook zeer goed zijn best en had voor de 

meeste deelnemers best wel een (heel) stukje minder mogen 

zijn. Met name de zeilboten kregen het soms best zwaar te 

verduren. De enige die het gelukkig af liet weten was de regen 

en dat was voor de organisatie en de ca. 60 aanwezige 

deelnemers een enorme meevaller. 
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7 mei 2016 

MVSV heeft – zoals in het verleden ook al eens eerder gebeurde - 
op uitnodiging van het Steenbergse buitenzwembad “de 

Meermin” het nieuwe zwemseizoen 
met onze modellen op geheel eigen 
wijze geopend. Een stralende blauwe 
lucht met een heerlijke buiten-
temperatuur en verwachte waardes 
van ca. 26 graden of meer, zorgde er 
voor dat de 9 aanwezige scheeps-
modellen door het afdekzeil op 

symbolische wijze open te duwen het zwemseizoen te openen. Na 
het openingswoordje van badmeester Leo en een daverend 
applaus van het publiek konden de in geruime getale aanwezige 
bezoekers nauwelijks wachten tot de schepen het bassin hadden 
verlaten en het bad volledig voor hun en hun verfrissende duik 
was. 

25 mei 2016 

Op deze dag heeft  “Jachthaven de Schapenput” op de Heen – 
exact 25 jaar na opening van de eerste fase – haar tweede fase 
geopend. De opening werd in het bijzijn van Burgemeester Ruud 
van den Belt en twee wethouders van de gemeente Steenbergen 
verricht door de Commissaris van de Koning voor Noord-Brabant 
Dhr. Wim van de Donk. Onder de vele genodigden van deze dag 
behoorden ook MVSV. Deze verzorgden zowel rond de feesttent 
alsmede in de net 
nieuw gerealiseerde 

jachthaven een mooie afwisselende demo van 
modelschepen en het varen met deze modellen. De 
aanwezige bezoekers - veelal met een grote voorliefde 
voor bootjes en alles wat daar verder mee te maken heeft 
- lieten hun waardering hiervoor niet onbetuigd. tijdens 
de rondgang over de haven namen de eerder genoemde 
Commissaris, de Burgemeester en de wethouders ruim-
schoots de tijd om het werk van onze MVSV mensen te 

bewondere
n en zich te laten informeren over onze toch wel hele 
mooie hobby van modelbouw. Al met al voor MVSV en 
natuurlijk in het bijzonder voor de familie de Neve van 
“Jachthaven de Schapenput” een mooie en geslaagde 
dag om op terug te kijken. 
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18 juni 2016 

Op deze dag organiseerde “Landgoed Arcadia” 
een grootse open dag. De dag was speciaal 
bedoeld om de plannen van de nieuwe eigenaar 
en de prachtige 8,5 ha. grote tuin van dit 
landgoed onder de aandacht van het publiek te 
brengen. Arcadia bood tevens op deze dag 
verenigingen, kunstenaars, muzikale artiesten en 
tal van andere activiteiten uit de regio 
Steenbergen de gelegenheid zich hier te 
presenteren. Onder de vele verenigingen was 

ook MVSV aanwezig. Met het mooiste plekje van het 
hele landgoed, nl. bij de immens grote vijver met 
prachtige eilanden en panorama gezichten hebben 
wij heerlijk rond en tussen de eilandjes  kunnen 
varen, mooie foto’s kunnen maken, veel positieve 
respons van het publiek gehad en hopen hier nog 
eens terug te mogen komen. Ondanks de vele regen 

in de vooraf-
gaande dagen 
en helaas ook op 
de dag zelf was 
het zeker een geslaagde dag die voor ons en voor vele anderen 
zeker voor herhaling vatbaar is. 

 

25 juni 2016 

Net als in 2015 heeft MVSV op uitnodiging van het “Luchtvaart 
– Themapark Aviodrome” in Lelystad ook dit jaar weer 
deelgenomen aan hun themadag genaamd “Modelbouw in 
actie”. Evenals vorig jaar was het ook nu weer voor dag en 
dauw op, bijtijds vertrekken en na aankomst in Lelystad direct 
de handen uit de 
mouwen om de 
vaarbak en de stand 

op te bouwen. Eenmaal hier mee klaar kon de brandweer 
de bak met water vullen en was er voor ons nog tijd 
genoeg over om alvast – en voor aanvang van het 
evenement – een rondje te lopen. Er was deze dag In het 
themapark weer van alles te zien en te doen. Dit was 
variërend van onze modellen, een mini spoorbaan met 

stoomlocomotief 
waar kinderen in mee 
konden rijden, auto’s, kleine vliegtuigen, grote vliegtuigen uit ver 
vervlogen tijden enz. enz. Gedurende de hele dag waren er op de 
aangrenzende grote land- en startbaan allerlei vlieg- en 
trainingsactiviteiten te volgen. De meeste hiervan hadden te 
maken met de voorbereiding van de veteranen dag 2016.           
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De regen viel met bakken uit de lucht maar eind van de middag bedachten de weergoden zich, werd 
het eindelijk droog  en kreeg het publiek ter afsluiting van de dag nog een geweldige en sensationele 
vliegshow voorgeschoteld. 

13 augustus 2016 

De braderie in St. Annaland was mede dankzij het 
mooie weer en de grote belangstelling een geslaagde 
dag. De schepen met (werkende) stoommachines van 
Bert trokken nog al wat bekijks , maar ook voor de 
andere scheepsmodellen en het autoracegeweld van 
Edwin, Hans en Willem was veel belangstelling. We 
hadden dit jaar – mede omdat bijv. Paul nog op 
vakantie was en een groot deel van de visserijvloot bij 

Albert Heijn Achterberg op de vitrines van de 
visafdeling staat te pronken – iets minder schepen dan 
anders maar toch ruim voldoende om het publiek een 
goede indruk van variatie en vaardigheden van onze 
leden te geven. De MVSV 2 was jammer genoeg niet 
op tijd terug van de werf en daardoor waren er slechts 
twee clubschepen beschikbaar om de aspirant 
schippers te laten varen. Het onlangs door Hans zeer 
netjes gefabriceerde tijdsbord gaf voor de wachtende 
jeugd veel duidelijkheid over het tijdstip van wanneer 
het hun beurt was om te mogen en te kunnen varen. 

 

27 augustus 2016 

Ook dit jaar organiseerde MVSV voor haar leden en 
partners een leuke en gezellige barbecue.  Enkele 
leden hadden een scheepje bij zich en hebben – net 
zoals Rick in het club roeibootje – vóór, tijdens en na 
het eten nog lekker een poosje kunnen varen. De 
Wijsmüller/Amsterdam van Goof moest i.v.m. rommel 
in de schroef nog een paar keertjes van het water 
gehaald worden en maakt daarnaast mooie vorde-
ringen bij 
de reno-
vatie van 
dit fraaie 

model. 
Ook hadden we een paar onverwachte gasten in ons 
midden. Dit waren de vorig jaar naar Portugal 
verhuisde en nog altijd lid gebleven Harry en José. Het 
door hun meegebrachte Portugese “Cantoniede” was 
een heerlijk flesje dat het einde van de avond niet 
gehaald heeft. 
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11 september 2016 

Mede omdat ons eigen vaarwater aan de Oude Vest de 
laatste tijd sterk vervuild en met diverse waterplanten 
helemaal dicht groeit zijn we op verzoek en uitnodiging 
van ons clublid Henk een keertje op zijn eigen vaarstekje 
aan de Binnenschelde in Bergen op Zoom gaan varen. 
Afgesproken plek was naast “zwembad de Schelp” maar 
bij aankomst bleek de wind voor dit plek in een 
ongunstige hoek te zitten. Na een kort overleg besloten 
dat aan de overkant de situatie vermoedelijk een stuk 
beter moet zijn. Even terug in de auto en jawel, hier is het 
beslist 

een stuk beter! Gelukkig voor één van de zeilboten 
(en zijn eigenaar) had één van de leden ook nog zijn 
zwembroek bij en die kwam – op het moment dat 
een van deze boten door roerproblemen in het riet 
verzeild raakte – heel handig van pas. Na zo’n uurtje 
of 3 heerlijk gevaren en gebuurt te hebben was het 
weer mooi geweest en was het tijd om huiswaarts te 
gaan.  

17 september 2016 

Al  decennia lang wordt op de Steenbergse Vliet één 
keer per jaar een vriendschappelijke wedstrijd voor 
open zeilboten in een korte en lange baan georgani-
seerd. Dit jaar heeft deze wedstrijddag een nieuwe 
opzet gekregen nl. in de vorm van  “Havendag Steen-
bergen”. Met de organisatie van deze “Havendag 
Steenbergen” wilde de organisatoren het  publiek – 
via wat extra activiteiten – meer betrekken bij dit 
evenement en de onlangs gereedgekomen renovatie 
van de Steenbergse Jachthaven. Zo waren er diverse 
activiteiten, demonstraties en natuurlijk kon en mocht 

MVSV op een watersport evenement als dit niet ontbreken. Het Marine Pantserschip “Kortenaer” uit 
1886 en een legertank diorama van Paul, het kraanschip in aanbouw van Hans, het door een 
stoommachine aangedreven schip van Bert en al 
andere getoonde modellen trokken veel 
belangstelling. Via een ponton konden wij onze 

schepen in het 
water zetten 
en zodoende 
onze rondjes 
door de haven 
varen. Met de 
– van het 
wedstrijdveld – 
terugkerende boten en alle andere activiteiten die op en in het 
water plaats vonden was het soms wel even dringen en goed 

opletten geblazen in de haven. De Smit Rusland van Harry liet nog even zien waar iets kleins groot in 
kan zijn en nam enige tijd een Canadese kano compleet met bemanning op sleeptouw. Ook voor 
deze sleepklus was veel  bewondering. Door dit alles hadden we behoorlijk wat aanloop en was het 
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een mooie dag en gelegenheid om MVSV in Steenbergen – pal naast het café waar het voor MVSV 
ruim 11 jaar geleden allemaal begonnen is – weer eens van zijn beste kant te laten zien.  

1 oktober 2016 

Op deze dag organiseerde “Zorghoeve Kakelbont” 
haar jaarlijkse appelplukdag met daar omheen ook 
diverse andere activiteiten. Een van die activiteiten 
op deze dag was ons eigen MVSV die n.a.v. de 
prettige samenwerking vorig jaar bij hun open dag 
ook nu weer uitgenodigd was om kinderen en 
volwassenen met onze modellen te vermaken en 
kennis te laten maken met de modelbouw.           
Onze aanwezigheid ging vrij onverwachts en last 
minute waardoor er op korte termijn nog snel het 
e.e.a. geregeld moest worden. Gelukkig waren er 
voldoende leden die tijd hadden en graag aan deze 
dag mee wilden werken. Met zo’n 18 schepen, 2 
vrachtwagen combinaties, een heftruck, een off the road auto en de volledig werkende en 
demonstrerende kraan van Hans hadden we een mooie variëteit van modellen. De twee-mast 
zeilboot van Henk had vanwege gebrek aan wind en onvoldoende water onder de kiel een dagje 
vrijaf maar wist volledig opgetuigd toch menig bezoeker naar Henk zijn hoekje te trekken. Van het 
zelf even met een van de scheepmodellen te mogen varen is door veel jeugdige bezoekers dankbaar 
gebruik gemaakt. Ook het radiografische heftruckje 
van Edwin mocht door menig jeugdig bezoekertje 
even bestuurd worden.  

 

30 oktober 2016 

Op deze zondagochtend zijn we op verzoek van Paul en 
zoon Rick naar het Bananen strandje bij Willemstad 
geweest. Paul en een aantal leden van ons hadden hier 
jaren geleden ook al eens gevaren en kenden dit 
strandje aan het 
“Hollands Diep” als een 
leuk stekje om mooie 
foto’s met enorme 
vergezichten te maken. 
De ochtendmist maakte 
plaats voor het zonnetje 
en het was voor eind 

oktober een prachtige dag om nog eens even lekker aan de waterkant te vertoeven. De aanwezige 
vloot was een mooie diversiteit van vaartuigen binnen onze vereniging. Zo waren er 2 schitterende 
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marine vaartuigen van Paul en Rick, de vorig jaar door 
Albert van Harry V overgenomen Amerikaanse 
sleepboot “Shelley Foss”, de nog in renovatie zijnde 
sleepboot “Wijsmüller / Amsterdam” van Goof, het 
motorjacht van Hans, de “Smit Rusland” van Harry P.  
en het binnenvaart schip “Morgenster” van Bert. Na 
enkele uurtjes gevaren te hebben was het weer tijd om 
huiswaarts te keren en terug te kijken op een mooie 
zonnige najaars-vaardag met vele schitterende foto’s. 

 

5 en 9 november 2016 

Dat de gezelligheid en 
omgang met elkaar in onze 
vereniging soms iets verder 
gaat dan alleen het delen 
van info over modelbootjes 
bouwen, het ermee varen en 
samen een kopje koffie of 
een frisje drinken getuigt het 
volgende. Enige tijd geleden kreeg het bestuur van twee van 
onze leden de vraag of het leuk zou zijn om hun bedrijf of het 
bedrijf waar zij zoveel jaar gewerkt hebben te bezoeken.    

Die vraag was snel te beantwoorden. Natuurlijk vinden wij dat leuk en interessant. Het eerste bezoek 
vond plaats op zaterdag  5 november waarbij wij op Albert zijn 
bedrijf “H&U” waar hij ook mede eigenaar van is een 
prachtige rondleiding gehad hebben. H&U is een bedrijf wat in 
hoofdzaak scheepsmotoren voor de binnenvaart onderhoudt, 
repareert, reviseert of zelfs compleet vervangt. Zij zijn tevens 
een van onze clubsponsors. Bij deze rondleiding hebben we 
behalve een fraaie werkplaats met veel technisch informatie 
ook de machinekamer van een nabij gelegen binnenvaartschip 
waar door hun aan gewerkt wordt mogen bezichtigen. Dat de 
schipper en zijn vrouw ook nog een boeiend stukje over het 
schippersleven vertelde was een mooie extra duit in het zakje. 

Ons tweede werkbezoek was op 9 november. We hebben toen een bezoekje aan de Suiker Unie in 
Dinteloord gebracht. Dit was tot het pensioen van Goof zijn 
werkgever waarover hij nog graag en regelmatig iets 
vertelt. Ook hier een 
zeer hartelijk ontvangst, 
een mooie rondleiding 
en een zeer duidelijke 
uitleg. We weten nu 
waar dat suikerklontje in 
onze koffie vandaan 
komt. Wat op het eind 
van de rondleiding nog 

leuk en  aardig was, was een bezoekje aan het stoommachinemuseum van de fabriek. Hier staan uit 
deze en andere suikerfabrieken veel – inmiddels gerestaureerde – machines uit vroegere tijden 
opgesteld en de meeste waren deze dag zelfs werkende te zien.  
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18 december 2016 

Laatste clubbijeenkomst van 2016 met koffie, thee en banketletter. Hiermee sloten wij 2016 af, 
kijken terug op een zeer actief verenigingsjaar met een record aan zeer mooie evenementen waar wij 
onze fraaie hobby en het gezicht van MVSV hebben mogen presenteren. Alle belanghebbende; 
Hartelijk dank hiervoor! 

 

Tot zover dit verslag van de MVSV activiteiten in 2016. 

Bert Verbeek                                                                                                                                              
Voorzitter MVSV. 

 

 

 

 


