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IN DIT NUMMER 

Gezien de nieuwe corona maatregelen van de regering met betrekking tot samen-

scholingen, sportkantines, evenement en sportwedstrijden in diverse branches 

kunnen we concluderen dat het voor volgend jaar ook lastig en moeilijk zal wor-

den om een modelzeilagenda uit te brengen voor 2021 mocht de situatie niet ver-

anderen. Zeker als er clubs afhaken om iets te willen organiseren.                       

Bij M.V.Woubrugge zitten we volgend jaar zonder a). zeilers en b). een modelzeil-

commissie als er niemand opstaat tenminste. Bij ANSF is er per 1 januari ook 

geen sectieleider meer voor het zeilen. Dus weinig zekerheid omtrent de coördina-

tie komende tijd. Ook blijkt er nog geen alternatief te zijn voor de M.V.W. toer-

tocht Oude Rijn op 8 november a.s. het blijft stil omtrent dit agenda punt. Voor de 

samenstelling van de nieuwsbrief ANSF zeilen valt het ook niet mee om nog er-

gens een spannend verhaal over te maken. Bij HMBC op Madestein kan je nog 

wel steeds varen zowel op de woensdagmiddag als de zondagen. T’ís maar dat je 

het weet. Verder zal ik de komende najaars periode niet veel aan de waterkant 

zijn, gezien mijn gezondheid op dit moment. Wel graag kopij sturen en foto’s als 

het kan dan blijft er nog wat te melden.          Dirk van Berkel, MVW 

Nou dat dat valt dit jaar nogal mee 

1 november 2020 bij HMBC op Madestein in Den 

Haag. Skûtsje(meeting)dag met wedstrijden. Elk 

jaar is dit een leuk evenement om er aan mee 

doen en ook het kijken er naar is al top.                  

Aanvang 11.00 uur 
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 Datum  Duur  Omschrijving 

 zondag   1 nov 2020 11:00 1 dag 
Mini Skûtsjesdag - Madestein Den Haag - HMBC. Controleer de website 
van HMBC   of dit evenement wordt gehouden. 

 zondag   8 nov 2020 10:30 1 dag 

Er stond een MVW-Toertocht "Oude Rijn" - Koudekerk a/d Rijn—
Leiderdorp gepland. Deze tocht kan onmogelijk doorgang vinden i.v.m. 
oeverwerkzaamheden, (damwanden en hekken) over meerdere kilometers 
is het jaagpad weggehakt en afgezet al vanaf juli 2020. Misschien weer 
een (vlinder)tocht in het Aarkanaal? Er is nog steeds geen alternatief be-
kend. Neem hiervoor contact op met Zeilcommissie M.V.W.: 
mvwjoost@gmail.com   of  heinwesselius@gmail.com 

 zondag 13 dec 2020 11:00 1 dag  Wintertoertocht - Ringvaart - start en finish in Vredeburg  MVW. 

Mail voor nieuwsbrief:                                   

dvberkel201@gmail.com 

Bovenstaande tabel is de actuele situatie op 13-10-2020 deze kan zo maar veran-

deren. Kijk op de websites van de organiserende verenigingen naar de actuali-

teit. Neem anders contact op met de Sectieleider ANSF  Joost van Donk wat afge-

last is of doorgaat.   mvwjoost@gmail.com 

Uitslagen modelzeilen bij HMBC van 20 september 

Foto’s van modelzeilen bij HMBC op 20 september j.l. 

KOM radiozeilen  2020 Onder voorbehoud  

  1 november  Landelijk treffen RC zeilers Oosterplas Den Bosch 

15 november  Johan Jacobs Trofee Oosterplas Den Bosch 

 6 december  Boterletterrace Oosterplas Den Bosch 
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