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Nieuwe agenda informatie 

Redaktioneel                        
Agenda ANSF clubs 
Agenda KOM /IOM 

 

IN DIT NUMMER 

Toch weer een nieuwsbrief, nu nummer 8a. Als je websites moet volgen van de 

clubs dan word je soms op het verkeerde been gezet, er van uitgaande dat deze 

informatie altijd juist is, lees actueel. Fout, je kan er niet van op aan er veranderd 

per dag wel iets mede veroorzaakt door de pandemie en de aanscherping van de 

maatregelen. Clubs zijn nu ook wat voorzichtiger geworden door eigen activiteiten 

op een laag pitje te zetten. Goede zaak, maar ook jammer. Het is niet anders. 

Hieronder dan maar de wijzigingen nog even op een rijtje, hoewel een ‘rijtje’ al 

geen naam meer mag hebben.     DvB 

RESTANT MODELZEILKALENDER (ANSF) CLUBS 2020                                         

 Datum  Duur  Omschrijving 

 zondag   1 nov 2020 11:00 1 dag Mini Skûtsjesdag - Madestein Den Haag - HMBC. AFGELAST 

 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 kilome-
ters is het jaagpad weggehakt en afgezet al vanaf juli 2020. Misschien 
weer een (vlinder)tocht in het Aarkanaal? Er is nog steeds geen alter-
natief bekend. 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. 

KOM radiozeilen  2020 Onder voorbehoud  

  1 november  Landelijk treffen RC zeilers AFGELAST  Oosterplas Den Bosch 

15 november  Johan Jacobs Trofee Oosterplas Den Bosch 

 6 december  Boterletterrace Oosterplas Den Bosch 

Mail voor nieuwsbrief:                                   

dvberkel201@gmail.com 

Kopij graag voor              

1 december aanleveren 

s.v.p. of eerder.  
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