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Omdat er tot op heden nog 

maar twee wedstrijden zijn 

gevaren in de ANSF competi-

tie en er meerdere keren 

wedstrijden zijn afgelast om 

diverse redenen is er voorlo-

pig geen goed klassement 

voorhanden. We maken dan 

maar even gebruik van 2 

uitslagenlijsten waarbij ge-

steld kan worden dat de 

deelname tot op heden jam-

mer genoeg slecht is ge-

weest. Het gaat om de wed-

strijden 13 maart en 26 juni 

van dit jaar, beide georgani-

seerd door M.V.Woubrugge 

op de Zegerplas in Alphen a/

d Rijn. De komende wedstrij-

den komen op het bordje 

van VMBC t’Anker en staat 

op de rol voor 21 augustus 

en 4 september. Wat wel 

nieuw is dat t’Anker deze 

gaat varen in Woerden op de 

Cattenbroekerplas. Zie ver-

der in deze nieuwsbrief voor 

meer informatie hierover.  

        === 

ANSF zeilcompetitie 

Uitslagen van 2 ANSF wedstrijden in 2016       (voorlopig)   
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“Jammer dat er 

zo weinig deel-

nemers waren” 

Boot Naam  Vereniging 13-mrt 26-jun Totaal Totaal 

      pnt p.cat. pnt p.cat. p.cat. punten 

M-klas 139/1 Joost van Donk MVW/KOM 18 1 55 5 6 73 

M-klas    29 Wim Breedijk HMBC 24 2 46 4 6 70 

M-klas    83 Dik van Kooij HMBC 47 3 dns   3 47 

M-klas    12 Hein Wesselius MVW/HMBC 51 4 35 3 7 86 

M-klas   711 Ed van Pelt MVW 73 5 dns   5 73 

M-klas    37 Paul d'Arnoud KOM dns  21 1 1 21 

M-klas    54 Erwin van Gogh KOM dns   24 2 2 24 

                  

Skûtsje DvB Dirk van Berkel MVW 47 1 15 1 2 62 

Jachten Gerrit Heringa  t'Anker 51 2 dns   2 51 
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Zeilkalender van KOM organisatie 

Resterende KOM zeilkalender 2016                    (binnenlandse kalender) 

28 aug Clubwedstrijd Haarreindseplas,  De Meern, 10.30 uur 

11 sept M-klasse open wedstrijd Oosterplas s’Hertogenbosch, 10.30-15.30 u 

16 okt Vuntuscup Loosdrecht, 10.30 uur 

 6 nov Clubwedstrijd. Oosterplas s’Hertogenbosch, 10.30–15.30 uur       

27 nov Boterletterrace Oosterplas s’Hertogenbosch, 10.30 -15.30 uur 

www.radiozeilen.nl 

   
Paul d'Arnaud Netherlands NED 37 

   
Walter Geurts Netherlands NED 91 

   
Erwin van Gogh Netherlands NED 54 

Voor Nederland doen aan dit WK 

mee Paul d’Arnoud, Walter Geurts 

en Erwin van Gogh. Het totaal aan-

tal M-klasse zeilers wat aan deze 

WK zal meedoen is 76 zeilers. Meer-

dere aanmeldingen gaan op de 

wachtlijst. Deze WK zal worden ge-

houden van 23 t/m 30 september 

het Italiaanse Limone Sul Garda. 

Het onlangs gehouden Benelux Kampioen-

schap 2016 van 18 en 19 juni in Zeeuws-

Vlaanderen heeft aan 19 deelnemers het volgen-

de resultaat opgeleverd. Zie hieronder. Het ging 

hier om M-klasse wedstrijden die werden gehou-

den op recreatiegebied De Vogel. 

Admiraliteitsdagen Dokkum op 3 en 4 sept. 2016 

Voor de Admiraliteitsdagen in Dokkum doet de organisatie een beroep 

op modelboten organisaties om demo’s te geven. Het betreft hier 

Speedboten, schaalmodelboten 

en zeilboten, etc. Midden in het 

centrum in het feestgedruis met 

een steiger aan de waterkant. 

Er kunnen boten tentoongesteld 

worden in het hellinghuis, vroe-

ger een scheepshelling. Er kan 

de gehele dag gevaren worden 

zowel zaterdag als zondag.. Het 

begint vanaf 10.30 tot 17.00 

uur. Van de speedafdeling FSR-

V is bekend dat men wel zal 

deelnemen. Vorig jaar heeft 

men via HMBC een beroep ge-

daan op miniskûtjes zeilers 

maar de groep bleek niet repre-

sentatief met te weinig deelne-

mers. 

Contactpersoon: 

Jacco van Brakel,                  

javbrakel@gmail.com 

http://worlds2016.marbleheadclass.org/ 

http://www.radiozeilen.nl/
http://www.radiozeilen.nl
mailto:javbrakel@gmail.coml
http://worlds2016.marbleheadclass.org/
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Cattenbroekerplas Woerden, ‘nieuw’ vaarwater van VMBC t’Anker voor het 

modelzeilen. 

 

Nieuwsbrief Modelzeilen  

Cattenbroekerplas 

het locatieadres is 

het adres van 

restaurant ‘EDGE’   

Meer van Annecy 20, 

3446 JT Woerden. 

Resterende modelzeilkalender ANSF 2016        

Let op er zijn wijzigingen geplaatst 

 Zo 21 aug  4e ANSF Open competitiewedstrijd    
VMBC t'Anker, Cattenbroekerplas, Woerden 

start 11.00 uur  

 Zo 4 sept Inhaalwedstrijd van 2e ANSF competitie   
VMBC t'Anker, Cattenbroekerplas, Woerden 

start 11.00 uur  

 Za 8 okt 5e ANSF Openwedstrijd + Skûtsje silen 
M.V.Woubrugge, Rekreatieplas 'Zwaan'         

start 14.00 uur . (snertrace weekend) 

 Zo 23 okt  6e ANSF Open competitiewedstrijd  
HMBC, Madestein, Den Haag zuid,               

start 11.00 uur 

 Zo 30 okt Miniskûtsje meeting + wedstrijd 
HMBC, Madestein, Den Haag zuid,              

10.00 —15.00 uur 

 Zo 13 nov Toertocht modelzeilen “Oude Rijn”  MVW, Koudekerk / Leiderdorp start 11.00 uur 

 Zo 11 dec 
Toertocht 2 x 4 km langs de Ringvaart 

naar restaurant Kaagzicht 
MVW, Start te Vredenburg, 11.00 uur 

Contact e-mail adres van de organiserende vereniging is: gheringa@casema.nl  Gerrit 

Heringa van VMBC t’Anker uit Nieuwegein. De komende wedstrijden van 21 aug. en 4 

sept. zullen daar worden gehouden. Er is voldoende parkeerplaats bij de waterkant. 

Gerrit Heringa in de             

reddingboot 

    Locatie Woerden 

http://www.ansf.nl/
mailto:gheringa@casema.nl
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T TE KOOP TE KOOP TE KOOP    TE KOOP TE KOOP TE KOOP 

Advertentie 1      

 

Ik heb besloten mijn Jive te koop aan te bieden. Door de geboorte van mijn prachtige zoon Duuk (10 maanden oud in-

middels) kom ik niet meer aan zeilen toe. De Jive is in 2014 gebouwd en is compleet met 5 sets zeilen, winch, zeilhoes, 

kist etc. In overleg zelfs zeilklaar te leveren met zender.  

Bij interesse of vragen:  Rik Langeveld: riklangeveld@hotmail.com  

Advertentie 2 

Te koop een “Starker” M-klasse modelzeilboot met 5 zeilen namelijk Bantock A tuig, swingrig Gizmo. B swinrig, en C, 

C1 en C2 conventioneel zijn van Martin Robberts. In principe alle zeilen om met elke windkracht te kunnen zeilen. 

Vraagprijs voor de Starkers met 5 zeilen is € 800,-  Voor € 150,- extra is ook de Multiplex 2.4 GHz zender en ontvanger 

met opbergkist er bij. De boot is van goede kwaliteit. Contact: mail@johnlangeveld.nl  Tel. 06-81343834. 

Advertentie 3     Te Koop:  

Walicki Scalpel M- klasse. Voorzien van 5 zeilen, geheel compleet; winch, accupack enz.  

Ready to sail. In perfecte staat zonder mankementen. Zeilend te zien. Prijs: € 1250,00  

Eventueel met voor ingestelde Spektrum DX 7s (2,4 GHz ) zender + 3 ontvangers compleet.  

in doos. Meerprijs: € 150,00    E-mail: Wim Nuijten.   22/03/16.   Uit: Website HMBC Walicki Scalpel M-klasse 

mailto:riklangeveld@hotmail.com
mailto:mail@johnlangeveld.nl
mailto:w.nuijten@veteranen.nl
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Het ONK 2016  (Open Neder-

lands Kampioenschap)          

Marblehead zeilen. 

Meestal wordt deze gehouden in september 

maar omdat er dan een WK in Italië zal wor-

den georganiseerd aan het Gardameer (23 –

30 september) is de ONK vervroegd. De vrij-

dag werd gebruikt om te trainen en de zater-

dag en zondag waren voor de wedstrijden. 

Totaal waren er 30 deelnemers. Het is een 

prima weertje geweest dat weekend en het 

was een fijn terras op de Zeil- en Roeivereni-

ging. Hiernaast enige uitslagen.        DvB. 

No. Zeilno. Naam Punten 

  1      71 Laurent Gerbeaud    FRA 25 

  2        6 Gilles di Crescenzo  FRA 65 

  3      15 Jurgen Peters            GER 67 

  4      91 Walter Geurts           NED 71 

15      37 Paul d’Arnoud           NED 224 

18 54 Erwin van Gogh         NED 245 

19 21 Chris Vaes                 NED 249 

20 46 Eldert Zandijk           NED  268 

23 99 Huub Gillissen          NED  294 

25 1 Joost van Donk         NED 310 

Foto’s: Joost van Donk 

Foto’s: Joost van Donk 
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REGELS VOOR WEDSTRIJDZEILEN  

MET RADIOGRAFISCH BESTUURDE JACHTEN      vervolg 

 

Vorige maand hadden we het over  VOORRANG. De stand van het grootzeil over bak– of stuurboord bepaald 

dit in principe. 

Voor veel aspirant zeilers een crime zo blijkt dikwijls in de praktijk. Als trouwe lezers van deze nieuwsbrief 

echter mag dit geen probleem meer zijn omdat al deze aspecten reeds de revue zijn gepasseerd de afgelo-

pen jaren. 

Wanneer boten naast elkaar (boord aan boord) over dezelfde boeg zeilen moet een loefwaart-

se boot vrij blijven van een lijwaartse boot. 

Een loefwaartse boot is de boot aan de windzijde. De lijwaartse boot zeilt min of meer in de 

luwte van de loefwaartse boot en krijgt dus minder “vrije wind” dan de loefwaartse boot. Vrij 

blijven houdt in deze situatie ook in dat de lijwaartse boot in beide richtingen zijn koers moet 

kunnen wijzigen zonder direct in contact te komen met de loefwaartse boot. Als de loefwaartse 

boot dus op slechts enkele centimeters afstand van de lijwaartse boot zeilt, blijft hij niet vrij. 

Ook hier kan er dus geprotesteerd worden zonder dat er daadwerkelijk een contact tussen bo-

ten is geweest. 
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Nieuwsbrief modelzeilen augustus 2016     4e jaargang nr.33 

Clubs doen er goed aan om hun vaaragenda’s door te geven aan ANSF t.b.v. de ANSF 

website, ook wijzigingen graag melden. Zo blijft alles up to date. 

Sturen naar secretaris ANSF:  naf.fischer@quicknet.nl 

Stuur uw vaarkalender naar hem op voor publicatie op de vernieuwde website. 

Postadres ANSF, t.n.v. Nico Fischer, Dars 4, 1687 VZ  Wognum (NH)  

Site: www.ansf.nl 

Bezoek ons op het 

www.iomzeilen.nl 

www.jlweb.nl 

www.naviga.org 

www.mv-woubrugge.nl 

www.hmbc.nl 

www.eurosail.nl 

www.micromagic.nl 

www.minsail.nl 

www.vmbchetanker.nl 

www.k-klasse.nl 

www.chrissails.com 

www.walickiboats.de 

www.radiozeilen.nl 

www.zeilen.nl 

www.ansf.nl 

Redaktie nieuwsbrief:                                   

dvberkel201@gmail.com 

Nieuwsbrieven terug zien? Kijk op:  

https://sites.google.com/site/

schaalmodelskutsjedvb/

nieuwsbrieven                                      

Of op de website van VMBC t’Anker 

of  MVWoubrugge. 

“De ANSF 

zeilkalender is 

samengesteld door 

HMBC, MVW en      

VMBC t’Anker” 

Foto onder:  Miniskûtsjesilen in Den Haag bij HMBC op Madestein 

mailto:naf.fischer@quicknet.nl
http://www.ansf.nl
http://www.ansf.nl/
http://www.iomzeilen.nl/
http://www.jlweb.nl
http://www.naviga.org
http://www.mvwoubrugge.nl
http://www.hmbc.nl
http://www.eurosail.nl
http://www.micromagic.nl
http://www.minisail.nl
http://www.vmbchetanker.nl
http://www.k-klasse.nl
http://www.chrissails.com
http://www.walickiboats.de
http://www.radiozeilen.nl
http://www.zeilen.nl
http://www.ansf.nl
mailto:dvberkel201@gmail.com
https://sites.google.com/site/schaalmodelskutsjedvb/nieuwsbrieven
https://sites.google.com/site/schaalmodelskutsjedvb/nieuwsbrieven
https://sites.google.com/site/schaalmodelskutsjedvb/nieuwsbrieven
http://www.hmbc.nl/
http://www.mvwoubrugge.nl/
http://www.vmbchetanker.nl/
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De Nederlandse Micromagic Vereniging is 

er trots op het Europees kampioenschap te 

organiseren voor 2016 in samenwerking 

met de International Micromagic klasse 

organisatie. De locatie is de Surfplas in 

Vlaardingen ten westen van Rotterdam.  

Wij zullen ook accommodatie "Paviljoen de 

Krabbeplas" kunnen gebruiken. Naast het 

restaurant, zal een aparte ruimte beschik-

baar zijn om uw micromagic te prepareren. 

Een parkeerplaats is beschikbaar in de 

buurt van het restaurant en het vaarwater. 

Lunches en diners mogelijk bij 'Paviljoen de 

Krabbeplas’ en op vijf minuten rijden is er 

Hotel IBIS  voor overnachtingen. 

                   Surfplas Vlaardingen-Rotterdam          Paviljoen de Krabbeplas 


