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Open Nederlands Kampioenschap Marblehead
Reeuwijkbrug 8 en 9 juli 2017.
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Aangekomen op de locatie van de Goudse
Roei- en Zeilvereniging in Reeuwijkbrug
aan de Reeuwijkseplassen, bleek de broodnodige wind afwezig. Enigszins ontmoedigd ontwaarde ik een aantal vooraanstaande M-klasse zeilers die berustend aan
de lunch waren begonnen bij de loods en
op het terras. Ook in de kantine zaten wat
zeilers in afwachting op wat er
komen zou. Maar
opeens kwam er
de langverwachte
bries die vaak
begint rond de
klok van 13.00 u.
In allerijl werden
de boten klaar
gemaakt voor de
eerste heats. Dat
weekend verschenen er in totaal
15 zeilers aan de
start. De gekozen
datum was niet
geheel gelukkig
gekozen omdat er
in Engeland
(Fleetwood, GB)
gelijktijdig een internationale wedstrijd
werd gehouden waardoor een aantal zeilers werd gemist. Het was even zoeken
naar de uitslagen. Op de website van de
KOM was niks
te vinden maar
een tip dat
Facebook wel
eens de verstrekte informatie kon geven loste dit
weer op. De uitslagen staan op pagina 3.
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Tekst en foto’s: Dirk van Berkel

Mischa Heemskerk en Stephen Dekker
Wereldkampioen F18

Websites actueel? Informatie van modelzeilorganisaties kunnen meestal op de daarvoor bestemde websites terug gevonden worden. Maar dat vliegertje gaat de
laatste tijd steeds minder vaak op. Webmasters laten het
vaak versloffen waardoor sites niet altijd tip-top actueel
zijn en dat is jammer. Zo zag ik onderlaatst op het
JLweb dat de allerlaatste informatie dateert van augustus 2015 en de kalender van 2016 / 2017 er gewoon niet
staat. Ook op de website van M.V.Woubrugge is het
droevig gesteld met de modelzeilinformatie. De uitslagen zijn van 2015 en daarna ontbreekt elk spoor van
2016 en de tussenstand van 2017. De (ANSF) agenda is
er wel terug te vinden. Op de ANSF website zijn er geheel geen uitslagen te vinden. Wel van de Speedafdeling.
Bij navraag aan de webmaster ANSF bleek dat hij geen
informatie binnenkrijgt van de afdelingen, dit geld ook
voor de schaalafdeling. De zeilagenda komt uiteindelijk
via deze nieuwsbrief wel binnen. Ook de KOM heeft er
een handje van om actuele informatie te laten versloffen
en wat te denken van Micro Magic Nederland. Deze hebben zelfs over 3 maanden geen wedstrijdkalender zie de
agenda op pagina 5. Het is niet mijn bedoeling om zaken
negatief uit te lichten maar de doelstelling is wel dat er
beter aandacht moet komen hiervoor. Gelukkig zijn er
vele clubs en groeperingen die de zaken wel op orde hebben. Als voorbeeld nemen we de HMBC in Den Haag en
VMBC t’Anker in Nieuwegein. Zo ook de IOM klasse
website en er zijn er meer. Deze zijn zeer goed onderhouden en speelt men in op de actualiteit. Pluim voor
deze webmasters !
DvB.

Catamaranzeilen. Mischa Heemskerk die in maart
bij Modelbouw Vereniging Woubrugge de hoofdgast
was tijdens de modelzeilthema-avond en een presentatie gaf over zijn zeilprestaties en de bouw van catamarans, is Wereldkampioen geworden in de F18 catamaranklasse in Denemarken. Na 10 jaar lang wedstrijden
varen in deze klasse is de zeiler uit Roelofarendsveen
erin geslaagd om de WK F18 te pakken. Heemskerk
werd twee keer eerder kampioen in de A-catamarans.

Joost van Donk ANSF, reikt bloemen uit aan Mischa
Heemskerk op de thema-avond zeilen bij M.V.Woubrugge.

Het Statenjacht “Utrecht’

Leuk om hier enige aandacht te besteden aan het Statenjacht ‘Utrecht’. Een replica van het origineel uit 1746. In de
zomer wordt er mee gevaren en in de winter fungeert dit schip als eetcafé. In beide gevallen te boeken, ook voor
gezelschappen. Het schip ligt aan de Veilinghavenkade 14 te Utrecht. Zie website: www.statenjacht.nl.
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Open Dutch Championship ONK 2017 Marbleheads
van 8 en 9 juli 2017
UITSLAGEN

(dit zijn de gecorrigeerde uitslagen)

1

Huub Gillissen

NED 99

44,0

2

Jürgen Peters

GER15

44,0

3

Chris Vaes

Ned 21

82,0

4

Volker Pils

GER 62

85,0

5

Paul d'Arnaud

NED 37

94,0
Locatie waar dit ONK wordt gevaren

6

Erwin van Gogh

NED 54

137,0

7

Dieter Krings

GER 35

141,0

8

Wim Bakker

NED11

151,0

9

Torsten Kass

GER 75

165,0

10

Peter van Delft

Ned 105

175,0

11

Joost van Donk

NED 1

186,0

12

Christiaan Godefroy

FRA 145

192,0

13

Erik Loeff

Ned 02

275,0

14

Walter Geurts

Ned 91

317,0

15

Nico Miltenburg

Ned 139

353,0

16

Peter Fromberg

NED 69

357,0
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Dit evenement is in samenwerking met de
Goudse roei– en zeilvereniging en KOM
georganiseerd.
In totaal zijn er 25 heats gevaren en zijn
de 4 slechtste heats afgetrokken bij elke
zeiler.

Deze foto’s
zijn afkomstig van de
KOM facebook pagina’s

K-klasse vaaragenda

www.k-klasse.nl

2 aug

Zomerwedstrijden

Eetcafé Portunes, Syl 12-A 8493 LL Terherne

16 aug

Zomerwedstrijden

Eetcafé Portunes, Syl 12-A 8493 LL Terherne

30 aug

Zomerwedstrijden

Eetcafé Portunes, Syl 12-A 8493 LL Terherne

13 sept

Zomerwedstrijden

Eetcafé Portunes, Syl 12-A 8493 LL Terherne

Deze datums zijn kortgeleden aangepast en wijken af van de eerder vermelde datums in vorige nieuwsbrief. Zie ook site K-klasse

Zeilen in ANSF
verband.

van zijn. Het is vakantietijd en er zijn
de wind het
dus zeilers op pad naar ik vrees. De
vervolgens
opkomst
op
20
augustus
is
dus
een
ook wat laat
Het jaar 2017 is al
maatstaf
in
deze
‘komkommertijd’.
afweten en
op de helft en geVoor
alle
duidelijkheid
zeggen
we
de zon wat
zegd kan worden
nadrukkelijk
dat het meevalt wat het nog maar een keer dat alle klasaanwezig is, is dit een begrijpelijk
de opkomst betreft. sen bij ANSF wedstrijden welkom
zijn. Desnoods varen we met 2 groerelaxe poze !
Het kan natuurlijk
pen
waarbij
jachten
en
wedstrijdaltijd beter. De laatste wedstrijd was
klassen etc. apart worden gevaren.
op 11 juni in Den Haag bij HMBC
Maar dan moet de opkomst daarvan
met 13 zeilers, jammer dat hiervan
nog steeds geen uitslagen van voor- wel groot genoeg zijn. Laten we het
hopen. Op naast staande foto kan
handen zijn. Vanwege de zwakke
men zien hoe ontspannend modelwind zijn er maar 6 heats gevaren
maar daar moet toch een klassement zeilen soms kan zijn. Met name als

Cattenbroekerplas Woerden, huidig vaarwater om te zeilen bij VMBC t’Anker
Een mooie locatie in een moderne
woonwijk aan de zuid-oostkant van
deze gemeente. Voorzien van ruime
parkeermogelijkheden en een fraaie
steiger, dat wil zeggen afhankelijk
waar je staat. Er kan zelfs aan meerdere kanten van de plas worden gezeild. De wedstrijd van 30 april is
toen afgelast vanwege te sterke wind,
die zelfs aanwakkerde naar mate de
dag vorderde. Jammer voor opgekomen zeilers maar VMBC t’Anker zal
samen met ANSF een nieuw datum
moeten prikken voor een inhaalwedstrijd. Dit kan elke organiserende
vereniging overkomen. Hou de publicaties in de gaten op de sites van
desbetreffende clubs. Vooralsnog is

er nog geen inhaaldatum geprikt
hiervoor. De eerstvolgende ANSF
wedstrijd (20 augustus) zal gecombineerd worden gezeild met leden van
de KOM. Men hoopt hierbij het aantal modelzeilers, zal voornamelijk Mklassen zijn, te vergroten. Hopelijk
nu wel de juiste wind. Jammer is
echter dat er na de laatste 2 wedstrij-
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den nog geen voorlopig algemeen
klassement kan worden gepubliceerd
na de wedstrijden van 26 maart en 11
juni. Hopelijk gebeurd dit na 20 augustus. Cattenbroekerplas,
Gardameer, 3446 JT Woerden

www.radiozeilen.nl

Aankomende evenementen KOM 2017

binnenlandse kalender

20 aug

Combi wedstrijd ANSF / KOM

VMBC t’Anker, Cattenbroekerplas, Woerden, 11:00 uur

27 aug

Johan Jacobsbokaal 50 jaar

ZV Oosterplas, Den Bosch. 10.00—16.00 uur

10 sept

Clubwedstrijd (gratis)

Oosterplas, Den Bosch. 10.30—15.30 uur

15 okt

RZO trofee

Loosdrecht, Dikke Muis, Boegspriet 11. 10.30-15.30

5 nov

Clubwedstrijd (gratis)

Oosterplas, Den Bosch. 10.30—15.30 uur

3 dec

Boterletterrace

Oosterplas, Den Bosch. 10.30—15.30 uur

(gratis)

IOM modelzeilen Nederlandse vaarkalender http://www.iomzeilen.nl/
10 aug

Zomeravond zeilen

Tijsterman, jachthavenrestaurant, Nieuwkoopseplassen. 19.30u

20 aug

DIOMCA- jaarprijs

Blubberplas, Eendrachtspolder.

24 aug

Zomeravond zeilen

Tijsterman, jachthavenrestaurant, Nieuwkoopseplassen. 19.30u

7 sept

Zomeravond zeilen

Tijsterman, jachthavenrestaurant, Nieuwkoopseplassen. 19.30u

17 sept

DIOMCA- jaarprijs

Blubberplas, Eendrachtspolder.

21 sept

Zomeravond zeilen

Tijsterman, jachthavenrestaurant, Nieuwkoopseplassen. 19.30u

7—8 okt

Open NK IOM

W.A. Roeibaan, Eendrachtpolder, Zevenhuizen

19 nov

DIOMCA- jaarprijs

Blubberplas, Eendrachtspolder.

MICRO MAGIC NEDERLAND

https://micro-magic.nl/events/

5 nov

ALV cup

WSV Aalsmeer, Uiterweg 155, 1431 AD Aalsmeer

19 nov

Wintercup Heeg

WS Heeg, Pharshoeke 101, 8621 CW Heeg

3 dec

Wintercup Aalsmeer

WSV Aalsmeer, Uiterweg 155, 1431 AD Aalsmeer

17 dec

Olieflappenrace

WSV Zevenwolde, Plattendijk 6, 8531 PB Lemmer

Voor augustus, september en oktober geen agenda- informatie voorhanden op hun website.

Micro Magic groep

mm-zeilen.nl

Maandagavond 14 augustus 2017 varen we een mix met Micro-Magic en Dragon-Force in één startveld. Bij de
‘Rijd’ in Nieuwe Niedorp. Start 19.30 uur. Locatie zie website. Informatie over deze Micro Magic activiteitengroep
kunt u het beste bekijken op bovengenoemde website daar er niet direkt een wedstrijdkalender in tabelvorm is te vinden.
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Modelzeilkalender ANSF 2017

pagina 6

De 2e ANSF wedstrijd van 30 april 2017 werd afgelast, er zal een nieuwe datum worden gezocht
Zo 20 aug

4e ANSF + KOM zeilwedstrijd

VMBC t’Anker, Cattenbroekerplas, Woerden, 11:00 uur

Za 7 okt

5e ANSF zeilwedstrijd

M.V.Woubrugge, rekreatieterrein Zwaan, 14:00 - 16:00 uur

Zo 22 okt

6e ANSF zeilwedstrijd

HMBC, Madestein, Den Haag, 11:00 uur

Zo 29 okt

Miniskûtsjedag op Madestein

HMBC, Madestein, Den Haag, 11:00 uur

Zo 10 nov

Vlinder-Toertocht

M.V.Woubrugge, Aarkanaal / Zegerplas zuid, 11:00 uur

Zo 10 dec

Wintertocht Vredeburg—Kaag

M.V.Woubrugge, start bij Huigsloterdijk 173, Vredeburg, 11:00 uur

Agenda wijzigingen voorbehouden aan de organiserende clubs! Aan deze wedstrijden kan iedereen meedoen ongeacht welk
clublidmaatschap men heeft of bij welke organisatie men lid is. Deelname is gratis. Kijk ook op: www.ansf.nl

ANSF 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

Verzamelink van diverse model
Skûtsjebouwsites :
http://skutsjebouwen.nl/
Op iedere 1e zondag van de maand is er
op Madestein in Den Haag bij HMBC
skûtsjesilen voor de liefhebbers. Madepolderweg Den Haag zuid.

Klik op de
klok voor de
start / countdownteller.
mp3
Redaktie nieuwsbrief:

dvberkel201@gmail.com
Nieuwsbrieven terug zien?

Bezoek ons op het web

Kijk op: de website van VMBC
t’Anker of MV-Woubrugge
onder de knop zeilen zijn ze
terug te vinden. Of op de site
van Micro Magic groep
www.mm-zeilen.nl of op
www.ansf.nl

www.ansf.nl
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

RC Marblehead Clubwedstrijd KOM
Het was weer een gezellige dag met B tuigen weer en af en toe regen. Met 8 boten aan
de start waarvan 4 New Waves! Bart van Gemert deed voor de eerste keer mee met zijn
nieuwe boot, een hele ervaring vertelde hij mij. Het ging niet echt om de punten maar
je kan zien waar de ervaring ligt (in het water dan) bij Walter en Huub, zij gingen dan
ook voorop en Chris volgde trouw, op de hielen gezeten door Paul. Erik liet zich af en
toe gelden met zijn nieuwe boot, een New Wave, zijn tweede race met deze boot. Joost
en Bart volgde het veld. Zie onderstaande uitslagen.
Chris Vaes

www.radiozeilen.nl
www.zeilen.nl
www.mm-zeilen.nl
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