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Doodse stilte bij Skûtsjemeeting HMBC
HMBC, Den Haag, 30 oktober 2016.
Het was me wat het afgelopen seizoen.
Heel veel windstiltes waarbij niet of nauwelijks kon worden gezeild. De echte
(storm)wind kregen we op zondag 20
november wat uiteraard bij die maand
hoort, maar toen was er geen zeilen gelukkig. Liever hebben we 3 t/m 4 Bf voor
het modelzeilen, maar lieve ‘koekies’ worden er niet gebakken. De 6e ANSF wedstrijd bij HMBC werd ook al geen echte

wedstrijd, maar de meest uitgekookte zeiler
met een lichte boot kon er nog punten sprokkelen. Met de skûtsjes op zondag 30 oktober
was helemaal windstil. Wel een prachtige
mooie herfstdag trouwens. Dan maar aan de
koffie op Madestein en het beste er maar van
hopen. Maar het bleef bladstil. Waarbij de
zeilers die tegen beter weten in hun boot toch
hadden opgetuigd ook maar afdropen. Jammer. We waren weer vroeg thuis dit keer.
Dirk van Berkel, MVW
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Op zondag 11 december staat er
weer een ‘Wintertocht’ gepland van
Vredenburg (gemeente Abbenes)
over de ringvaart. Iedereen met een
zeilboot kan meedoen, maakt niet
uit wat voor een boot dit is. We starten weer bij Joke en Aad Bervoets
aan de Huigsloterdijk 173. Het keerpunt is het Brasa Kaagzicht restaurant wat zich aan Ringvaart bevind.
Hier is er ook uitzicht op de zeilboten aan de oever tijdens de koffie
stop. Het is 8 km visa-versa in een
prachtig Hollands landschap.
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Verslag Toertocht ‘Oude Rijn’ 13 november 2016
Verslag zeiltoertocht "Oude Rijn". Zondagmorgen 13
november 2016 klokslag 10 uur, in een koude en vochtige wereld kom ik aan op ons vertrekpunt en ben blij
verrast dat er al 3 enthousiaste deelnemers aanwezig
zijn om aan onze toertocht deel te nemen. Al gauw zijn
we met 6 man en op tijd vertrekken we, voor de wind,
over het jaagpad van Koudekerk a/d Rijn richting Leiderdorp. Totaal 7,4 km visa-versa.

halen om met werk aan het skûtsje huiswaarts te keren.
Met 5 boten lopen we verder en langzaam komen we op
ons keerpunt in Leiderdorp. Het café op ons keerpunt is
omgebouwd tot een woonhuis. Dus direct dezelfde weg
terug richting de auto's met een groot verschil ...... tegenwind. Dat is wat lastiger voor de zeilbootjes en kost meer
tijd dan voor de wind, maar ook voor ons op de wal merken
we dat het toch wel koud is zo tegen het windje in.
Gelukkig lukt het iedereen om varend weer terug te komen
bij de auto's. Helaas beschadigd Gerrit tijdens het uit het
water halen zijn Smaragd en na wat ingetogen gemopper .... te zwaar voor me en iets over Marktplaats ..... wordt
de Smaragd ook in geladen en ik verwacht dat Gerrit de
Wintertoertocht in december gewoon weer met de herstelde Smaragd meedoet.
Foto's: https://google/photos/JaZqUG1tFd3T4Lje9

(Red.) Wie waren er aan de waterkant: Gerrit Heringa, VMBC t’Anker, Arnold Mulder sr, MVW, Hein Wesselius MVW, HMBC, Dik van Kooij, HMBC, Joost van
Donk, MVW / KOM, en Dirk van Berkel, MVW.
Ondanks dat er niet veel wind staat zijn we even over
12 bij ons rustpunt, helaas is kort daarvoor het skûtsje
Heerenveen met roerservo problemen uit het water
gehaald. Niks meer aan te doen, terwijl wij onze koffie,
boterhammetjes en de stroopwafels van Hein Wesselius nuttigen loopt Dik van Kooij terug om zijn auto te

Mannen bedankt het was weer gezellig.
Groetjes,
Joost & Hein, Zeilcommissie M.V.Woubrugge.
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Resterende modelzeilkalender ANSF 2016
Zo 11 dec

Toertocht 2 x 4 km langs de Ringvaart
MVW, Start te Vredenburg, 11.00 uur. Zie pag. 1
naar Brasa restaurant Kaagzicht

Voor de zeilagenda 2017 zijn nog geen datums bekend.

Open Nederlands kampioenschap Marblehead (ONK) 2017
Organisatie KOM in smaenwerking met de
Goudse Roei– en Zeilvereninging.
Van 8 juli t/m 9 juli 2017 van 10:00 tot 16:00 uur. Goudse Roei– en Zeilvereniging, Notaris d’Aumarielaan 35 Reeuwijk-brug, 2811 HS. Deelname per boot € 35,-

Micro Magic kalender 2016

http://www.micromagic.nl/

Wintercup Aalsmeer, 4 december 2016. Gratis. Locatie: WV
Aalsmeer, Uiterweg 155, 1431 AD, Aalsmeer.
Wintercup Vlaardingen, 11 december 2016. Gratis.
Locatie Krabbenplas Vlaardingen. Surfpad 50, 3132 TW Vlaardingen.
Olieflappenrace, 18 december 2016. Gratis. Locatie: WV De
Zevenwolden, Plattedijk 2, 8531 PB L.emmer

K-klasse wedstrijden 2016
4 december Elburg, Watersportver. J.P.Broekhovenstr.42, 8081 HC
11 december Velserbroek, Westlaan 41, 1991 AL
18 december Rotterdam , KZC Kralingen, Langepad 25, 3062 CJ
http://www.k-klasse.nl/wedstrijden.html
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VERENIGINGEN AANGESLOTEN BIJ ANSF 2016
Vereniging

Adres

Postcode

Plaats

Haagse M.B.C.

De Look 23

2635 GE

Den Hoorn (ZH) 015-2621524 webpagina

Het Stormanker

de Raaiberg 12

4891 NK

Rijsbergen

Kennemer M.B.C.

Telefoon

Morgen 45

MBV Atlantis
MBV Woubrugge

1841 EE

e-mail

0162-518931 webpagina

IJmuiden

MBC de Branding

Webpagina

webpagina

e-mail

Stompetoren

06-45632914 Geen

e-mail

G.J. v Heuvenstraat 9 7383CS

Voorst

0575-502286 webpagina

e-mail

Dr Lothlaan 1

2481AB

Woubrugge

0172-518461 webpagina

e-mail

MBV de Nijverheid Postbus 666

7550 AR

Hengelo

074-2778031 webpagina

e-mail

VMBC 't Anker

Geinoord 1

3432 ND

Nieuwegein

webpagina

e-mail

XtremeRCBoats

Lanzarotestraat 74

1339 VB

Almere

webpagina

e-mail

-

Opening watersportseizoen Friesland 2017 in Langweer
Zaterdag 22 april en zondag 23 april 2017 zal er weer worden gestart met het Skûtsjesilen op
de Langweerder Wielen. Dit betekend dat er mogelijk weer met de miniskûtsjes kan worden gedemonstreerd op het inmiddels welbekend plekje bij het strandpaviljoen.
We wachten de uitnodiging via HMBC af.
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REGELS VOOR WEDSTRIJDZEILEN

MET RADIOGRAFISCH BESTUURDE JACHTEN

VERVOLG

We hebben het al vaker over de zeilspelregels gehad. De stand van het grootzeil over bakboord bepaald in principe de algemene voorrang. Maar… voor veel aspirant zeilers nog steeds een crime zo blijkt 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 afgelopen jaren. Toch
halen we het weer op met wat uitgebreidere regelgeving.
Deze keer gaat het over ALGEMENE BEPERKINGEN, zoals Aanraking vermijden, Voorrang verkrijgen en Koers veranderen.

Deze keer 2 pagina’s omdat het op elkaar aansluit.
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Je zal toch in een jury zitten om dit allemaal te behappen, bij modelzeilen vanaf de kant bijna niet te doen. Vandaar dat bij de grote wedstrijden de jury meestal op het water zit in een jury-boot. Laat je hierdoor niet ontmoedigen door al die spelregels, belangrijk is dat je er iets van weet !!!
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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

“De ANSF
zeilkalender was

Bezoek ons op het web
www.ansf.nl
www.iomzeilen.nl
www.jlweb.nl
www.naviga.org

samengesteld door
HMBC, MVW en
Redaktie nieuwsbrief:
dvberkel201@gmail.com
Nieuwsbrieven terug zien? Kijk op: de website van VMBC t’Anker of MV-Woubrugge.

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

De redaktie van de
nieuwsbrief Modelzeilen wenst haar lezers
een gezellig Sinterklaasfeest , fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe.
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VMBC t’Anker”

