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Terugblik 2016
Ontwikkelingen afgelopen jaar
De maand februari is aangebroken en
we gaan weer richting zeilseizoen. Fijn
te constateren dat er het afgelopen jaar
weer meer zeilers aan de waterkant
stonden bij zowel wedstrijden als toertochten. Een prettige ontwikkeling dat
ook voor een deel afhankelijk is geweest
door meer PR werk, mailingslijsten en
publicaties. Bij ANSF gerelateerde evenementen is het niet van belang met wat
voor een type zeilboot je verschijnt, je
vaart gewoon met elke zeilboot mee en
als de groep zodanig is dat er gesplitst
kan worden in snellere wedstrijdzeilers,
bijvoorbeeld M-klassers, 10 raters, IOM,
etc. of wat langzamere boten als jachten
of klassiekers dan wordt daar rekening
mee gehouden en wordt er eventueel
apart gestart of apart gerekend. Hangt
wel af van het aantal deelnemers. Hier
zal ter plaatse over worden gewikt en
gewogen. Deze maatregel is belangrijk
gebleken waardoor de drempel om te
komen zeilen laag is en het rekreatieve
gehalte hoog, wat ook de doelstelling is
bij ANSF. Dit levert toch meer deelnemers op.

Een gezellige mix van diverse modezeilboten
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goed te functioneren. Deze nieuwsbrief
heeft ook weer een aantal nieuwe lezers opgeleverd en zijn van 82 naar 95 mailadressen gegaan door de koppen bij elkaar te steken en in elkaars adressen bestanden te
kijken. Niet dat dit zo opzienbarend is maar
PR werk doet het altijd goed. Elke klasse
organisatie heeft z’n eigen vaarkalender en
website waarop men zich kan richten, deze
nieuwsbrief wil daarin een verzamel verlengstuk zijn. Bij naspeuring in de KOM
organisatie bleek deze nog geen binnenlandse vaarkalender 2017 gepubliceerd te
hebben.
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Wel is inmiddels bekend dat het Open Nederlands Kampioenschap Marblehead
(ONK) zal worden gehouden op 8 en 9 juli
2017, wederom in Reeuwijkbrug. We hopen
op veel gezelligheid aan de waterkant en op
weer veel zeilers.
DvB.

IJszeilen met schaalmodellen
Madestein Den Haag. De plassen zijn bevroren en
men vind er wel iets op. In de winter moet je iets anders
prakkezeren. Bij HMBC in Den Haag–Zuid doet men op
zulke dagen aan ijszeilen zoals we op de foto’s kunnen
zien. Bij zelfs een dun laagje ijs is het al mogelijk zo’n
ijszeiler met grote snelheid te laten rondrazen. Echter
kent dat dunne ijs ook z’n nadelen. Wat te denken als
deze midden op de plas blijft steken door wat voor oorzaak dan ook, denk aan in de oppervlakte vastgevroren
boomtakken of iets dergelijks, over dit dunne laagje ijs
kan je het model niet bereiken. Misschien dat de modelhovercraft uitkomst kan bieden. Men denkt in ieder geval
vooruit daar in De Haag.
Kunnen ze op het binnenhof
een voorbeeld aan nemen.

FEBRUARI 2017

https://www.radiosailing.org/events/nextevents

ED Champinship & ranking 1 zondag 5 februari 2017
Ten Rater Open Ranking Event Chelmsford Verenigd Koninkrijk
Nationale Kampioenschappen maandag 6 februari 2017 - Woensdag 8 februari
2017 A Class Nationale Open Kampioenschap Kogarah Bay - Sidney Australië
Nationale Kampioenschappen donderdag 9 februari 2017 - Zondag 12 februari
2017
IOM Nationale Open Kampioenschap Kogarah Bay - Sidney Australië
1 ° Regata Nazionale zaterdag 11 februari 2017 - Zondag 12 februari 2017
IOM Open Ranking Event Orbetello Italië
Franse Regate Interligue zaterdag 11 februari 2017 - Zondag 12 februari 2017
Marblehead Open Ranking Event Lac de Bordeaux France
Nationale Kampioenschappen maandag 13 februari 2017 - Woensdag 15 februari 2017
Ten Rater Nationale Open Kampioenschap Kogarah Bay - Sidney Australië
Nationale Kampioenschappen donderdag 16 februari 2017 - Zaterdag 18 februari 2017
Marblehead Nationale Open Kampioenschap Kogarah Bay - Sidney Australië
Italiaans 1 ° regata Nazionale zaterdag 25 februari 2017 - Zondag 26 februari 2017
Marblehead Open Ranking Event Castiglione del Lago Italië
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KOM nieuws — Advertenties — Thema-avond bij MVW

Het open Nederlands Kampioenschap (ONK)
wordt gehouden op 8 en 9 juli 2017 in Reeuweijkbrug bij de Goudse Roei-en Zeilvereniging aan de
notaris ’D’Aumarielaan. Zie bovenstaand kaartje
voor de locatie. Organisatie KOM.

Van KOM organisatie is tot op heden nog geen binnenlandse vaaragenda 2017 bekend gemaakt. Op
pagina 2 staat wel een internationale ISRA agenda
voor februari. Video sfeer impressie ONK 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=xTdv0Fxjhcs

Aangeboden:
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) zender + 3
ontvangers compleet in doos
Meerprijs: € 150,00

E-mail: Wim Nuijten.
22/03/16

Thema-avond zeilen bij MVW
Bij Modelbouw Vereniging Woubrugge zal
op vrijdag 3 maart a.s. een lezing worden
gehouden over het zeilen met catamarans.
De spreker die hiervoor wordt uitgenodigd
is Mischa Heemskerk. Deze zeiler behoort
tot de top van het catamaran zeilen (1 : 1) in
Nederland. De toegang is voor iedereen
gratis ook niet leden, zeilers van andere
organisaties en introducees zijn van harte
welkom. Clubhuis is open vanaf 20:00 uur
waarbij de koffie klaar staat.
Namens de zeilcommissie MVW,
Joost van Donk en Hein Wesselius.
Met dank aan Ed van Pelt, MVW

Uit: Website HMBC

www.mv-woubrugge.nl
Adres:
MVW, Dr.Lothlaan 1 /
hoek Kerkstraat, 2481
AB Woubrugge.

Mischa Heemskerk
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Modelzeilkalender ANSF 2017

Defintief

Vr 3 mrt

Thema-avond en lezing zeilen

Clubhuis M.V.W. Dr. Lothlaan 1, 2481 AB Woubrugge, 20:00 uur

Zo 12 mrt

Halve omloop Zegerplas

M.V.Woubrugge, Zegerplas zuid starten, 11:00 uur

Zo 26 mrt

1e ANSF zeilwedstrijd

M.V.Woubrugge, Zegerplas steiger noord, 11:00 uur

Zo 2 apr

Tour Fossa Hadrianus

HMBC, Leidschendam—Delft, start 11:00 uur

22-23 apr

Miniskûtsjesilen org. via HMBC

Langweer, Friesland bij de opening IFKS

Zo 30 apr

2e ANSF zeilwedstrijd

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

Zo 11 jun

3e ANSF zeilwedstrijd

HMBC, Madestein, Den Haag, 11:00 uur

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.
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

Bezoek ons op het web

www.ansf.nl
www.iomzeilen.nl
www.jlweb.nl
www.naviga.org
www.mv-woubrugge.nl

Redaktie nieuwsbrief:

dvberkel201@gmail.com

www.hmbc.nl
www.eurosail.nl
www.micromagic.nl
www.minsail.nl

Lokaties de Zegerplas in Alphen: Aan de zuidzijde starten we op 12 maart voor de omloop. Iedereen is welkom.
Aan de noordzijde voor de open wedstrijd op 26
maart. Ook hier is iedereen welkom. Deelname gratis.

www.vmbchetanker.nl

Nieuwsbrieven terug zien?
Kijk op: de website van VMBC
t’Anker of MV-Woubrugge.

www.k-klasse.nl
www.chrissails.com
www.walickiboats.de
www.radiozeilen.nl
www.zeilen.nl

Adres Zuid Zegerplas: parkeerplaats De Bijlen / hoek Westkanaalweg. Adres Noord steiger Zegerplas: Burg.Bruinslotsingel parkeerplaats naast Chinees Pagode restaurant.

De modelzeilkalender ANSF 2017 is weer samengesteld door 3 clubs binnen
ANSF. Haagse Modelbootclub (HMBC), VMBC t’Anker Nieuwegein, en Modelbouw Vereniging Woubrugge, (MVW).
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IOM Zeilen Nederland

Kalender 2017

E-mail : info@iomzeilen.nl

http://iomzeilen.nl/index.html

19 februari

DIOMCA- Jaarprijs

Blubberplas - Eendragtspolder

19 maart

DIOMCA- Jaarprijs

Blubberplas - Eendragtspolder

23 april

DIOMCA- Jaarprijs

Blubberplas - Eendragtspolder

14 mei

DIOMCA- Jaarprijs

Blubberplas - Eendragtspolder

13-20 mei

IOMICA-WK IOM

Pierrelatte- Frnakrijk

17-18 juni

RL Regatta Duitse DSV

Blubberplas - Eendragtspolder

16 juli

DIOMCA- Jaarprijs

Blubberplas - Eendragtspolder

20 augustus

DIOMCA Tainings wedstrijd

Blubberplas - Eendragtspolder

17 september DIOMCA- Jaarprijs

Blubberplas - Eendragtspolder

7-8 oktober

Open Nederlands Kampioen- Blubberplas - Eendragtspolder

19 november

DIOMCA- Jaarprijs

Blubberplas - Eendragtspolder

Lengte : 1 meter
Gewicht : 4 Kg
Kiel : 2,5 Kg
Radiokanalen : 2
Zeilsets : 3
Zeiler : 1

http://www.k-klasse.nl/index.html

Wedstrijd kalender februari 2017
5 februari

Wedstrijden 12:00 uur

Westlaan 41, 1991 AL Velserbroek

5 februari

Wedstrijden 11:30 uur

Broekhovenstraat 42, Elburg

5 februari

Wedstrijden 12:00 uur

Zeilcentrum Grou, Kleine Buren 16

12 februari

Wedstrijden 11:00 uur

Kralingen, Langepad 25, Rotterdam

19 februari

Wedstrijden 11:30 uur

Broekhovenstraat 42, Elburg

19 februari

Vooroever Regatta

Vooroever, Medemblik 12:00 uur

19 februari

Wedstrijden 12:00 uur

Zeilcentrum Grou, Kleine Buren 16
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MicroMagic
De MICRO MAGIC is een
kleine op afstand bestuurbare zeilboot geproduceerd
door Graupner in Duitsland. Bij de introductie in
1998 werden schippers uit
heel Europa verrast, omdat
geen andere zeilboot van
dit formaat zulke goede
zeileigenschappen heeft.
Dit is met name ontstaan
doordat bij het ontwerp de
primaire focus op de zeil
eigenschappen lag. Het ontwerp bewijst dat er met op
afstand bestuurbare zeilboten, echt gezeild kan worden, tegen een fractie van de kosten van een echte
boot. Met bootlengte van maar 50 centimeter is het
ook een ideale boot om mee te nemen in de auto.
Zelfs volledig opgetuigd passen er meerder boten in
een auto, wat gemeenschappelijk vervoer naar wedstrijden eenvoudig maakt. De zeil eigenschappen,
geringe aanschafkosten en het gemakkelijke vervoer

heeft de Micro Magic tot de grootste RC klasse van
Europe gemaakt. Alleen in Nederland zijn er al meer
dan 2600 zeilnummers bekend.
Doe-het-zelfers beleven veel plezier aan de relatief
eenvoudig te bouwen Micro Magic, maar inmiddels zijn
er ook afgebouwde boten te koop. Hierdoor trekt de
Micro Magic klasse zowel echte wedstrijdzeilers uit de
"grote" boten wereld, als mensen die voor het eerst
beginnen met zeilen.
Zonder verdere aanpassingen kan de Micro Magic zonder problemen varen op een kleine vijver tot circa 3
Bft. De boot met zijn relatief grote zeiloppervlak is duidelijk ontworpen voor met name lichte tot middelzware
wind, en door het lichte gewicht van de boot krijgt het
problemen met overstag gaan in ruwere omstandigheden. Met wat aanpassingen kan de Micro Magic echter
verrassend genoeg ook geschikt gemaakt worden om
in zwaardere condities te kunnen blijven varen.
Op dit moment zijn er nog twee types te koop; de Micro
Magic Classic en de Micro Magic Racing. Deze laatste
is een verbeterde versie van het introductie model uit
1998.
Uit: website MicroMagic

Wedstrijd kalender februari 2017
http://www.micromagic.nl/
12 febr

Wintercup

KWV De Kaag, Leidseweg 36, 2374 AV

19 febr

Wintercup

WV Aalsmeer, Uiterweg 155, 1431 AD

26 febr Wintercup

Zeilcentr.Grou, Wilhelminastr 3 9001 KE

5 mrt

WV Aalsmeer, Uiterweg 155, 1431 AD

Wintercup

Miniskûtsjes inmiddels erg populair
Er blijken langzamerhand meer modelskûtsjes in omloop te
komen deze zijn momenteel vooral populair bij HMBC en
MVW leden van de ANSF clubs. Ook bij HMBV in Den Helder. In Langweer (Fr) zullen straks weer de FSKS skûtsjes
van start gaan op 22 en 23 april 2017, dit zijn wedstrijden in
de feestweek van Langweer. Ook dan zijn er weer miniskûtsjes die tijdens de wedstrijden demonstraties geven in wedstrijdvorm aan de oever van de Langweerder-Wiele.
Ook is er elk jaar een miniskûtsje meeting bij HMBC, dit
jaar op 29 oktober, zie ANSF kalender, waarbij ook een
parcourswedstrijd zal worden gehouden.
HMBC vaarwater Madestein aan de Madepolderweg in Den
Haag zuid. Bouwinfo: http://www.skutsjebouwen.nl/
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REGELS VOOR WEDSTRIJDZEILEN

MET RADIOGRAFISCH BESTUURDE JACHTEN

VERVOLG

We hebben het al vaker over de zeilregels 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 weer een klein deel op van deze regelgeving.
Het gaat wederom over ALGEMENE BEPERKINGEN, zoals Aanraking vermijden, Voorrang verkrijgen en Koers veranderen.

Als een vrij achter liggende boot een overlap verkrijgt binnen vier van zijn romplengte lijwaarts van de boot over de zelfde boeg varend, mag
hij niet boven zijn juiste koers zeilen zolang die overlap bestaat binnen die afstand.
Tenzij… zie volgend plaatje
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