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Niet dat het om 

een geplande 

wedstrijd zou 

gaan conform 

de ANSF kalen-

der, werd ik 

toch nieuwsgie-

rig om deel te nemen aan het vrije Skûtsje-

silen in Den Haag op de eerste zondag van 

de maand. HMBC organiseert dit telkens 

op de eerste zondag. Niet vreemd opkijken 

dat ook hier en daar nog een ’niet’ skûtsje 

vaart in het pacours, dat is dan heel ge-

woon daar. Alles gaat gemoedelijk op Ma-

destein.   

Meer last gehad om de plas te bereiken 

want de Madepolderweg was wegens werk-

zaamheden éénrichting verkeer geworden. 

Is niet erg maar hoe nu verder. Aangezien 

ik over een redelijke postduif navigatie 

beschik (in de schedel bedoel ik) en ook 

over enig richting gevoel, kwam ik wonder-

wel op de juiste plek uit terwijl ik onder-

weg door een mooie villawijk reed die ik 

nog niet eerder had waargenomen in dit 

rekreatie gebied.  

Na de koffie met koek bij Ben van Lier in 

het clubhuis en hier en daar een praatje 

met de overige zeilers was het optuigen 

geblazen. Met een skûtsje ben je altijd even 

bezig en de handel moet wel goed staan 

(trim) als de platbodem het ruime sop 

kiest.  

Tot mijn spijt moet ik toegeven dat ik niet 

altijd in de gelegenheid ben om daar aan 

deel te nemen. Een caravan en het thuis-

front gooien soms roet in het eten en zijn 

we vaker op pad dan we modelzeilen, voor-

al buiten het hoogseizoen zijn we veel weg. 

Maar daar ben ik vast niet de enige in denk 

ik. Er zijn nog een aantal wedstrijden te 

gaan dit jaar. De eerste is op 20 augustus, 

dan wordt er weer gezeild voor de 4e ANSF 

wedstrijd. Die zal weer gehouden worden 

op de plas in Woerden, organisatie VMBC 

t’Anker. Zie de zeilkalenders op volgende 

pagina’s.     DvB. 
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Den Haag, 11 juni. Onderweg naar Den Haag zag ik het wel zitten: zon en wind. 
Een prima weertje om een dagje te zeilen. Bij Madestein aangekomen waren er al 
een aantal liefhebbers op het water bezig en anderen zaten al een lekker bakje kof-
fie met koek te nuttigen bij Ben in het clubhuis.  
Rond 11 uur konden we met 13 deelnemers van start gaan. Helaas was de voorspel-
de wind voor het clubhuis letterlijk ver te zoeken, toch besloten we om te profiteren 
van de wind die onder de bomen doorkwam. Dat bleek (achteraf) geen gelukkige 
keuze te zijn. De wind was te beperkt aanwezig waardoor het regelmatig meer drij-
ven dan een lekkere pot zeilen was.  
Helaas is een deelnemer in de eerste heat er direct al mee gestopt omdat hij op zijn 
fouten aangesproken werd en blijkbaar daar niet van wilde leren. Voor een andere 
deelnemer was er te weinig wind om door te kunnen gaan en hij haakte ook af.   
Gelukkig kwam er nog een verlate RG95 meedoen, die tussen alle M-Klassen erg 
goed mee kon komen. Het ontbreken van wind op de zeilplek veroorzaakte toch zo-
veel onvree, dat we na 6 heats even na de middag gestopt zijn, waarna de één na 
de ander naar huis ging om tennis te kijken en een aantal anderen de wind opzoch-
ten en nog flink aan de bak moesten in een aantrekkende wind met een kracht van 
4-5 Bf.  
De top-3 van vandaag is: 1e Robert (NED195), 2e Joost (NED1) en 3e Leo (NED66). 
Pfff...Wel lastig hoor om de boel leuk, gezellig en interessant te houden.  
Maar kijken of we nog een dag kunnen vinden waarop de 2e ANSF wedstrijd die we 
door de harde wind hebben moeten afgelasten kunnen inhalen?  
Anders hopelijk tot 20 augustus voor de 4e ANSF zeilwedstrijd.                           

Joost van Donk / Commissie zeilen ANSF 

3e ANSF zeilwedstrijd bij HMBC in Den Haag 

 

Foto’s: 

Joost 

van 

Donk 
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Erik Loeff Ned 02 

Volker Pils GER 62 

Peter Fromberg NED 69 

Wim Bakker NED11 

Dieter Krings GER 35 

Peter van Delft Ned 105 

Erwin van Gogh NED 54 

Joost van Donk NED 1 

Huub Gillissen NED 99 

Torsten Kass GER 75 

GODEFROY  FRA 145 

Walter Geurts Ned 91 

Paul d'Arnaud NED 37 

Jürgen Peters GER15 

Chris Vaes Ned 21 

Open Dutch Championship ONK 2017  Marbleheads 

Van 8  t/m 9 juli 2017 van 10.00—16.00 uur 

Voorlopige inschrijvingen  per        

1 juli,  inschrijving kost  € 35,- 

Deze organisatie is in samenwerking met de Goudse roei– en zeil-

vereniging en de Kom organisatie 

Video sfeerimpressie van het ONK  

2016 onder mooie weersomstandighe-

den. De video duurt 14 minuten. Klik op 

onderstaande link:  

https://www.youtube.com/

watch?

v=xTdv0Fxjhcs&t=15s 

https://www.youtube.com/watch?v=xTdv0Fxjhcs&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=xTdv0Fxjhcs&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=xTdv0Fxjhcs&t=15s
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K-klasse   vaaragenda  2017 t/m 6 sept                                              www.k-klasse.nl 

  5 juli Zomerwedstrijden Braak nabij Overtoom 170 Zaanstad 

 12 juli Zomerwedstrijden Braak nabij Overtoom 170 Zaanstad 

 12 juli Zomerwedstrijden Eetcafé Portunes, Syl 12-A 8493 LL  Terherne 

 19 juli Zomerwedstrijden Braak nabij Overtoom 170 Zaanstad 

 26 juli Zomerwedstrijden Eetcafé Portunes, Syl 12-A 8493 LL  Terherne 

  9 aug Zomerwedstrijden Eetcafé Portunes, Syl 12-A 8493 LL  Terherne 

 23 aug Zomerwedstrijden Eetcafé Portunes, Syl 12-A 8493 LL  Terherne 

 6 sept Zomerwedstrijden Eetcafé Portunes, Syl 12-A 8493 LL  Terherne 

Een mooie locatie in een moderne 

woonwijk aan de zuid-oostkant van 

deze gemeente.  Voorzien van ruime 

parkeermogelijkheden en een fraaie 

steiger. Er kan zelfs aan meerdere 

kanten van de plas worden gezeild. 

De wedstrijd van 30 april is toen af-

gelast vanwege te sterke wind, die 

zelfs aanwakkerde naar mate de dag 

vorderde. Jammer voor opgekomen 

zeilers maar VMBC t’Anker zal sa-

men met ANSF een nieuw datum 

moeten prikken voor een inhaalwed-

strijd. Dit  kan elke organiserende 

vereniging overkomen. Hou de pu-

blicaties in de gaten op de sites van 

desbetreffende clubs.  Zie pagina 6. 

Cattenbroekerplas in Woerden,  het huidige vaarwater om te zeilen bij t’Anker 

http://www.k-klasse.nl
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Aankomende evenementen KOM 2017                    binnenlandse kalender 

8-9 juli Open ONK 2017 M-klasse Goudse Roei-Zeilver. Not.d’Aumarielaan, Reeuwijkbrug 

23 juli Clubwedstrijd   (gratis)  Oosterplas, Den Bosch. 10.30—15.30 uur 

20 aug Combi wedstrijd ANSF / KOM  VMBC t’Anker, Cattenbroekerplas, Woerden,  11:00 uur 

27 aug Demo Oosterplas Oosterplas, Den Bosch. 10.30—15.30 uur 

10 sept Clubwedstrijd   (gratis) Oosterplas, Den Bosch. 10.30—15.30 uur 

15 okt RZO trofee       (gratis) 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 

 

 IOM modelzeilen Nederlandse vaarkalender 

 13 juli Zomeravond zeilen Tijsterman, jachthavenrestaurant, Nieuwkoopseplassen. 19.30u 

 16 juli DIOMCA- jaarprijs Blubberplas, Eendrachtspolder.  

 27 juli Zomeravond zeilen Tijsterman, jachthavenrestaurant, Nieuwkoopseplassen. 19.30u 

 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 

Micro Magic  groep         mm-zeilen.nl 

www.radiozeilen.nl 

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.  

http://www.mm-zeilen.nl
http://www.radiozeilen.nl
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   Modelzeilkalender ANSF 2017                    

De  2e ANSF wedstrijd van 30 april 2017 is 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 

Redaktie nieuwsbrief:                                   

dvberkel201@gmail.com 

Nieuwsbrieven terug zien?      

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 

Bezoek ons op het web 

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 

www.radiozeilen.nl 

www.zeilen.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. Made-

polderweg Den Haag zuid. 

www.mm-zeilen.nl 

Klik op de klok voor de start / 

countdownteller. mp3 

RG65 modelzeilboten 

 Monohull 

 Totale lengte: 65 cm +/- 0.5 cm 

 Masthoogte boven dek maximaal 110 cm 

 Zeiloppervlak maximaal 0,225 m² 

       Het gewicht zal tussen de 1000 en 1200 gram uitko-

men. Een super lichtgewicht bouwer kan wellicht op 

800 gram uitkomen.  

http://www.ansf.nl
mailto:naf.fischer@quicknet.nl
http://www.ansf.nl
mailto:dvberkel201@gmail.com
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://skutsjebouwen.nl
http://www.mm-zeilen.nl
http://www.k-klasse.nl/assets/countdown.mp3

