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Modelzeilen 

“Maar er zal  

wat moeten ver-

anderen wil 

ANSF  voortbe-

staan” 

Wat bind ons nog? Dat is nog 

steeds de overkoepelende organisatie 

van alle aangesloten modelbotenclubs 

in Nederland bij ANSF. Let wel niet alle 

scheepsmodelbouwclubs zijn hierbij 

aangesloten. De Algemene Nederlandse 

Scheepsmodelbouw Federatie op haar 

beurt is weer aangesloten bij de wereld 

organisatie NAVIGA. Maar wat doet 

deze federatie voor haar clubs op dit 

moment? We zien dat, als we ons even 

bij het modelzeilen houden, dat er 

slecht drie aangesloten verenigingen 

zijn die iets op dit terrein organiseren 

en dat in onderling overleg en buiten de 

zeil-coördinatie van de federatie om. 

Voor het gemak noemen we dit dan nog 

steeds de ANSF zeilcompetitie. In het 

verleden kende de federatie pakweg 20 

verenigingen in de jaren ‘70 en ‘80. Nu 

anno 2016 nog maar 9! Wat is er aan de 

hand dat er bij de federatie steeds meer 

clubs afhaken? Is het bestuur ingedom-

meld, is er een beleid voor de toekomst 

uitgestippeld, gaan we met z’n allen nog 

wat (spectaculairs) organiseren zoals 

dat ook in de jaren ‘80 gebeurde met 

bijvoorbeeld een WK—FSR in Rotter-

dam? Ik herinner mij nog de stichting 

SOKS. Of vinden we het wel goed zo en 

sjokken we voort op het initiatief van 

een handje vol clubs die elk jaar traditi-

oneel een wedstrijd of evenement orga-

niseren met steeds de zelfde mensen. 

Zij houden er in ieder geval de gang nog 

in. Ook dragen zij elk jaar hun contribu-

tie netjes bij. 

Om even bij het modelzeilen te blijven, 

de ANSF sectie zeilen heeft nog steeds 

geen nieuwe sectieleider. Na het vertrek 

vorig jaar maart, is er nog niemand op-

gestaan. Op de site lezen we dan ook dat 

er een vacature is voor een nieuwe vrij-

williger. Maar is er iemand serieus en 

‘persoonlijk’  benaderd door ANSF? Zo 

ver wij weten niet. Een vacature zetten 

op de website helpt je echt niet verder. 

Je zult moeten lobbyen. 

Ook binnen de sectie FSR-V H/O zijn er  

enige perikelen inmiddels. Deze sectie 

was de meest actieve en homogene 

groep binnen de federatie de laatste 

jaren die flink aan de weg timmerden 

en landelijk de meeste vaarders aan de 

waterkant toverden. Ook daar galmen 

geluiden rond dat afsplitsing naar een 

andere, mogelijk  ‘parallelle bond’, 

gaande is en sindsdien is de samen-

werking tussen diverse speedvaarders 

en clubs er niet beter op geworden. Op 

de hoorzitting speed van ANSF is dit 

reeds een verhit onderwerp gebleken 

de afgelopen jaren met  enig geruzie 

als gevolg.   

Nu kunnen we niet zeggen dat dit  

deels nieuwe ANSF bestuur hier voor 

verantwoordelijk is, het is al veel lan-

ger aan de gang. Maar nu zal er binnen 

ANSF wel wat moeten veranderen wil 

zij zich in stand houden en alle secties 

nog verder afbrokkelen met leden ver-

lies als gevolg. Het aantal afgevaardig-

den van clubs op de algemene leden 

vergaderingen van de federatie is  

hiervan een graadmeter. Met de 

schaalcommissie is het niet veel an-

ders gesteld. Ook daar is geen verte-

genwoordiger en sectieleider meer. 

Het NK schaal ligt volledig op z’n gat. 

Er is wel een meetmeester maar heeft 

hij wat te doen? En voor wie? Waar is 

de F2 de F6 en F7 gebleven van wel-

eer? Ook van andere clubs is er nau-

welijks nog een gezamenlijke ANSF 

vaarkalender te vinden op de (nieuwe) 

website. Waar vroeger altijd voor een 

bepaalde datum clubs hun kalender 

moesten inleveren, ontbreken nu veel 

clubs. Als dit zo door gaat dan haken 

er nog meer verenigingen af, want 

waarvoor zou je contributie betalen 

aan een instituut wat weinig meer 

voorstelt. Voor de FSR clubleden is 

ANSF nog uitsluitend van belang om 

aan Naviga gelieerde wedstrijden te 

kunnen deelnemen zoals EK’s en WK’s 

of internationale wedstrijden onder 

auspiciën van ANSF, tenminste zo was 

het altijd wel. Maar voor de rest…?          

              Dirk van Berkel / M.V.Woubrugge 

 

 

http://www.ansf.nl/
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Tour Fossa filmpje op:    https://www.youtube.com/watch?v=xdX8MFUww84&feature=youtu.be 

MARBLEHEAD KLASSEVOORSCHRIFTEN GEWIZIGD 
De gewijzigde Klassevoorschriften gaan in op 1 juli 2016.  
Volg deze link voor een toelichting: Introduction to the new Class Rules  (4 pagina’s)                                                                       

Volg deze link voor de nieuwe Klassevoorschriften: International Marblehead Class Rules 2016  (47 pagina’s)                
Let wel, deze publicatie is in het Engels. Wat een bofkonten toch die Engelsen.         (Via KOM site verkregen.) 

Over Spektrum Radioinstallaties valt nog veel te vertel-

len zo blijkt. Kijk op:  http://www.flyhoneybee.nl/boek-s6.php# 

Advertentie: Ik heb besloten mijn Jive te koop aan te bieden. Door de geboorte van mijn prachtige zoon 

Duuk (10 maanden oud inmiddels) kom ik niet meer aan zeilen toe. De Jive is in 2014 gebouwd en is com-

pleet met 5 sets zeilen, winch, zeilhoes, kist etc. In overleg zelfs zeilklaar te leveren met zender. Bij interesse 

of vragen graag een pb.  Rik Langeveld: riklangeveld@hotmail.com  

Open Dag Waterrecreatie 

Woubrugge  Zaterdag  18 juni 2016  is er weer 

de jaarlijkse waterrekreatiedag in Woubrugge in het cen-

trum. Deze dag wordt omlijst door een braderie-markt, dra-

kenbootraces, terrassen en diverse eetgelegenheden en alles 

wat op en rond het water gebeurt. Mogelijk zal de Model-

bouw Vereniging Woubrugge ‘Open Huis’ houden in het 

hart van dit evenement. 

https://www.youtube.com/watch?v=xdX8MFUww84&feature=youtu.beD:/Documenten/AA%20Nieuwsbrieven%20zeilen
http://www.radiosailing.org/images/News/Review_Of_Upgraded_International_Class_Rules/1._Introduction_to_the_changes_to_class_rules_M_10R_A_Nov_2015.pdf
http://www.radiosailing.org/classes/marblehead/class-rules?download=291:m-class-rules-2016
http://www.flyhoneybee.nl/boek-s6.php
mailto:riklangeveld@hotmail.com
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j u ni  2016             nu mme r 3 1    

Bezoek ons op het web 

Nieuwsbrieven terug zien? Kijk op:  

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

schaalmodelskutsjedvb/

nieuwsbrieven                                      

Of op de website van van             

VMBC t’Anker  of MVWoubrugge 

www.jlweb.nl 

www.naviga.org 

www.mvwoubrugge

www.hmbc.nl 

www.eurosail.nl 

www.micromagic.n

www.vmbchetanker.nl 

www.k-klasse.nl 

www.chrissails.com 

www.walickiboats.de 

www.radiozeilen.nl 

www.zeilen.nl 

Redaktie nieuwsbrief:                                   

dvberkel201@gmail.com 

Verzending van deze nieuws-

brieven gaat via het mailadres-

senbestand van John Langeveld. 

www.minsail.nl 

www.ansf.nl 

 

Uitslagen miniskûtsjesilen bij HMBC op 1 mei 2016 op de ‘Waterpartij” in Den Haag 

3e ANSF modelzeilwedstrijd bij M.V.Woubrugge.  

Deze wedstrijd zal worden gehouden aan de Zegerplas aan de noorzijde t.h.v. de Chineese Pagode aan de Burg. 

Bruinslotsingel. Parkeren aan de waterkant op een ruime parkeerplaats. Optuigen 10.00 uur, start 11.00 uur. Het 

parcours zal een Olympisch parcours zijn. Mocht de wind dusdanig uit de verkeerde hoek komen dan verplaatst 

zich dit evenement naar de zuidzijde van de plas. Adres: De bijlen / Westkanaalweg. Organisatie contactpersone-

nen zijn Joost van Donk en Hein Wesselius. E-mail: MVWJoost@gmail.com  

Foto’s van een rustgevende locatie 

aan de Zegerplas noordzijde   

www.iomzeilen.nl 

https://sites.google.com/site/schaalmodelskutsjedvb/nieuwsbrieven
https://sites.google.com/site/schaalmodelskutsjedvb/nieuwsbrieven
https://sites.google.com/site/schaalmodelskutsjedvb/nieuwsbrieven
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.vmbchetanker.nl
http://www.k-klasse.nl
http://www.chrissails.com
http://www.walickiboats.de
http://www.radiozeilen.nl
http://www.zeilen.nl
mailto:dvberkel201@gmail.com
http://www.minisail.nl
http://www.ansf.nl
mailto:MVWJoost@gmail.com
http://www.iomzeilen.nl/
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Resterende modelzeilkalender ANSF 2016        

 Zo 22 mei 2e ANSF was afgelast vanwege het weer  VMBC t'Anker (wanneer nu nog niet bekend) 

 Zo 26 juni 3e ANSF Open competitiewedstrijd + KOM 
M.V.Woubrugge, Zegerplas noordsteiger,  ** 

start 11.00 uur 

 Zo 21 aug  4e ANSF Open competitiewedstrijd    
VMBC t'Anker, Honswijckerplas, Tull en Waal, 

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 

Clubs doen er goed aan om hun vaaragenda’s door te geven aan ANSF 
t.b.v. de website, ook wijzigingen graag melden. Zo blijft alles up to date. 
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 Fisher, Dars 4, 1687 VZ  Wognum (NH)  
Site: www.ansf.nl 

“Deze ANSF 

zeilkalender is 

samengesteld 

door HMBC, 

MVW en      

VMBC t’Anker” 

Resterende KOM zeilkalender (NL) 2016  

18-19  juni Benelux kampioenschap op                      

Camping ‘De Vogel’  

Hengstdijk, Vogelweg 4, 10.00 -16.00 u 

26 juni Zeilwedstrijd met 

ANSF+KOM 

M.V.Woubrugge, Zegerplas            

noordsteiger, start 11.00 uur ** 

8-9-10 juli Open Nederlands Kampioen-

schap  (ONK) 

Notaris d’Aumarielaan, Reeuwijkbrug, 

bij de Goudse Roei– en Zeilvereniging 

24 juli Clubwedstrijd. Oosterplas Den Bosch      bij voldoende aanmelding 

28 aug Haarreindseplas (nieuw vaarwater uitproberen)  

11 sept M-klasse open wedstrijd Oosterplas s’Hertogenbosch,           10.00 

- 15.30 uur 

16 okt Vuntuscup Loosdrecht 

 6 nov Clubwedstrijd. Oosterplas Den Bosch       

27 nov Boterletterrace Oosterplas s’Hertogenbosch,           10.00 

- 15.30 uur 

www.radiozeilen.nl 

Benelux Kampioenschap 

Marblehead modelzeilklasse. Op 18 juni en 19 juni 2016.  Van 10:00 tot 16:00 uur. 
Camping “De Vogel”,  Vogelweg 4, 4585 PL  Hengstdijk.  (Zeeuws-Vlaanderen.) 

** Afhankelijk van 

de wind.                  

Anders  de              

zuid-steiger 

Informatie nodig: 

mailto:naf.fischer@quicknet.nl
http://www.ansf.nl
http://www.ansf.nl/
http://www.hmbc.nl/
http://www.vmbchetanker.nl/
http://www.mvwoubrugge.nl/
http://www.radiozeilen.nl/
http://www.radiozeilen.nl
http://www.radiozeilen.nl/wp/event/benelux-kampioenschap/
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  Ga effe    

kijken! 

IOM is een ISAF erkende wedstrijdzeilklasse. 
 
De internationale klasse organisatie is de IOM ICA (2003) die in zo’n 25 landen 

vertegenwoordigd wordt door National Class Associations (NCA) met meer dan 

10.000 zeilers. 

Deze klasse organisaties hebben de doelstelling de klasse op nationaal niveau te 

promoten en de zeilers te ondersteunen bij het (wedstrijd)varen en bouwen van 

hun IOM boten. 

DIOMCA is NCA voor Nederland en staat voor de taak van de IOM een gezonde 

klasse te maken. 

Lengte : 1 meter 

Gewicht totaal : 4 kg (minimaal) 

Gewicht kiel : 2,5 kg (maximaal) 

Zeilen : 3 

Kanalen : 2    http://www.iomzeilen.nl/ 

http://www.iomzeilen.nl/
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REGELS VOOR WEDSTRIJDZEILEN  

MET RADIOGRAFISCH BESTUURDE JACHTEN 

Er zijn een flink aantal regels met betrekking tot het wedstrijdzeilen. Ze zijn terug te vinden in de Nederlandse ver-
taling van de ISAF rules,  uitgegeven door het KNWV te Bunnik “De regels voor wedstrijdzeilen 2001-2004” 
www.knwv.nl  

Deze regels gelden voor alle wedstrijdzeilende jachten ook voor modelzeiljachten.  

Voor modelzeiljachten zijn echter speciale regels die in het KNWV boekjes zijn opgenomen in appendix E. 

Maar waarom al die regels? Kunnen we niet gewoon lekker zeilen zonder al dat fanatieke gedoe? 

Als je helemaal alleen op het water bent is dat geen probleem.  

Wedstrijdzeilen echter doe je nu eenmaal met meerdere deelnemers!!!  

Er zijn nu eenmaal voorrangsregels nodig om te voorkómen dat het dan een chaos wordt op het water, waarbij de-
genen met het sterkste materiaal “overleven”. 

Wedstrijdzeilen is een spel of sport waarbij nu eenmaal spelregels gehanteerd worden, zoals bij elk spel of dat nu 
voetbal is of dammen. En denk ook eens aan de verkeersregels wat zou het een chaos worden op de weg zonder 
regels. 

Het belangrijkste is echter, dat je plezier beleeft aan de sport. Eén van de fundamentele regels is dan ook 
eerlijk zeilen. Dus met inachtneming van de erkende beginselen van sportiviteit en eerlijk spel. Een fundamen-
teel principe van sportiviteit met wedstrijdzeilen is dat deelnemers onmiddellijk een straf nemen wanneer zij een 
regel hebben overtreden. 

Hieronder volgen de belangrijkste regels met wat toelichting om een indruk te geven waar het om gaat. Aan de 
tekst kunnen geen rechten worden ontleend, bij wedstrijden is natuurlijk de officiële uitgave van de ISAF (KNWV) 
bindend. 

Eerst wat over zeilstanden en koersen.                                                                                                                
Om met elkaar over het zeilen te kunnen praten, moeten we eerst dezelfde taal spreken.                                  
Vandaar dat we wat begrippen met elkaar moeten afspreken.                                                                                
Hieronder vind je de belangrijkste begrippen: 

http://www.knwv.nl/

