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Woubrugge 3 maart j.l. werden
de prijzen uitgereikt over het jaar
2016. Het ANSF klassement was
samengesteld door Joost van Donk,
wat nog een hele opgave was vanwege diverse klassen die door elkaar werden gevaren. De opkomst
was heel goed en het werd een gezellige avond. Als spreker en deskundige hadden we Mischa Heemskerk ‘aan boord’ die met behulp van
een fraaie video presentatie op het
grote doek tekst en uitleg gaf van
zijn A-cat, racing werk en z’n WK–
en diverse EK overwinningen in de
schaal 1 : 1. Hij reist daarmee over
de hele wereld. Zeer interessant was
de bestuurbare nieuwe foiling techniek waardoor catamarans op grote
snelheid uit het water komen. Deze
verfijnde techniek werd met behulp
van tekeningen en animaties uit de
doeken gedaan en met enige films
werd dit gedemonstreerd. Tijdens
de pauze was er gelegenheid voor
een drankje en een hapje. Na afloop
konden er vragen gesteld worden.
Tijdens de gezellige nazit kwam
men met heerlijke hartige hapjes
voor de dag (zie foto) die subliem
smaakten. Complimenten voor Ed
van Pelt van MVW. Ook het bestuur
van MVW bedankt voor de financiële ondersteuning voor deze avond.
Zij die er niet waren hebben wat
gemist.
1e prijs : Joost van Donk, MVW / HMBC
2e prijs Wim Breedijk, HMBC
3e prijs Gerrit Heringa, VMBC t’Anker
DvB
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OMLOOP ZEGERPLAS 2017
Een hele verbetering is er doorgevoerd in het rondje Zegerplas in Alphen aan den Rijn. Het onmogelijke bruggetje
is vervangen door een minder steile en breder brug waarbij de doorvaart voor ons ook flink breder is geworden.
De drijvende ponton is daarbij ook verdwenen. Daarbij een perfecte wind om er dit keer goed onderdoor te gaan.

De pleisterplaats Amigo bij de noorder parkeerplaats was gesloten wegens verbouwing en een andere eigenaar.
Deze snackbar / cafè met terras en minigolf zal omgetoverd worden in een ‘Kip Restaurant’ met connecties aan
het naastgelegen pannekoeken restaurant. (Zie rechtse foto van een gesloten Amigo.)

zo'n 5 km lopen. Na de rondvraag van Joost om nog een
stukje Aarkanaal te zeilen
hadden de meesten het wel
gehad, dus werd er besloten
te stoppen .
Zo ging ik weer, na wat
‘nazeilen’, met een voldaan
gevoel naar huis.
Ik bedank uiteraard weer de
zeilcommissie van de M.V.
Woubrugge voor de prima
organisatie en graag tot de
volgende keer.

Een start om van te smullen. Zo kan je deze start van
het nieuwe vaar seizoen wel
omschrijven. Prachtig weer en
een dun windje 3 Z-O een goed
windje voor alle 14 boten, wat je
wel een perfecte opkomst kan
noemen. Ik krijg wel het gevoel, dat het RC Zeilen weer
aan het aantrekken is, gezien de goede opkomst van de
ANSF wedstrijden van vorig jaar. Zou het promotie
werk van Arnold dan toch zijn
vruchten gaan afwerpen? We
zijn hem soms wel eens kwijt uit
de groep, en hij zijn boot. Dat
mag de pret niet drukken niets
dan positief.
Ook een speciale vermelding
waard is wel dat Robert en Arie
ondanks hun motoriek beperking toch meegingen. Chapoo heren. We vertrokken
mooi op tijd rond 11 uur en alles liep zonder veel oponthoud naar de steiger noord waar we zoals gebruikelijk
een pauze hielden. We zouden bij de Skibaan kijken of
we een hele of een halve omloop
zouden doen. Dirk en Arnold
hadden samen besloten om een
halve ronde te doen. De skibaan
was vroeger een obstakel, door
de vele ankerkabels van de installatie. Er zijn wat kabels verlegd zodat je nu ook binnen de
kabels door kan zeilen. Je boot
moet er een klein stukje uit vanwege het restaurant. Dat
is wel te doen voor de meeste boten en veiliger dan om
de buiten kabels heen varen. Dan is je boot best ver
weg en is er opperste concentratie vereist, maar wel een
uitdaging. Let er wel op dat je zendbereik van je zender
set dan goed is. Verder waarschuwde Hein niet te dicht
naar de kant te varen van wegens de ondiepte voor de
lange kielen , heel attent natuurlijk. Even niet opletten
en Hein zat zelf vast, maar Joost
van Santen had in zijn rugzak een
waadbroek en stapte zo het water
in. Ik vergat er zelfs een foto van
te maken. Ik ben ook een actie
fotograaf van niks eigenlijk. (Zelfkennis siert de mens Wim,
red.) Zo kwamen we rond 14.15
uur weer op de parkeerplaats aan, best snel eigenlijk na

Foto’s en tekst :
Wim Breedijk, HMBC

Omloop Zegerplas is een leuke maar kleine toertocht die tevens de
opening van het ANSF zeilseizoen betekend.
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www.radiozeilen.nl

Aankomende evenementen KOM 2017

binnenlandse kalender

Zo 2 april

Clubwedstrijd M-klasse

Strandpaviljoen de Dikke Muis, Boegspriet 11, Oud Loosdrecht

Zo 23 april

Vuntuscup

Loosdrecht

Zo 7 mei

OP trofee

Oosterplas, Den Bosch

Do 25 mei

1/2 uurs race

Oosterplas, Den Bosch

(Hemelvaartsdag)

IOM modelzeilen Nederlandse vaarkalender
Zo 23 april

DIOMCA jaarprijs

Blubberplas, Eendrachtspolder

Zo 14 mei

DIOMCA jaarprijs

Blubberplas, Eendrachtspolder

MicroMagic

http://iomzeilen.nl/locatie's.html

aankomende evenementen

Zo 26 maart

Noord Ned. Kampioenschap Zeilcentrum, Grou. Pc: 9001 KE

Za 8 april

ONK 2017

Watersport Ver. Heeg. Pc: 8621 CW
www.micromagic.nl

Binnenlandse kalender 2017

Zo 26 maart

Wintercup wedstrijd

Kralingseplas, KZC, 3062 CJ Rotterdam

Zo 2 april

NK K-klasse

Terherne (Fr), 8493 LL bij eetcafe Portunus

Wij zagen dat er enige boten op deze site te koop staan, voor de liefhebbers. Verder staan er nog geen wedstrijden vermeld na
2 april op de website van deze organisatie. www.k-klasse.nl

Langweer 2017.

Op 22 en
23 april a.s. zullen er weer in de
feestweek van Langweer de
FSKS skûtsjes varen, waarbij
ook weer miniskûtsjes kunnen
varen van de ANSF clubs. De
mogelijkheid bestaat dat al op vrijdag eventueel
de modellen opgetuigd kunnen worden en gestald in het kleine
strandpaviljoen op
de bekende locatie,
zie hiernaast. Koffie
en thee is gratis
voor de modelzeilers. Parkeren op de
parkeerplaats Doniapark.
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http://www.skutsjesilenlangwar.nl/

Modelzeilkalender ANSF 2017
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. Kijk 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
Nieuwe ANSF sectieleider modelzeilen. Joost van Donk lid van MVW, HMBC en
KOM is de nieuwe sectieleider zeilen en vormt hiermee de ANSF zeilcommissie. Hier zijn
we blij mee en is er weer een coördinator van de zeilende verenigingen.
Hartelijk welkom en gefeliciteerd daarmee.

Verzamelink van diverse model
Skûtsjebouwsites :
http://skutsjebouwen.nl/
Linkadres van Kim van Zwieten
voor de foto’s omloop Zegerplas:
http://made-by.kim/modelzeilenzegerplas-2017/

1e ANSF wedstrijd van 2017.
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

Komende zondag gaan we weer van start met de ANSF wedstrijden 2017. Deze eerste wedstrijd wordt georganiseerd door
M.V.Woubrugge.
Er wordt gezeild in Alphen aan den Rijn op de Zegerplas aan
de Noordkant van de recreatieplas.
De eerste start is om 11:00 uur. Ik hoop dat jullie in grote
aantallen richting de Zegerplas komen. Vanaf 10 uur is de
organisatie aanwezig.
Wat:
Organisatie:

1e ANSF Zeilwedstrijd 2017.
M.V.Woubrugge.

(Joost van Donk & Hein Wesselius)

Wanneer:
Zondag 26 maart 2017.
Opbouwen vanaf: 10:00 uur.
Eerste start:
11:00 uur
Laatste start:
15:00 uur. (ongeveer)
Waar:
Parkeerplaats Burgemeester Bruin Slotsingel 20, 2403 NC Alphen aan den Rijn.
Catering:
Nee, er is wel een eetcafé / pannenkoekenhuis aan de overkant van de straat
Rescueboot aanwezig: Ja.
Voor de laatkomers: Er is een kansje dat door een ongunstige windrichting we aan de overkant van de plas gaan zeilen.
(Parkeerplaats bij de kruising De Bijlen / Westkanaalweg.)
Met vriendelijke groet en hopelijk tot zondag. Zeilcommissie
MVWoubrugge, Commissie Zeilen ANSF.
Deelname is gratis, parkeren direkt aan de waterkant.
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Redaktie nieuwsbrief:

dvberkel201@gmail.com
Nieuwsbrieven terug zien?
Kijk op: de website van VMBC
t’Anker of MV-Woubrugge.

REGELS VOOR WEDSTRIJDZEILEN

MET RADIOGRAFISCH BESTUURDE JACHTEN

Slot

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.

5

