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Alphen a/d Rijn, 28 juni 2015. De 
weersomstandigheden waren een beet-
je vreemd bij de derde ANSF zeilwed-
strijd, gehouden op de Zegerplas in 
Alphen a/d Rijn.  
Er was een hoge golfslag bij maar een 
windje 3, best gek om te zien en ook 
lastig varen. Dirk besloot maar niet 
mee te varen met zijn skûtsje.  
Het was echt hotsie botsie op het wa-
ter; dan stond er even een lekker bries-
je en dan was er haast weer geen wind. 
Maar dat mocht voor ons de pret niet 
drukken hoor! Met een gezellig koppel-
tje van 8 zeilers zijn er 14 heats gezeild 
en was er weer flink wat aanspraak van 
mensen die even stilstonden om te in-
formeren of het om een echte wedstrijd 
ging. Met vooral de vraag wat zo'n boot 
nou kost (echt Hollands ) en de beken-
de "Zit er een motortje in?"  
Al met al was het weer een gezellig 
dagje zeilen en daar doen we het voor. 
Joost, van de zeilcommissie Woubrug-
ge bedankt weer voor de prima organi-
satie. En graag tot een volgend keer. 

            Wim Breedijk, HMBC 
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“Het was echt 

hotsie-botsie 

op het water” 

Door: Joost van Donk: De wind deed s'mor-
gens vroeg zoals voorspeld lekker zijn best. 

Helaas verdween de 
zon al snel achter een 
hardnekkig wolkendek 
waar zelfs een paar 
spatjes uit vielen. Met 
8 boten een aardig 
groepje deelnemers. 
Omstreeks 11 uur zijn 

we gestart. Helaas voor Dirk was de golfslag 
op het meer iets te veel voor zijn skûtsje, dus  
weer niet zeilen. Gelukkig is Dirk de hele dag 
gebleven en heeft de 
wedstrijdleiding op 
zich genomen, zodat ik 
mijn handen vrij had 
om te zeilen en wat fo-
to's te maken. Dirk be-
dankt. De voorspelde 
toename van 3 naar 4 bft kwam niet uit. 
Rond 2 uur was het op verschillende plekken 

windstil en moesten we 
erg ons best doen om 
nog enige vooruitgang 
te boeken. Gelukkig 
trok het later weer wat 
aan zodat we totaal 14 
heats gevaren hebben. 
Het was voor mij ook 

de eerste volledige wedstrijd met mijn gemo-
derniseerde Paradox (24jaar oud) en ik ben 
tevreden met het resultaat. Iedereen bedankt 
en hopelijk tot een 
volgende keer.  

 

Foto rechts:             
M-klasse (Paradox) 
met zwemvliezen? 

De 4e ANSF zeilwedstrijd zal worden ge-

houden bij VMBC t’Anker op 9 augustus 

op de Honswijkerplas. 
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Uitslag 3e ANSF zeilwedstrijd 28 juni 2015 M.V.W.  

 Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden ( ) 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 M-klasse 21 Chris Vaes 21.0 1 3 1 1 2 (4 ) 1 1 2 1 4 3 1 (dnf) 

2 M-klasse 37 Paul dArnaud 24.0 3 (5 ) 2 4 1 3 2 2 (5 ) 2 1 1 2 1 

3 M-klasse 40 Arjan Buis 36.0 2 1 (5 (5 ) 3 2 3 5 3 4 2 4 4 3 

4 jachten 2 Joost van Donk 41.0 4 2 3 2 5 5 (7 ) 4 1 5 3 5 (6 ) 2 

5 M-klasse 29 Wim Breedijk 42.0 5 4 4 3 4 1 5 3 4 (6 (7 ) 2 3 4 

6 M-klasse 65 Toni vd Zwaard 70.0 (dns ) 6 7 7 6 (dns ) 4 6 6 3 5 8 7 5 

7 jachten 9 Hein Wesselius 80.0 (dns (dns) dns 6 7 6 6 7 8 8 6 6 5 6 

8 jachten 1 Gerrit Heringa 87.0 6 7 6 (8 ) 8 7 8 8 7 7 8 7 8 (dns) 

No: Zeilno: Naam Punten 1 2 3 

1 M-klasse 29 Wim Breedijk 11.0 5 1 5 

2 jachten 9 Hein Wesselius 16.0 6 3 7 

3 jachten 2 Joost van Donk 16.0 7 5 4 

4 jachten 1 Gerrit Heringa 21.0 9 4 8 

5 IOM 51 Max Westerink 29.0 4 2 dns 

6 M-klasse 21 Chris Vaes 47.0 dns dns 1 

7 IOM 149 Peter Tanz 47.0 1 dns dns 

8 M-klasse 37 Paul dArnaud 48.0 dns dns 2 

9 IOM 99 Huub Gillensen 48.0 2 dns dns 

10 M-klasse 40 Arjan Buis 49.0 dns dns 3 

11 IOM 102 Joey Rijs 49.0 3 dns dns 

12 M-klasse 65 Toni vd Zwaard 52.0 dns dns 6 

13 jachten 25 Jan Willem Rommert 52.0 dnc 6 dns 

14 IOM 28 Robbert Bekooy 54.0 8 dns dns 

15 M-klasse 15 Michel van der Fluit 56.0 10 dns dns 

16 M-klasse 68 Willem Bunte 57.0 11 dns dns 

17 IOM 101 Rob Schuch 58.0 12 dns dns 

18 M-klasse 412 Arnold Mulder sr 59.0 13 dns dns 

19 IOM 83 Rob Maller 60.0 14 dns dns 

20 IOM 216 Joke Maller 61.0 15 dns dns 

21 jachten 6 Dirk van Berkel 62.0 16 dns dns 

22 M-klasse 39 Joost van Donk 69.0 dns dns dns 

ANSF algemeen klassement over 3 wedstrijden t/m 28 juni 2015 

Uitslagen verwerkt door John Langeveld. 
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Zondag  9 aug. is de  4e  ANSF modelzeilwedstrijd 2015 

georganiseerd door VMBC Het Anker.  De eerste start  is om 11:00 uur. 
 

LET OP! nieuwe locatie: Honswijkerplas (einde parkeerplaats) bij Tull en t’Waal.  

Informatie en locatie is te vinden op: 
http://www.recreatiemiddennederland.nl/pagina/162/Honswijkerplas.html  
 
Iedereen is welkom op deze open club modelzeilwedstrijden.                                                                                        
Laat even weten of je komt via e-maildres: gheringa@casema.nl 

Redaktioneel  

Als we de deelname aan ANSF 
gerelateerde (club)wedstrijden 
in ogenschouw nemen dan is er 
de laatste tijd niet echt veel ver-
anderd. Zo hadden we in 2014 
28 zeilers op de lijst staan, in 
2015 staan er ook 28 zeilers 
genoteerd in het huidige klasse-
ment t/m juli dit jaar. Deze zei-
lers zijn alleen niet allemaal lid 
van bij ANSF aangesloten clubs. 
Dat is maar goed ook anders 
hadden we geen 28 zeilers in 
ons klassement gehad. Gelukkig 
hebben we zeer regelmatig 
’gasten’ van de KOM 
(Marblehead klasse) en van de 
IOM (1 meter klasse) en daar 
zijn we erg gelukkig mee. An-
ders was het wel heel schaars 
aan de oevers van onze plassen. 
We benadrukken dat we er best 
nog wat zeilers bij willen heb-
ben met wat voor boten dan 
ook. Deelnemen aan onze wed-
strijden kost immers niets en 
het gaat om de fun. Neemt niet 
weg dat we ook graag zoveel 
mogelijk de regels hanteren die 
er nu eenmaal zijn om het geen 
rotzooi te laten worden.  Het 
gaat bij de ANSF niet direkt om 
een eenheidsklasse. Er zeilt van 
alles tussen de boeien, van A-
klas, jachten, M-klas, 1 meter, 
skûtsjes en ga zo maar door. 
Iedereen krijgt de gelegenheid, 

zo niet dan  sta je in je eentje langs 
de kant. Dit is veel gezelliger. 

Over skûtsjes gesproken, elke 1e 
zondag van de maand is er skûtsje-
silen bij HMBC op Madestein in 
Den Haag zuid, zo is ons ter oren 
gekomen, t’ is maar dat u het weet. 
Maar ja vakantietijd he! Het schiet 
er nu een beetje bij in. Senioren 
gaan doorgaans in het voorseizoen 
en/of  naseizoen op vakantie en  zij 
die gebonden zijn aan schoolgaan-
de kinderen in het hoogseizoen. 
Dus kunnen we constateren dat er 
een periode van pakweg 5 maan-
den heel wat modelzeilers ontbre-
ken.  

De laatste dagen veel naar het Frie-
se ‘Skoetsje-sjoernaal’  gekeken op 
(TV) omroep Friesland waar je da-
gelijks prachtige beelden kunt zien 
van de 1 : 1 wedstrijden in de Friese 
wateren. Het is zelfs mogelijk om 
met behulp van Tracking de race te 
volgen op de website van SKS, kijk 
daarvoor op Volg de SKS 2015 live  
zorg wel voor Java Runtime op je 
PC anders werkt het niet.  

Verder willen wij jullie er op attent 
maken dat er dit jaar nog vele zeil-
wedstrijden gepland staan, waar-
van 1 wedstrijd op een zaterdag-
middag en wel op 10 oktober!  
          DvB 

http://www.recreatiemiddennederland.nl/pagina/162/Honswijkerplas.html
mailto:gheringa@casema.nl
http://www.skutsjesilen.nl/skslive
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au gu stu s  2 0 15             nu mme r  22  

Bezoek ons op het web 

Nieuwsbrieven terug zien? Kijk op:  

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

schaalmodelskutsjedvb/

nieuwsbrieven 

www.jlweb.nl 

www.naviga.org 

www.mvwoubrugge.nl 

www.hmbc.nl 

www.eurosail.nl 

www.micromagic.nl 

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 

 

SAIL Amsterdam 2015 van 19 tm 23 augustus  

Marblehead UK Nationals at Manor Park Sailing Club - Preview  

Near 60 skippers will do battle at the 2015 UK Marblehead Nationals at Manor Park Sailing Club this 

last weekend, July 18-19.  

http://www.yachtsandyachting.com/news/184232/Marblehead-UK-Nationals-

form-guide?fb_action_ids=652669138200669&fb_action_types=og.comments 

 

Midlands District Ranking race held from Manor Park. Photo © Roger Stollery. 

Voor informatie over dit grootse evenement kijk op de 

website van Sail Amsterdam 2015:  www.sail.nl  Als lief-

hebber van zeilboten mag je dit natuurlijk niet missen. Op 

de site kun je o.a. zien waar de  uitgenodigde schepen zich 

op dit moment bevinden. Klik dan op de knop “Waar zijn 

de schepen nu?”                                                                           

Of bekijk de trailer / video:  Trailer Sail Amsterdam 2015 

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
http://www.yachtsandyachting.com/news/184232/Marblehead-UK-Nationals-form-guide?fb_action_ids=652669138200669&fb_action_types=og.comments
http://www.yachtsandyachting.com/news/184232/Marblehead-UK-Nationals-form-guide?fb_action_ids=652669138200669&fb_action_types=og.comments
http://www.sail.nl
https://www.sail.nl/2015/schepen/waar-zijn-de-schepen-nu
https://www.sail.nl/2015/schepen/waar-zijn-de-schepen-nu
https://www.sail.nl/videos/trailer-sail-amsterdam-2015-(engels)
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 Zo 9 aug  4e Open competitiewedstrijd  LET OP: NIEUWE LOKATIE  VMBC t'Anker, Honswijkerplas, bi Tull en t’Waal, 11.00 uur  

 Zo 20 sep  Open-clubzeilwedstrijd   M.V.Woubrugge, Zegerplas noordsteiger, start 11.00 uur 

 Za 10 okt 5e Open competitiewedstrijd, (Snertrace weekend MVW)   M.V.Woubrugge, Rekreatieplas 'Zwaan'  14.00 uur  

 Zo 18 okt  Toertocht  (locatie nog niet bekend)  M.V.Woubrugge, start 11.00 uur  

 Zo 25 okt  6e Open competitiewedstrijd  start 11.00 uur  HMBC, Madestein, Den Haag zuid 

 Zo 1 nov Miniskûtsje meeting + zeilen start 11.00 uur  HMBC, Madestein, Den Haag zuid 

 Zo 13 dec Toertocht 2 x 4 km over de Ringvaart naar rest. Kaagzicht  MVW, Start te Vredenburg, 11.00 uur 

Zeilkalender 2015          (ANSF aangesloten clubs) 

 

KOM AGENDA 2015   (binnenland)                                    Klasse Organisatie Marblehead 

 http://www.radiozeilen.nl/wp/  

Zo 6 sept Clubwedstrijd Oosterplas, Den Bosch 

25 & 27 sept ONK—M Notaris d’Aumarielaan, Reeuwijk 

Za 10 okt Zeilwedstrijd alle klassen,  snertrace bij 

M.V.Woubrugge,  3 mooie prijzen te verdienen ! 

Vijver ‘Zwaan’ zaterdagmiddag  14.00 uur, 

Spengensepolder:  N212 thv hectometer 6,8 

Zo 18 okt RZO troffee Honswijkerplas, Tull en t’Waal 

Zo 8 nov Clubwedstrijd Oosterplas, Den Bosch 

Zo 29 nov Boterletterrace Oosterplas, Den Bosch 

 

2 filmpjes o.a. over model-Skutsjesilen:    

https://www.youtube.com/watch?t=27&v=YfTbbNJbde0                                

https://www.youtube.com/watch?v=PQEH47DEDzo  
Onderstaande foto’s van 

de zaterdagmiddag snert-

wedstrijd zeilen van 2014. 

http://www.radiozeilen.nl/wp/
http://www.radiozeilen.nl/
http://www.ansf.nl/
https://www.youtube.com/watch?t=27&v=YfTbbNJbde0
https://www.youtube.com/watch?t=27&v=YfTbbNJbde0
https://www.youtube.com/watch?v=PQEH47DEDzo
https://www.youtube.com/watch?v=PQEH47DEDzo
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W.V. Braassemermeer. Prachtig weer maar wat een harde wind, 23 knoppen met uitschieters naar 30 knopen. 
Dat is gewoon windkracht 7. En dan ook nog uit het westen en later uit het zuid-westen. 
De golven liepen over ons steiger, natte voeten dus. In overleg met Victor zijn we eerst maar een biertje gaan drin-
ken. Tijdens onze daghap hebben we nagedacht hoe we het gaan oplossen. We hebben voor de mogelijkheid om in 
de buitenhaven te gaan zeilen gekozen. We hadden twee opties, namelijk in de haven zelf of in de kom. In de haven 
zouden we in conflict komen met de DIZEBRA boten die de haven uit zouden zeilen. We hebben gekozen voor de 
kom en dat ging eigenlijk erg goed. Met C3 erop en gelukkig weinig golfslag was de baan goed te zeilen. 
Jammer dat er in de zeilgaderobe van Arjan en Toni nog geen C3 zeiltje zit. Het had echt niet gegaan met C1. 
Met 5 deelnemers zijn we van start gegaan. Het nadeel van zeilen in de kom is het smalle wiebelige passantenstei-
ger waar we op stonden. Maar verder ging het zoals gemeld goed. 
  
In de vierde heat brak bij Paul de voorstag van zijn Starkers en ging de mast overboord. De Starkers van Paul dreef 
naar lagerwal en het werd nog even spannend  met een Laser die de haven uitzeilde en omsloeg. Paul kon gelukkig 
zijn boot redden met de havenboot. Maar de havenboot kwam er niet zonder schade af, de schakelhandel van de 
buitenboordmotor hield Paul spontaan in zijn handen. Dat was een reden om met zeilen te stoppen. Het risico is te 
groot om zonder rescueboot te gaan zeilen met die harde wind.  
  
Meer tijd voor een kop koffie en een biertje en even gezellig napraten. Dat 
hebben dan ook gedaan. 
  
We hebben een uitslag van slechts 4 heats. Helaas geen  grote serie. 
  

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 

1 16 John Langeveld 10.0 5 1 1 3 

2 42 Rik Langeveld 10.0 4 3 2 1 

3 48 Victor v Leeuwen 11.0 1 4 4 2 

4 195 Robbert Bekooy 13.0 2 2 3 dnf 

5 37 Paul 'd-Arnaud 21.0 3 dnf dns dns 

Zoals in het vorig verslag gemeld heeft Victor met zijn Drone een video gemaakt van onze DAROB van 12 maart. 
Deze is via de volgende link te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=DBe58ZqvYyM . 

Bij deze video staat DAROB 7 juli 2015 maar dat moet DAROB 12 maart 2015 zijn. Voor een volgende DAROB 
stuur ik nog een email met een uitnodiging rond. Dus hou je mailbox in de gaten. 
John Langeveld, 06-81343834 

Geen modelskûtsjes in Dokkum (Fr) bij de Admiraliteitsdagen op 5 en 6 sept. 

Beste Skûtsje zeilers, Op de onlangs gestuurde uitnodiging om tij-
dens de admiraliteitsdagen in Dokkum met onze skûtsjes te komen 
varen zijn (van de 34 gestuurde mailtjes) maar 6 reacties binnen-
gekomen. Slechts 1 daarvan was van plan om te komen, 1 die het 
vanwege het werk nog niet zeker wist en de overige 4 konden door 
werk of vakantie niet meedoen. Om enige uitstraling tijdens deze 
festiviteiten te bereiken is vooraf gesteld dat hiervoor een mini-
mum van 5 varende skûtsjes nodig zijn. Omdat het ernaar uitziet 
dat we dit aantal niet gaan halen is de organisatie op de hoogte 
gesteld dat onze skûtsjes niet aanwezig zijn.  Jammer maar waar.      

Leo Landwier, HMBC 

https://www.youtube.com/watch?v=DBe58ZqvYyM
http://www.jlweb.nl/
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Vervolg: Regels voor wedstrijdzeilen met radiografisch bestuurde jachten.                    

Hoofdstuk C1.      Starten – bij merkteken en hindernis – straf nemen - finishen.  

Deel 2, Hoofdstuk C1, Regel 18.2 b  

(b) MET OVERLAP BIJ DE ZONE  

Als boten een overlap hadden voordat één van hen de vier-lengten zone bereikte en de overlap is verbro-

ken nadat één van hen deze bereikt had moet de boot die aan de buitenzijde lag ruimte blijven geven aan 

de andere boot. Als de buitenliggende boot vrij achter komt of een overlap krijgt aan de binnenzijde van 

de andere boot heeft hij geen recht op ruimte en moet vrij blijven.    Wordt vervolgd. 
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