
Voor een aantal zeilers 
was deze locatie nieuw 
maar voor een aantal 
KOM zeilers was deze 
Honswijkerplas al eens 
bezocht. Het was wel 
even schrikken toen we 
ontdekten dat de water-
stand wel erg laag bleek 
te zijn. De boten met hun 
lange kiel konden staan 
met het lood op de klei-
grond. De waterhoogte 
van de lek, waarmee 
Honswijkerplas verbin-
ding maakt, was zeker 
een halve meter te laag, 
ook aan de kop van de 
steiger. Voor èèn zeiler 
met korte broek reden 
om te gaan baggeren 
maar dat bleek geen 
goed idee in die zware 
klei. Probleem 2 vormde 
de wind of beter ge-
zegd geen wind. De zeil-
boten werden een aantal 
meters uit de kant in het 
water geplaats. U be-
grijpt het de man in de 
korte broek kreeg het 
druk. Maar met deze 
doldrums lagen de boten 
soms volledig stil. Heel 

relext onder de parasol, 
maar daar kwamen we 
niet voor. Toch is er nog 
gezeild met de veder-
lichte M-klassen en soms 
‘liep’ het eventjes zodra 
er een rimpel op het wa-
ter verscheen. Neemt niet 
weg dat deze plas en 
het parkeren een prima 
locatie is, maar de na-
tuur moet wel meewer-
ken. Gebruik uw auto 
navigatie als u voor het 
eerst gaat. En voor de 
organiserende vereni-
ging: er is een vergun-
ning nodig (op datum) 
om met radiografische 
modelboten daar te mo-
gen varen.  DvB / MVW 

4e ANSF zeilwedstrijd bij VMBC t’Anker 

Joost mag het weten ...en verteld 

Voor mij was dit de eer-
ste keer op de Honswij-
kerplas vlak bij het 
plaatsje Tull en 't Waal. 
Helaas waren de aan-
wezige stijgers door de 
lage waterstand niet 
voldoende lang om onze 
zeilboten te water te 
laten. Paul heeft nog 
geprobeerd om eigen 
handig de plas uit te 
baggeren, maar wat een 
te vergeefse actie bleekt 

te zijn. Gelukkig werd er 
dichtbij nog een plek 
gevonden waar wel met 
wat natte voeten toch 
onze boten te water kon-
den laten gaan. Paul en 
Chris bedankt voor de 
hulp, kon de rest lekker 
op de kant blijven. Ver-
der was het gebrek aan 
wind erg jammer want 
op zich is de locatie pri-
ma. In plaats dat de 
voorspelde wind toenam 

werd het steeds een 
beetje minder. Na toch 
nog 5 heats gevaren te 
hebben zijn we gestopt 
en werd het nog span-
nend bij de puntentelling. 
Gerrit bedankt voor de 
organisatie en een vol-
gende keer kan het best 
weer op deze plek. Ho-
pelijk dan iets meer wa-
ter en wind.  

Joost van Donk, MVW/KOM.  
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strijden op de kalender 
hadden staan en we el-
kaar gewoon opbelden 
en we op een plek af-
spraken waar we goed 
aan de waterkant kon-
den komen met de au-
to’s, en eigen natje en 
droogje meenamen.  

Maar nu de hamvraag:  

Waar dient dit bord voor? 

 DvB / MVW 

    dvberkel201@gmail.com 

In april 2003 maakten 
we gebruik van vaste 
boeien en mochten we 
zelf bepalen hoe we die 
passeerden. Om dit nog 
even extra aandacht te 
geven hingen we er bor-
den bij zodat er geen 
discussies ontstonden. 
Boeien uitleggen deden 
we niet zelf, dat lieten 
we aan rijkswaterstaat 
over die doorgaans toch 
weinig te doen hebben. 
Het was ook de tijd dat 
we minder vaste wed-

Uitslagen van de 4e wedstrijd ANSF 

Herinneringen 

 
beschikking gesteld 
zodat we ze direct op 
de club Pc kunnen be-
kijken. Het zou leuk zijn 
als er een groot aantal Skût-
sjes met andere modelboten 
op het water zijn. Misschien tot 
ziens op 6 september 2015.   

 Gr. Leo Landwier, HMBC 
 
Helaas ook afzeggingen             
i.v.m. vakanties. (red.)  

Modelzeilen met controle van boven af... ! 

Beste Skûtsje modelbouwers,   
Op zondag 6 september is het 
de bedoeling dat Richard van 
Ring met een Drone foto's en 
een filmpje komt maken van 
onze Skûtsje vaardag op Ma-
destein, Madepolderweg 98 
2553 EG Den Haag. Misschien 
leuk om er bij te zijn. De film en 
foto's worden aan de club ter  

“Skutsjesilen 

onder 

spiedend 

oog van een 

drone” 
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“Geen wind, 

laag water, 

matige op-

komst” 

Onderstaand de uitslag van de  4e  ANSF modelzeilwedstrijd 2015 
georganiseerd door VMBC Het Anker op de Honswijkerplas.     

Uitslag 4e ANSF modelzeilwedstrijd 9 augustus 2015 Het Anker op de Honswijkerplas 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 

1 jachten 2 Joost van Donk 11.0 3 3 1 2 2 

2 M-klasse 65 Toni vd Zwaard 12.0 2 1 3 1 5 

3 M-klasse 37 Paul dArnaud 12.0 1 2 2 4 3 

4 M-klasse 48 Victor v. Leeuwen 16.0 4 4 4 3 1 

5 M-klasse 29 Wim Breedijk 26.0 5 5 5 5 6 

6 jachten 1 Gerrit Heringa 28.0 6 6 6 6 4 

Welke kant nu op ?? 

Zo maar een mooie dag  

op 12 april 2003 

Algemeen klassement zie pagina 6 

mailto:dvberkel201@gmail.com
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De Honswijkerplas, gebied 
Tull en ‘t Waal, richting 
Houten bij Utrecht, dat was 
de nieuwe locatie, waar 
Gerrit al een poosje een 
oogje op had, zo vertelde 
hij. Het Recreatiegebied is 

nieuw en vorig jaar mei 
geopend.  
Ik was onder de indruk van 
de grootte en de ruimte 
met +- 500 parkeerplaat-
sen waar zo’n 2200 men-
sen kunnen recreëren.  
Het plassengebied staat in 
verbinding met de Lek, dus 
er is hoog en laag water.  
Jammer, dat het water erg 
laag stond. Toen Gerrit 
was wezen kijken, stond het 
water hoger. Je kunt het 
zien aan de natte rand 
aanslag, dus hadden we 
een probleempje.  

Staat het water op de ge-
wone stand dan kun je van 
de steigers prima de Mar-
bleheads met een lang kiel 
te water laten. Het gebied 
moet nog groeien o.a de 
bomen, voor wat beschut-

ting. Goed gevonden Ger-
rit. Met 9 man + echtgeno-
te van Dick waren we zo 
met een gezellig groepje 
van 10. We misten er wel 
een paar. Maar voor va-
kantie begrippen lang niet 
slecht.  Over het varen ben 
ik kort... Het was helemaal 
niets ... Geen wind … Jam-
mer, niets aan te doen.  
Nog gehoopt dat het in de 
middag nog iets zou aan-
trekken naar 2-3bf maar 
dat bleef met soms bij een 
vleugje.  
Er zijn wat rondjes gezeild. 

Hoeveel ? Er komt nog wel 
een uitslag, maar het zal 
een klein velletje zijn.  
Dick heeft niet meegevaren 
met z’n Skutsje, vanwege 
de steiger hoogte, geloof 
ik, en bij gebrek aan wind 

ligt de Skuts ook maar stil. 
Volgende keer beter Dick, 
dat geldt voor ons allemaal 
trouwens. En verder Chris 
en Paul bedankt voor de 
water service en iedereen 
voor de gezelligheid.  
We moesten er met z’n 
allen wat van maken en 
dat is zeker gelukt.  
Gerrit van ‘t Anker nog 
bedankt voor de prima 
organisatie en graag tot 

een volgend keer.                                                     

Wim Breedijk, HMBC 

Te Koop:  
M-klasse zeilboot 

 
Met 2x A zeil, 1x B zeil, 1x C zeil  

2x kiel met lood afneembaar, 2x roer  
Vaste prijs € 250,00  

 

Tel. 010-5117739  
www.hmbc.nl                                   

08/06/15  

Gezien door de bril van Wim Breedijk 

Gezien op de site van HMBC: 

 

“Ik was onder de 

indruk van de 

grootte en de ruimte 

met ongeveer 500 

parkeerplaatsen”         

  Houten  / Nieuwegein 

Modelzeilboot  
Lengte: 1,92 mtr.  

Hoogte met mast: 1,98 mtr.  
Bij interesse graag reageren via  

www.hmbc.nl    Susanne Vis                                                       
24/08/15   

Leuk filmpje gezien op de website 
van HMBC onder de titel     

“Grasbroek Treffen 2015” waar     
met name zeilboten voorbij           

komen. Zie homepage HMBC: 

www.hmbc.nl 

Nadere informatie over 

Honswijkerplas zie ook de 

website van VMBC t’Anker 

uit Nieuwegein.  

http://www.vmbchetanker.nl/  

http://www.hmbc.nl
http://www.hmbc.nl
http://www.hmbc.nl
https://youtu.be/gN0lR3_Fof0
http://www.vmbchetanker.nl/


 

Sail Amsterdam 2015 

BEZOEK ONS OP 

HET WEB 

Modelzeilen 

 

www.jlweb.nl 

www.naviga.org 

www.mvwoubrugge.nl 

www.hmbc.nl 

www.micromagic.nl 

www.eurosail.nl 

www.minisail.nl 

www.vmbchetanker.nl 

www.k-klasse.nl 

www.chrissails.com 

www.walickiboats.de 

www.radiozeilen.nl 

www.zeilen.nl 

www.ansf.nl 

Redaktie nieuwsbrief:                                   

dvberkel201@gmail.com 

Verzending van deze nieuwsbrieven 

gaat via het mailadressenbestand 

van John Langeveld. 

Nieuwsbrieven terug zien? Kijk op:  

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

schaalmodelskutsjedvb/

nieuwsbrieven 

‘Snertrace modelzeilen’ op 

zaterdagmiddag 10 okt. 2015. 

Deze zeilmiddag is eigenlijk ont-

staan nadat bij MVW werd beslo-

ten om èèn dag eerder voor de 

snertrace van FSR (speed), alles 

op te bouwen op zaterdagmorgen 

vanwege de ruime uitrusting aan 

de waterkant en het starten zon-

dags om 10.00 uur. Er moest altijd 

erg vroeg worden vertrokken om 

tijdig te kunnen starten, vaak nog 

na late inschrijvingen, dit was 

meestal niet haalbaar. Nu wordt 

er zaterdags opgebouwd waar-

door de middag kan worden be-

nut voor modelzeilen. En de ONK* 

ligt ook niet meer in de weg op 

deze datum. Mooi toch! Er wor-

den 3 prijzen beschikbaar gesteld.            

Alle zeilers zijn welkom. 

* ONK =   Open Nederlands              

 Kampioenschap M 

“Wat is sail toch mooi!” Hier boven het vlaggenschip “Stad Amsterdam” op weg door 

het Noordzeekanaal naar de IJ-havens voor het 5 jaarlijkse Sail Amsterdam. Massa’s mensen 
bekeken de intocht van Tall Ships en de varende mierenhoop er omheen, zowel op TV als aan 
de oevers van het kanaal, waar in de loop van de dag files ontstonden van bezoekers die toch 
iets te laat van huis waren gegaan.  Nu bleken ook enkele toevoerwegen afgesloten te zijn 
naar de oevers van het Noordzeekanaal.  Moet je wel een abonnement hebben op een lande-
lijk dagblad om dat vooraf te kunnen weten. Matige PR  op radio en TV zullen we maar zeggen 
omtrent dit punt. Bijna alle zestig schepen liggen na een tocht door het Noordzeekanaal, klaar 
als de eerste hordes fans uit de stationshal van Amsterdam Centraal stappen. Wie nog iets 
blauw-gestreepts in de kast had liggen, had het aangetrokken.  

http://www.jlweb.nl
http://www.naviga.org
http://www.mvwoubrugge.nl
http://www.hmbc.nl
http://www.micromagic.nl
http://www.eurosail.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://www.ansf.nl
mailto:dvberkel201@gmail.com
https://sites.google.com/site/schaalmodelskutsjedvb/nieuwsbrieven
https://sites.google.com/site/schaalmodelskutsjedvb/nieuwsbrieven
https://sites.google.com/site/schaalmodelskutsjedvb/nieuwsbrieven


 Zo 6 sept Skutsjesilen er zal met een drone worden gefilmd HMBC, Madestein, Den Haag zuid 

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

 Za 10 okt 5e Open ANSF 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 ANSF 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          (van 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, Spen-

gensepolder:  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 

Meld dit aan dvberkel201@gmail.com     De eigenaar zwijgt natuurlijk. 

http://www.ansf.nl/
http://www.radiozeilen.nl/wp/
http://www.radiozeilen.nl/
mailto:dvberkel201@gmail.com


Uitslag ANSF competitie 2015 t/m race 4 
 
 

 
 
  

ZW  Zeilwedstrijden programma, 4.023.007 
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer 
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl 

No Zeilno Naam Punten 8-3 17-5 28-6 9-8 

1 M-klasse 29 Wim Breedijk 16.0 5 1 5 5 

2 M-klasse 1 Joost van Donk 17.0 7 5 4 1 

3 jachten 1 Gerrit Heringa 27.0 9 4 8 6 

4 jachten 9 Hein Wesselius 40.0 6 3 7 dns 

5 M-klasse 37 Paul dArnaud 53.0 dns dns 2 3 

6 IOM 51 Max Westerink 54.0 4 2 dns dns 

7 M-klasse 65 Toni vd Zwaard 56.0 dns dns 6 2 

8 M-klasse 21 Chris Vaes 73.0 dns dns 1 dns 

9 IOM 149 Peter Tanz 73.0 1 dns dns dns 

10 IOM 99 Huub Gillensen 74.0 2 dns dns dns 

11 M-klasse 40 Arjan Buis 75.0 dns dns 3 dns 

12 IOM 102 Joey Rijs 75.0 3 dns dns dns 

13 M-klasse 48 Victor van Leeuwen 76.0 dnc dnc dnc 4 

14 jachten 25 Jan Willem Rommert 78.0 dnc 6 dns dns 

15 IOM 28 Robbert Bekooy 80.0 8 dns dns dns 

16 M-klasse 15 Michel van der Fluit 82.0 10 dns dns dns 

17 M-klasse 68 Willem Bunte 83.0 11 dns dns dns 

18 IOM 101 Rob Schuch 84.0 12 dns dns dns 

19 M-klasse 412 Arnold Mulder sr 85.0 13 dns dns dns 

20 IOM 83 Rob Maller 86.0 14 dns dns dns 

21 IOM 216 Joke Maller 87.0 15 dns dns dns 

22 jachten 6 Dirk van Berkel 88.0 16 dns dns dns 

Algemeen klassement ANSF zeilen 2015 

“Klassement    

word verzorgd 

door                 

John Langeveld” 

Ook hier is weer te zien dat niet 

altijd de snelste binnenkomers 

bovenin meedraaien maar de 

zeilers die er altijd zijn en dan 

ook nog een redelijk gemiddel-

de draaien. De ‘verzuimers’ zijn 

zichtbaar vanaf plaats 4 à 5 zie 

dns. Reden te meer om de reste-

rende wedstrijden weer aan de 

bak te verschijnen om de gele-

den schade te beperken.          

Is getekend Dirk van Berkel. Kijk 

maar, ik sta onderin. Ik was er 

niet altijd (o.a.vakantie) en als ik 

er dan wel was zeilde ik vaak 

niet door allerlei omstandighe-

den.  

Altijd een gezellige sfeer bij het snert-

race zeilen bij MVW aan vijver Zwaan 

in de Spengense polder. Volledige ca-

tering en schuilmogellijkheid. Hier staan 

ook de prijswinnaars na een matige 

wedstrijd die dag vanwege weinig 

wind. Foto rechtsboven.         

Let op wedstrijd is op: 10 oktober 2015 

http://www.zw-scoring.nl


Regels voor wedstrijdzeilen met radiografisch bestuurde jachten      VERVOLG 

Hoofdstuk C,  Starten – bij merkteken en hindernis – straf nemen - finish  

Deel 2, Hoofdstuk C, Regel 18.2 c  

 (c) GEEN OVERLAP BIJ DE ZONE  

Als een boot vrij voor ligt op het moment dat hij de vierlengten zone bereikt moet de vrij achter liggende boot daarna vrij 

blijven. Als de vrij achter liggende boot een overlap krijgt aan de buitenzijde van de andere boot moet hij bovendien aan 

de binnen liggende boot ruimte geven. Als de vrij achter liggende boot een overlap krijgt aan de binnenzijde van de andere 

boot heeft hij geen recht op ruimte. Als de vrij voor liggende boot verder draait dan in de wind, is regel 18.2( c) niet meer 

van toepassing.  


