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Wintertocht zeilen. Op zondag 13 december zal 

M.V.Woubrugge wederom een gezellige toertocht 

organiseren langs de ringvaart in de Haarlemmer-

meer. De laatste van het jaar 2015. 

Startlocatie: Huigsloterdijk 173,  2157 LL  Abbenes. 

(Vredenburg).  Keerpunt 4 km verderop bij Restau-

rant “Kaagzicht “  Huigsloterdijk 390, 2158 LL . De 

totale loopafstand is dus 8 km hou daar wel rekening 

mee. Bij veel wind gaat er stevig de pas in en is het 

prima lopen. Met weinig wind is het veelal slenteren. 

Bij vertrekt aan de startlocatie bij Aad en Joke Ber-

voets is er koffie, bij terugkomst zal de pan soep 

Let op: de A4 gaat onder de Huigsloterdijk en de ringvaart door met een aquaduct. Komen-

de vanaf de A4 afrit Leimuiden nemen. Blijf ten alle tijden aan de noordkant van de ring-

vaart rijden, dus geen bruggen over! 
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Klaar voor de laatste afvaart...Big Scale 
GOINGARIJP - Anne Tjerkstra (68) uit Goingarijp bouwt zijn eigen grafkist in de vorm van een tjalk. De Fries is in 
een skûtsje geboren en in een skûtsje wil hij ook weer uitvaren. De oud-schipper belt met verschillende cremato-
ria om te weten welke maten zij hanteren en gaat dan aan de slag. Nu zijn kist na twee jaar af is, wil Tjerkstra er 
eerst nog mee het water op.        Uit: de Telegraaf 

De donkere dagen voor de kerst 

Dagen korter, nachten langer. Het nieu-

we jaar 2016 staat voor de poort, het 

geen betekend dat we de wintermaan-

den minder langs de oevers van onze 

vaarplassen zullen vertoeven. Modelbou-

wers zitten vaker aan de werkbank en 

gebruiken hun gereedschap weer wat 

vaker.                                                         

Omdat er geen sprake meer is van  een 

coördinator voor het modelzeilen binnen 

ANSF, is het van belang dat clubs hun 

vaarkalender zeilen bekend gaan maken 

op de nieuwe website van ANSF.           

Op pagina 3 staat het adres aangegeven 

waar alle informatie naar toe moet !  

Toch wel belangrijk omdat anders nie-

mand meer weet wat er staat te gebeu-

ren In 2016. Prima geregeld en centraal 

in te zien. www.ansf.nl  Wie neemt de 

taak op zich om deze zeilcommissie weer 

op te pakken. Er is in een aantal nieuws-

brieven al vele malen een beroep ge-

daan voor een nieuw  persoon die het 

zeilen binnen de ANSF clubs weer gaat 

coördineren, dit heeft tot nog toe geen 

resultaat opgeleverd. Wat ook nog moet 

gebeuren is dat er prijzen te verdelen 

zijn van het zeilklassement 2015, moge-

lijk in een thema-avond, ook dit is nog 

niet geregeld naar mijn weten. Willen 

we komende jaren het modelzeilen bin-

nen ANSF clubs laten voortbestaan dan 

zal er iets extra’s moeten gebeuren.  Zo 

blijkt er ook een schone taak nog te zijn 

weggelegd voor de ANSF bestuur!  DvB. 

Redaktioneel gesproken... 

Foto’s van de Wintertocht 2014 

http://www.ansf.nl


 

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 

Verzending van deze nieuwsbrieven 

gaat via het mailadressenbestand 

van John Langeveld MVW / KOM. 

Wilt u deze nieuwsbrief ook maan-

delijks ontvangen geef u dan op 

aan de redaktie nieuwsbrief: 

dvberkel201@gmail.com 

Nieuwsbrieven terug zien? Kijk op:  

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

schaalmodelskutsjedvb/

nieuwsbrieven 

Kort Nieuws 
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Van website HMBC 
 

Geen plaats voor Modelbouwers op beurs in Goes 
 
De asielzoekers krijgen voorlopig nog onderdak in de zeelandhallen in Goes.  
Dat heeft gevolgen voor de modelbouwshow in februari 2016.  
De modelbouwshow gaat wel door, maar in afgeslankte vorm, alleen in één 
hal. Er is geen plaats voor een waterbassin en ook niet voor een stands van de 
modelbouwclubs.  
Dus voor ons volgend jaar geen leuk modelbouw weekend in Goes. 
Klik hier voor meer informatie. 

ANSF verstoken van zeilcoördinator. Laten we hopen dat  clubs in het 

nieuwe jaar weer mooie zeilkalenders gaan samenstellen. Binnen ANSF is er op 

heden geen commissie voorzitter meer voor de sectie modelzeilen. Het geen 

betekend dat aangesloten ANSF clubs die modelzeilwedstrijden ook komend jaar 

weer willen organiseren niet alleen hun eigen kalender moeten samenstellen  

maar deze ook moeten plaatsen op de nieuwe ANSF website.  

Dus stuur uw vaarkalender naar secretaris ANSF voor de website:  

T.n.v. Nico Fischer,  Postadres:  ANSF , Dars 4, 1687 VZ Wognum.  
Mobiel Secretaris: 06-53243136, Email :secretaris@ansf.nl                            

Prive: naf.fischer@quiknet.nl 

Hierdoor kunnen alle clubs duidelijk zien wat er staat te gebeuren en wie wat 
organiseert en hopelijk ook waar er gevaren wordt en wie de contactpersoon is. 

Oei, wel erg weinig kopij dit 

keer binnengekregen. 

Nieuwe discipline:  zet 

uw clubzeilkalender op 

de ANSF website 
www.ansf.nl 

Rondje Zegerplas in Alphen a/d Rijn 
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http://www.radiozeilen.nl/wp/ 

Het was lang geleden dat er zo’n harde wind was bij een evenement op de Oosterplas in Den Bosch. 
De wind stond mooi evenwijdig aan het terras, dus dat maakte het uitzetten van de baan eenvoudig; 5 voor 10 
lagen de boeien op hun plek. Met twee onervaren zeilers waren deze omstandigheden wel een uitdaging, vooral 
door de harde vlagen. 
Degenen die een C2 tuig hadden, gebruikten hem ook, degenen die dat niet hadden bleven in eerste instantie aan 
de kant in de hoop dat de wind iets zou afnemen. In de middag gebeurde dat ook, zodat de C1 tuigen gebruikt 
konden worden. 

 
  De uitslag: 
 1 Erwin van Gogh         20  punten 
 2 Paul d’Arnaud            23 
 3 Eldert Zandijk             33 
 4 Marc Mansveld          36 
 5 Arjan Buis                    41 
 6 Chris Vaes                   4 6 
 7 Jean Paul v.d.Heuvel (zonder punten, zijn kleinste zeil was helaas te groot voor de omstandigheden) 

De redaktie van de nieuwsbrief modelzeilen wenst u een fijne- 

en gezellige decembermaand toe. Met een sfeervolle kerst en 

een prachtige jaarwisseling. En dat u maar in goede gezond-

heid aan het jaar 2016 mag beginnen.  Iedereen alvast een 

gelukkig nieuwjaar gewenst! 

Kijk ook op de betreffende websites       

wanneer de clubs hun                         

nieuwjaarsrecepties houden.  

http://www.radiozeilen.nl/
http://www.radiozeilen.nl/wp/
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Algemeen eindklassement  ANSF zeilen 2015 
 
 
ZW  Zeilwedstrijden programma, 4.023.007 
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer 
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl 
Uitslag ANSF 
 
 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd 
 

Dit  ANSF klassement is samengesteld door                                            

John Langeveld MVW / KOM 

8 maart:  M.V.Woubrugge, Zegerplas Alphen a/d Rijn.                     

17 mei: VMBC t’Anker, Strijkviertel, De Meern.           

28 juni: M.V.Woubrugge, Zegeplas Alphen a/d Rijn.      

9 aug: VMBC t’Anker, Honswijkerplas, Tull en t’Waal.      

10 okt: M.V.Woubrugge, Zwaan, Spengense polder.  

25 okt: HMBC, Madestein Den Haag zuid 

No Zeilno Naam Punten 8-3 17-5 28-6 9-8 10-10 25-10 

1 M-klasse 1 Joost van Donk 13.0 (7 ) 5 4 1 1 2 

2 M-klasse 29 Wim Breedijk 19.0 5 1 5 5 3 (6) 

3 jachten 9 Hein Wesselius 29.0 6 3 7 (dns ) 5 8 

4 jachten 1 Gerrit Heringa 35.0 9 4 8 6 8 (11) 

5 M-klasse 68 Willem Bunte 102.0 11 (dns) dns dns 9 12 

6 M-klasse 40 Arjan Buis 110.0 (dns) dns 3 dns 2 dns 

7 M-klasse 37 Paul dArnaud 110.0 (dns) dns 2 3 dns dns 

8 IOM 51 Max Westerink 111.0 4 2 (dns) dns dns dns 

9 M-klasse 65 Toni vd Zwaard 113.0 (dns) dns 6 2 dns dns 

10 IOM 28 Robbert Bekooy 117.0 8 (dns) dns dns dns 4 

11 M-klasse 412 Arnold Mulder sr 128.0 13 (dns) dns dns 10 dns 

12 jachten 6 Dirk van Berkel 132.0 16 (dns) dns dns 11 dns 

13 jachten 14 Dik van Kooij 141.0 (dnc) dnc dnc dnc dnc 1 

14 M-klasse 21 Chris Vaes 141.0 (dns) dns 1 dns dns dns 

15 IOM 149 Peter Tanz 141.0 1 (dns) dns dns dns dns 

16 IOM 99 Huub Gillensen 142.0 2 (dns) dns dns dns dns 

17 jachten 7 Piet Buitenhek 143.0 (dnc) dnc dnc dnc dnc 3 

18 IOM 102 Joey Rijs 143.0 3 (dns) dns dns dns dns 

19 jachten 111 Jarno Kroft 144.0 (dnc) dnc dnc dnc 4 dns 

20 M-klasse 48 Victor van Leeuwen 144.0 (dnc) dnc dnc 4 dns dns 

21 jachten 30 Wim Vriezen 145.0 (dnc) dnc dnc dnc dnc 5 

22 jachten 89 Bart Kroft 146.0 (dnc) dnc dnc dnc 6 dns 

23 jachten 25 Jan Willem Rommert 146.0 (dnc ) 6 dns dns dns dns 

24 jachten 31 Wil Keijzer 147.0 (dnc) dnc dnc dnc dnc 7 

25 jachten 711 Ed van Pelt 147.0 (dnc) dnc dnc dnc 7 dns 

26 jachten 10 Dirk van der Wereld 149.0 (dnc) dnc dnc dnc dnc 9 

27 M-klasse 321 Arie den Dulk 150.0 (dnc) dnc dnc dnc dnc 10 

28 M-klasse 15 Michel van der Fluit 150.0 10 (dns) dns dns dns dns 

29 IOM 101 Rob Schuch 152.0 12 (dns) dns dns dns dns 

30 M-klasse 66 Leo Landwier 153.0 (dnc) dnc dnc dnc dnc 13 

31 IOM 17 Mark Bol 154.0 (dnc) dnc dnc dnc dnc 14 

32 IOM 83 Rob Maller 154.0 14 (dns) dns dns dns dns 

33 jachten 3 Douwe Cupedo 155.0 (dnc) dnc dnc dnc dnc 15 

34 IOM 216 Joke Maller 155.0 15 (dns) dns dns dns dns 



Deel 2, Hoofdstuk C, Regel 18.4  

Regels voor wedstrijdzeilen met radiografisch bestuurde jachten.                                                                                                  

Vervolg van hoofdstuk C:  Starten – bij merkteken en hindernis – straf nemen - finish  

18.4 Gijpen  

Wanneer een binnen liggende boot met overlap en voorrang moet gijpen bij een merkteken of hindernis 

om zijn juiste koers te varen, mag hij totdat hij gijpt niet verder aan het merkteken of hindernis voorbij 

zeilen dan nodig is om die koers te zeilen.  

Pagina 6 

Volgende maand gaan we het hebben over hindernissen die we bij het zeilen kunnen tegenkomen.      

Onderstaand alvast een overzichtje. 


