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Stilte doorbroken
Grafiek over 20 jaar ANSF zeilen
Wat te doen dit jaar?

Links (bakboord)
 www.ansf.nl
 www.hmbc.nl
 www.vmbchetanker.nl
 www.mv-woubrugge.nl
 https://
www.iomzeilen.nl/
index.html
 http://rznradiozeilen.nl/

Mail voor nieuwsbrief:
dvberkel201@gmail.com

Wat gaan we dit jaar nog
doen? Maken we nog een gezamenlijke vaarkalender of
kijken we wat de club-websites
te bieden hebben dit jaar. En
laten we de jaarlijkse competitie voor wat het is. Dit laatste
lijkt voorlopig de beste oplossing gezien de animo. Eén ding
staat al vast en dat is de zaterdagmiddag vooraf aan de snertrace FSR bij MVW, begin oktober, dan zeilen we weer een
wedstrijd op vijver Zwaan in de
Spengense polder. Tijd en datum wordt op de website MVW
bekend gemaakt. Dus blijf de
agenda’s van de clubs inzien.

We doorbreken even de stilte
Omdat we allemaal de pandemie omstandigheden goed kennen inmiddels, gaan we toch
even de stilte doorbreken. Vraag rijst of we dit jaar weer ouderwets aan de waterkant
kunnen staan met onze modelzeilboten en of er nog een competitie komt in ANSF clubverband. Er zijn nog geen vaarkalenders gemaakt voor het komend seizoen. Clubs weten
niet naar welke coördinator ze de eventueel voorgenomen datums moeten sturen, er immers geen sectieleider meer op dit moment binnen ANSF. Ook is er officieel, en in de
wandelgangen niks vernomen over een opvolger, dat is best lastig. Nu we het er toch over
hebben moeten we Joost van Donk bedanken voor de periode vanaf 2015 t/m 2020 voor
zijn werk als ANSF sectieleider zeiler. Zonder contactpersoon van de ANSF clubzeilers is
het moeilijk om contact, data’s etc.te regelen.
Joost bedankt !
Foto genomen tijdens de wintertocht Ringvaart 2016.
Veel boten liepen door harde wind aan de overkant op
de keien maar met een ‘gevorderde’ roeiboot werd dit
opgelost.

Het aantal modelzeilers is de laatste tijd sterk teruggelopen en dat is jammer. Van VMBC t’Anker weten
we dat er nog maar 1 of 2 zeilers actief zijn. Bij
M.V.Woubrugge welgeteld 4 zeilers. Bij HMBC beduidend meer maar daar zeilen niet alle zeilers mee in de
reguliere ANSF competities. Kortom we kunnen stellen dat het nog moeilijk zal zijn om
een representatieve groep samen te stellen binnen ‘ANSF zeilen’. Speelt ook nog mee dat
vele modellen (klassen) het ook niet gemakkelijk maken. Van alle klassen is er te kort
voor een echte klasse-competitie. Er gaan al stemmen op om dan maar gewoon vrij te
blijven zeilen en af en toe een wedstrijd te varen zoals dat bij de Haagse club nu al met
Skûtsjes bijvoorbeeld jaarlijks plaats vind en ook in Langweer. Clubs kunnen daar vrij in
zijn uiteraard. Onderstaand grafiek toont ANSF competities en het verloop MVW zeilers .

