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 RC modelzeilen (ANSF clubs) 

    Nummer  1            20 februari 2022 

Mail voor nieuwsbrief:                                   

dvberkel201@gmail.com Van KOM / RZN is nog geen zeilagenda 2022 terug te vinden op hun website. 

 Modelzeilagenda 2022 ANSF clubs samengesteld door Gerrit Heringa van VMBV t’Anker, Nieuwegein. 

Datum Dag  Organiseerde vereniging    Toertocht 

6-3-2022  Zondag  HMBC    Rondje Madestein - Den Haag 

20-3-2022  Zondag     Halve Omloop Zegerplas - Alphen a/d Rijn 

27-3-2022  Zondag  HMBC    Tour Fossa Hadrianus - Leidschendam 

3-4-2022  Zondag    1e - Zegerplas Alphen a/d Rijn   

9/10- 4-2022  Za/Zo  HMBC    Mini Skûtsjes - Langweer (Fr) 

24-4-2022  Zondag  VMBC/ANSF  2e - Cattenbroekerplas Woerden   

22-5-2022  Zondag  HMBC/ANSF  3e - Madestein Den Haag   

21-8-2022  Zondag  VMBC/ANSF/KOM  4e + KOM - Cattenbroekerplas Woerden   

18-9-2022  Zondag  HMBC/ANSF  5e - Madestein Den Haag   

Za 1-10-2022 Zaterdag  MVW/ANSF/KOM  6e + Openclubwedstrijd - vijver Zwaan  Zaterdag 14.00 uur Spengensepolder  

6-11-2022 zondag     De Oude Rijn - Koudekerk a/d Rijn 

11-12-2022  Zondag     Wintertoertocht Ringvaart - Vredeburg 

Alle wedstrijden en toertochten die voorheen op conto van M.V.Woubrugge kwamen voor organisatie zijn ver-

vallen. Behalve de open zeilwedstrijd die nog georganiseerd zal worden op zaterdag 1 oktober 2022 op vijver 

Zwaan tijdens het snertrace weekend van MVW. Zaterdag modelzeilen en zondag de internationale FSR-V en 

Offshore wedstrijden op zondag. De reden is dat MVW nog twee zeilers over heeft in de gelederen en inmiddels 

ook geen zeilcommissie meer heeft. Ook heeft de zeer slechte opkomst (9 okt.2021) de doorslag gegeven om niet 

langer aan een dood paard te blijven trekken. Het is wel jammer, alhoewel toertochten e.d. niet afhankelijk zijn 

van een club organisatie, worden bij MVW voorlopig geen wedstrijden meer uitgeschreven.  

Het nieuwe jaar is inmiddels al weer zo’n twee maanden op 

weg en de winter is eigenlijk uitgebleven. Het leek eerder 

op een verlengde herfst. Toch breekt weer een periode aan 

om gezellig de zeilboten op te tuigen aan de waterkant en 

eens heerlijk te gaan zeilen met onze modelzeilboten. Het 

initiatief om een voorlopige jaar kalender samen te stellen 

is van Gerrit Heringa van VMBC t’Anker. Wij vinden dat 

dat hij zeer geschikt is om sectieleider te worden van ANSF 

sectie S. Is er toch weer een coördinator van de samenwer-

kende ANSF clubs om de zaak opgang te brengen m.b.t. het 

modelzeilen. Gerrit graag een vervolg. s.v.p.  

http://www.ansf.nl
http://www.hmbc.nl
http://www.vmbchetanker.nl
http://www.mv-woubrugge.nl
https://www.iomzeilen.nl/index.html
https://www.iomzeilen.nl/index.html
https://www.iomzeilen.nl/index.html
http://rznradiozeilen.nl/
mailto:dvberkel201@gmail.com

