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RC modelzeilen ANSF
Wat er binnenkort nog gezeild gaat worden
Een paar modelzeil evenementen
zijn er nog wel dit jaar. Hou de site
van de clubs goed in de gaten !

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

Wat ons ter ore kwam via de WhatsApp. Om de enge stilte van het onderling
modelzeilen te doorbreken, is onderling
door enkele modelzeilers afgesproken om
te gaan vrij-zeilen bij de Zegerplas te Alphen a/d Rijn op zondag 2 mei a.s. Start
11.00 uur. Veelal gebeurde dit met regelmaat conform de zeilkalender, aangeduid
als ’Rondje Zegerplas’ en werd er gestart
vanaf de parkeerplaats aan de zuidzijde
van de Zegerplas aan de Westkanaalweg
op de hoek van de Bijlen. Let op, er is een
klein gedeelte op de Bijlen voor autoverkeer afgesloten er moet iets worden omgereden vanaf de Bijlen naar de Westkanaalweg. Bij het hinderlijke paaltje gaat u
rechtsaf, volg deze weg, aangekomen aan
de waterkant linksaf slaan richting parkeerplaats.

Foto’s van ‘Omloop Zegerplas’ 2020, een
bonte verzameling van diverse klasse
boten

Mail voor nieuwsbrief:
dvberkel201@gmail.com
Binnen ANSF is er nog steeds
een (vrijwillige) vacature vrij voor
een sectieleider en coördinator
modelzeilen die de contacten
binnen het modelzeilen met diverse clubs voor zijn rekening
neemt. Alles gaat nu op z’n boerenfluitjes en kalenders worden
niet meer samengesteld. Clubs
kunnen zelf wel wat organiseren
buiten ANSF om zolang Covid
rondwaart. Als dit maar niet uit
naam van de ANSF wordt uitgevoerd voorlopig. We hebben het
hier al vaker gezegd er moet wel
animo zijn om het te doen. Doen
we geen competitie dan kan er
wel gewoon een open-club zeilwedstrijd worden georganiseerd.
Toch ?

MODELZEILKALENDER (ANSF) CLUBS 2021
Datum

Duur

Omschrijving

Zo 2 mei 1 dag Vrij-zeilen Zegerplas, Start in Aarkanaal parkeerplaats Zuid
Za 9 okt

½ dag Open zeilwedstrijd ‘Snertrace’ MVW, vijver Zwaan v.a. 14.00 u

Bij HMBC wordt er nog regelmatig gezeild op Madestein, Den Haag, zie website

