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RC modelzeilen ANSF
Nog steeds matige modelzeilkalender

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

De modelzeilkalender is voor
dit jaar nog steeds erg klein en
dat is jammer. Van VMBC t’Anker is ook nog geen zeildag bekend. HMBC en MVW zijn nog
wel in de race om wat te organiseren komende tijd. Misschien
nog een tip voor de zeilcommissie MVW om in november nog
een toertocht over de Oude Rijn
te organiseren? Het jaagpad is
weer klaar.!

Alphen a/d Rijn, Naar een idee van Joost van Donk is zondag 2 mei weer een halve ronde Zegerplas gelopen. Moet kunnen. We hanteerden de terrasbepalingen omtrent corona en een beetje gezond verstand! Het weer zou fris zijn met 10 a 12gr, 3-4 bf N en kans
op een bui en geregeld zon. De weerverwachting klopte, maar het bleef gelukkig droog.
De wind was soms met vlagen. Goed te zien op de foto's trouwens. Voor foto's heerlijk
weer. Alles loopt uit, die kleuren, de contrasten. Met 7 boten (5 van de HMBC, Gerrit
Heringa en Kim van Zwieten, toch een leuk aantal) gingen we op pad.
Het was soms goed aanpoten om de boten bij te houden. Ik was zelf mijn boot 2x kwijt,
echt speuren over het water. Foto's maken en varen is soms geen goede combi. Mijn
boot heeft zelfs 10 min vastgezeten op een nieuw aangelegd eilandje.
Er was ook een nieuwe uitspanning bij gekomen, net na de vernieuwde brug Aar kanaal.
Of we daar nou zo blij mee moeten zijn ? Het was juist zo'n mooi ongerept stukje. Maar
dat is een andere discussie. Laten we het daar maar bij houden .
Ik moet zeggen het verliep allemaal voorspoedig, met weinig tot geen problemen. Ja ik
zat even vast, zoals ik al beschreef. Mijn voorschoot was stuk gegaan daardoor. Van de
hoofdlijn getrokken. De fok vastgezet op het
boven dek op een gunstige stand. En weer gas
op die Lolly. Ik heb weer wat te repareren.
Deelnemers weer bedankt voor de gezellige dag
met zijn allen en in het bijzonder Joost voor het
idee en de reminders. PS Joost was blij dat ie in Alphen woonde, vraag maar aan hem.
Wim Breedijk, HMBC

Nieuwe website radiozeilen.nl De website van RZN, radiozeilen.nl is vernieuwd. Hierin zit een goed overzicht van de klassen die in Nederland worden gezeild, zowel de erkende IRSA klassen als de andere wedstrijd zeilende klassen. Ook de ANSF is er vermeld met
de sectie ‘S’. Overigens is er aan alle NAVIGA klassen aandacht besteed en een overzicht
gepubliceerd. Chris Vaes.

MODELZEILKALENDER (ANSF) CLUBS 2021
Datum

Zo 19 sept
Za 9 okt
Zo 31 okt

Duur

1

(voorlopig)

Omschrijving

Modelzeilwedstrijd HMBC, Madestein, Den Haag zuid, 11.00 u

½ dag Open zeilwedstrijd ‘Snertrace’ MVW, vijver Zwaan v.a. 14.00 u
1

Mini skûtsjedag HMBC, Madestein, Den Haag zuid, 11.00 u

