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Nieuwsbrief RC modelzeilen  
 Nummer 3        april 2022                  Redaktie:  dvberkel201@gmail.com 

Voor KOM / RZN is een zeilagenda 2022  terug te vinden op hun website radiozeilen.nl 

Modelzeilagenda 2022           (onder voorbehoud) 

Datum Dag  Organisatie     Toertocht 

 9/10- 4-2022  Za/Zo  HMBC    info HMBC  Wedstrijd / demonstraties 2 dagen   Mini Skûtsjes - Langweer (Fr) 

1-5-2022 Zondag  WhatsApp  RC zeilers groep  Toertocht Nes a/d Amstel  Amsteldijk zuid 162, start 11.00 uur 

22-5-2022 Zondag  HMBC  Modelzeilwedstrijd  Madestein, Den Haag, 11.00 uur 

18-9-2022 Zondag  HMBC  Modelzeilwedstrijd alle klassen  Madestein, Den Haag, 11.00 uur 

Za 1-10-2022 Zaterdag  MVW  / KOM  Open-zeilwedstrijd op vijver Zwaan  Zaterdag 14.00 uur Spengensepolder  

30-10-2022 Zondag   HMBC  Mini-Skûtsjedag  Madestein, Den Haag, 11.00 uur 

6-11-2022 Zondag  MVW  Toertocht Oude Rijn  Koudekerk a/d Rijn– Leiderdorp, 11.00 u 

11-12-2022  Zondag  MVW  Ringvaart toertocht  Wintertoertocht v.a. - Vredeburg,11.00 u 
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Bovenstaande agenda/tabel is afkomstig van website’s van Verenigingen en RC zeilgroep 

20 maart. Halve omloop Zegerplas. Een frisse start. Zo kan je deze tocht wel om-

schrijven, in alle opzichten. Zo startte de halve omloop Zegerplas in Alphen a/d Rijn. 

Er stond een frisse NO wind toen we vertrokken over het Aarkanaal, onder het nieu-

we bruggetje door de plas op. Langs de plas liepen we meer beschut, dat scheelde 

aanzienlijk, zo naar de steiger waar we vroeger wedstrijden hielden, die tijd lijkt 

over. We brainstormen met een aantal vaste toertochtzeilers om meer te gaan doen. 

We waren met 6 boten (kan altijd meer, maar dat is 

een oud verhaal). Eén voordeel het waren allemaal 

gezellige gasten en dat is ook wat waard. Leuk een 

nieuwe deelnemer. Dat was Dick Berkhout van de 

HMBC. Na wat beginnersfoutjes bij het afstellen van de zeilen werd er leuk gezeild. 

Je moet wat ruimer om palen heen zeilen, anders loop je vast. Verder zijn er geen 

noemenswaardige dingen gebeurd. Ja, als je naar een andere boot kijkt, kom je aan 

de overkant vast te zitten. Joost ! Maar daar kan ik zelf ook wat van, als ik eerlijk 

ben. Al met al een mooie dag ook al begon dat fris met even een zonnetje en wat ge-

spatter (was voorspeld), maar het viel erg mee. Op naar een volgende zeiltocht.
            Wim Breedijk, HMBC 

…het waren allemaal 

gezellige gasten... 

Mochten er van de WhatsApp zeilersgroep nieuwe zeilers zijn die 

deze nieuwsbrief ook willen ontvangen stuur dan een mail naar       

dvberkel201@gmail.com  

http://www.hmbc.nl
http://www.vmbchetanker.nl
http://www.mv-woubrugge.nl
http://www.radiozeilen.nl
Radiozeilen.nl


Locatie van de vaarplek in Langweer (Friesland). Organisatie HMBC. Vaardatums 9 en 10 april 

2022. Zie rode routelijn waar het miniskûtsje zeilen plaats vind. Hier is ook een kleine  strand- 

kantine  voor koffie of thee en een broodje. Contactpersonen van de HMBC zijn Dik van Kooij en 

Leo Landwier.  kooij180@gmail.com  

Foto’s  van Kim van Zwieten van de locatie Nes a/d Amstel.  De 

WhatsApp groep RC zeilen is van plan om op zondag 1 mei een 

toertocht te organiseren op bovengenoemde locatie. Dit initiatief 

is van Kim van Zwieten.  Enkele clubs van de opgeheven ANSF 

organiseren nauwelijks nog wedstrijden (gebrek aan wedstrijd 

interesse en zeilers). Er is gekozen voor meer toertochten in het 

modelzeilen. 
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