Nummer 5

23 september 2021

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

Hierboven de zeiluitslagen van de wedstrijd die op zondag 19 september zijn gehouden bij HMBC in Den Haag op Madestein.

Mail voor nieuwsbrief:
dvberkel201@gmail.com

De eerst volgende open- wedstrijd is die op zaterdag 9 oktober bij MVW op vijver
Zwaan in de Spengese polder. Zie blad 2. Hier zijn 6 prijzen beschikbaar. Voor alle
deelnemers een oorkonde.
Dan nog de open Skûtsjedag meeting bij HMBC op zondag 31 oktober. Op deze dag
wordt er tevens gezeild met de skûtsjes in een boeien parcours.

In dit nummer:
Zeiluitslagen 19/9
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Agenda

1

Modelzeilposter

2

Diverse locaties zeilen

3

Open Internationaal Ned.Kampioenschap RC Marblehead zeilen . Zaterdag 25 en zondag
26 sept. 2021. Bij de Roei –Zeilvereniging Gouda, Notaris D’Aumarielaan, (Reeuwijkbrug.)
Open IOM zeilen Nederland 16 t/m 17 oktober 2021. Eendrachtspolder, Zevenhuizen bij
Rotterdam .
Chris Vaes, RZN.

(onder voorbehoud)

Datum

Duur

Za 9 okt

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

Zo 31 okt

1

Omschrijving

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

Bij deze wedstrijd zal er wegens omstandigheden (geasfalteerde parkeerplaatsen) geen grote legertent
staan opgesteld met tafels en stoelen zoals voorheen. Wel is er catering aan de waterkant voor leden en deelnemers.

Locatie Open NK Marblehead Reeuwijk-brug bij
de Goudse roei– en zeilvereniging. Organisatie
Radiozeilen Nederland. Zie agenda blz.1

Locatie vaarvijver ‘Zwaan’ van MVW in de Spengense polder gemeente Kockengen. Langs de N212,
ingang t.o. hectometer paaltje 6,8. Dus niet naar
Wilnis of Kamerik rijden maar gewoon langs de
provinciale weg blijven rijden

Locatie van HMBC Den Haag-zuid op Madestein aan de Madepolderweg 98.

Er word toch weer gezeild hier en daar en dat is fijn voor ons hobbyisten. Ook internationaal in de modelbootsporten draaien de motoren weer als van ouds. In Hannover Duitsland gaat in het eerste weekend van oktober weer een internationale speedwedstrijd van start en ook in Nederland werd op 18 en
19 september bij DMF in Putten weer internationaal gevaren. Op 16 en 17 oktober weer een Open NK
Marblehead zeilen bij de roei- en zeilvereniging Gouda (Reeuwijkbrug). Wat de nabije toekomst m.b.t.
de geplande QR-code met iedereen gaat doen zal de tijd leren, veel zal het allemaal niet helpen denk ik.
Handhaven in dit land is altijd al een probleem geweest, ben benieuwd. We zullen er aan de waterkant
geen last van hebben. Ben wel benieuwd wat voor het modelzeilen van aangesloten ANSF clubs georganiseerd zal worden, we hebben immers geen ANSF sectieleider meer voor het zeilen. De coördinatie
zal van de clubs zelf komen denk ik als er niks veranderd. Op de Internationale NAVIGA kalender
2021 lezen we nog het volgende over Sectie S (Zeilboten) voor oktober:
Dirk van Berkel, MVW
13-17/10 2021
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