
Restant modelzeilagenda 2022           (onder voorbehoud) 

Datum Dag  Organisatie   Activiteit  Locatie 

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

 3-12-2022 zaterdag  KOM@radiozeilen.nl   Boterletterrace,  Oosterplas, gratis  Rijnstraat 645, Den Bosch.10.30-15.30 u 

11-12-2022  Zondag  MVW    *)  Winter-toertocht in de Ringvaart  Wintertoertocht v.a. Vredeburg,11.00 u 

     *)  geen reddingsboot aanwezig bij deze toertochten       www.hmbc.nl         www.mv-woubrugge.nl     redaktie:  dvberkel201@gmail.com 

Nieuwsbrief RC modelzeilen nieuwsbrief nr. 7    nov ‘22 

Marblehead OPEN BENELUX CHAMPIONSHIP 3 Countries cup And 
Johan Jacobs Challenge cup 19-20 November 
Georganiseerd door: Klasse Organisatie Marblehead (KOM) 
Zeilvereniging Oosterplas, Rijnstraat 645, 5215 EJ 's-Hertogenbosch. Benelux Kampioenschap en Johan Jacobs 

Cup, 2 evenementen in één weekend! Het inschrijfgeld voor het Benelux Kampioenschap bedraagt € 20,- per zei-

ler. Voor de Johan Jacobs trofee € 10,- Voor dit evenement gelden het wedstrijdreglement 2021-2024 en onze 

vaarinstructies inclusief app.E.   

Prijzen: Voor de plaatsen 1, 2 en 3 zijn er prijzen. Voor de Johan Jacobs trofee is er een Challenge cup voor een 

jaar. Meedoen kan door de lijst in te vullen via deze link:  

Aankondiging wedstrijd:  

https://www.komradiozeilen.nl/.../benelux-trofee-19-20.../ 

Programma Benelux en Johan Jacobs Trofee: 
Zaterdag: 
9.00-10.00 uur inschrijven 
10.15 briefing 
10.30 racen 
Zondag: 
9.00-10.00 uur inschrijven 
10.15 briefing 
10.30 racen 
Laatste startsein 16.00 uur einde race. 

Voor vragen kun je contact opnemen met: Chris Vaes kom@radiozeilen.nl 

WINTERTOCHT MODELZEILEN De komende 

wintertocht zeilen op 11 december a.s.in de Ring-
vaart zal wederom starten bij de familie Bervoets, 
Huigsloterdijk 173,  2157 LL buurtschap Vrede-
burg gemeente Abbenes.  Hangt wel van de 
weersomstandigheden af, het kan in deze decem-
bermaand nogal eens spoken in de Ringvaart. 
Alvorens de boten op te tuigen en te water te 
gaan is er koffie bij hen, rond 10.00 uur. Na dat 
we weer terug zijn soep, maar dat laatste hangt 
wel af van de hoeveelheid deel-
nemers. Daarom is er gevraagd 
om het aantal zeilers op te ge-
ven zodat we weten hoe groot 

de soeppan moet zijn. Opge-
ven voor 7 december bij:   Dirk van Berkel 

per telefoon 06 - 42 33 86 67 of via de RC Whats-
app groep “RC Zeilen”.  Optuigen rond 10.30 uur 
vertrekken 11.00 uur. Bij twijfel over slecht weer 
storm of regen. Bel dan vanaf 08.00 uur ook dit 
nummer. 

http://www.hmbc.nl
https://www.komradiozeilen.nl/event/benelux-trofee-19-20-november-2022/?fbclid=IwAR0lWY5sYUunl5XTV9WQbfhIxMEgaXvWk3cAPn2kpNS573JlUseNyy4UPOc


Miniskûtsjedag bij HMBC 30 oktober. Goeie opkomst van skûtsje deelnemers, 11 boten op het 

water maar helaas geen wind. Wedstrijdvaren was daardoor onmogelijk. Neemt niet weg dat er wel wat gepraat 

kon worden aan de waterkant over onze hobby’s want opletten op je boot was niet nodig. Het spiegelgladde wa-

ter gaf soms de indruk dat we met veel meer boten waren de spiegeling maakte dat beeld mysterieus. Voor het 

zeilen jammer maar toch gezellig. 

Links  

www.hmbc.nl 

www.vmbchetanker.nl 

www.mv-woubrugge.nl 

www.radiozeilen.nl                       

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

