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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/

Omdat niet alles zeker is de laatste tijd en niet altijd door corona, kunnen we wel
met zekerheid zeggen dat de jaarlijkse toertocht ‘Oude Rijn’ of een eventuele
“Vlindertocht’ niet doorgaan. En meestal als laatste in december, de ‘RingvaartWintertocht’ vanaf Vredenburg die ook niet doorgaat. Mede gezien de belabberde
opkomst o.a. bij de wedstrijd van zaterdag 9 oktober j.l. onder de ANSF club zeilers. Organiseren heeft dan geen zin. Maar dat alleen is niet de oorzaak. Bij
M.V.Woubrugge is er geen zeilcommissie meer en zijn er slecht 3 zeilers nog lid bij
MVW. Tevens is er binnen ANSF nog steeds geen sectievoorzitter modelzeilen.
Daar hebben we de afgelopen tijd meerdere keren aandacht aan besteed. Dus word
er zo-ie-zo weinig meer gecoördineerd en dus georganiseerd. Het niet doorgaan van
de Ringvaarttocht heeft nog een reden, de eigenaar van de ‘koek en zopie’ bij start /
finish zit dat weekend 12 december in Abu Dhabi om Max Verstappen een hart
onder de riem te steken. Wat betekend dat we verstoken zijn van koffie met versnaperingen vooraf aan de start en na de finish met een pan soep. Niet geheel onbelangrijk bij deze temperaturen. En…. voorlopig is dit de laatste ‘nieuwsbrief ’
zolang er niets ‘nieuws’ te vermelden is en er geen evenementen en wedstrijden
e.d. worden georganiseerd.
DvB.

3D printed radiosailyachts and parts. Facebookgroep, kijk op:
https://www.facebook.com/groups/823401911152313

Mail voor nieuwsbrief:
dvberkel201@gmail.com

Nieuwe technieken bij het maken van modelzeilboot rompen en andere onderdelen zoals
fokkebomen, geleiders voor zeiltuigages, etc.etc. Neem een kijkje in deze groep.

De nieuwsbrief zeilen gaat
voorlopig in de winterberging.
Mocht er weer iets zinnigs te
melden zijn dan pakken we de
draad weer op. Dus stuur informatie.

Van Chris Vaes van de KOM kregen wij het bericht dat de klasse-organisatie
Marblehead wereldwijd 90 jaar bestaat. Zijn er zeilers die ideeën hebben om dit
enige luister bij te zetten? chrisvaes21@gmail.com

