
Restant modelzeilagenda 2022           (onder voorbehoud) 

Datum Dag  Organisatie   Activiteit  Locatie 

 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 toertocht       www.hmbc.nl         www.mv-woubrugge.nl     redaktie:  dvberkel201@gmail.com 

Nieuwsbrief RC modelzeilen  nummer 8     december  ‘22 

WINTERTOCHT MODELZEILEN De komende wintertocht zeilen 
op 11 december a.s.in de Ringvaart zal weer als vanouds star-
ten bij de familie Bervoets, Huigsloterdijk 173,  2157 LL buurt-
schap Vredeburg gemeente Abbenes. Hangt wel van de weers-
omstandigheden af, het kan in deze decembermaand nogal 
eens spoken in de Ringvaart. Alvorens de boten op te tuigen 
en te water te gaan is er koffie bij hen onder het huis in de ga-
rage rond 10.00 uur. Na dat we weer terug zijn is er soep, 
maar dat laatste hangt wel af van de hoe-
veelheid deelnemers. Daarom is er gevraagd 
om het aantal zeilers op te geven zodat we 
weten hoe groot de pan moet zijn.  

Opgeven uiterlijk vrijdag 9 december bij:   
Dirk van Berkel telefonisch of  SMS op 06 - 42 33 86 67 of via 
de RC Whatsapp- groep “RC Zeilen”, of per e-mail:            
dvberkel201@gmail.com  Optuigen rond 10.30 uur vertrekken  
ongeveer 11.00 uur. Bij twijfel over slecht weer storm / regen 
of eventuele afgelasting bel dan vanaf 08.00 uur ook dit num-
mer. De lange termijn verwachting geeft goed nieuws aan Z-O 
3 Bfr. en geen regen, maar dat is nooit zeker gezien de datum 
van dit schrijven. Dan nog een vraag beantwoorden:   Er zijn 
geen kosten aan deze trip verbonden. Alle zeilers welkom. 
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Links: www.hmbc.nl 

www.vmbchetanker.nl 

www.mv-woubrugge.nl 
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HMBC Den Haag. 30-10-2022 kon uiteindelijk de Skûtsje-meeting en 

wedstrijd niet doorgegaan bij HMBC in Den Haag. Wel waren er 11 skûtjes 

op het water te vinden, niet verkeerd, wachtend op de verlangde bries die 

maar niet wilde komen. Soms was het nodig om met een wapperend roer 

de boot naar de water-

kant te krijgen, want alles 

bleef liggen alsof de 

scheepjes waren gean-

kerd. Na veel geklets en 

koffie dropen de zeilers 

één voor één af huiswaarts en sommige hadden het al  eerder bekeken en 

kwamen zonder boot even buurten. Jammer natuurlijk maar je bent nou 

eenmaal afhankelijk van wind en bij de zwaardere skûtjeboten is dat een 

must. Een veder lichte Marblehead loopt bijna altijd. 

MVW Oude Rijn tocht. 6-11-2022 ook hier ging het mis. Eindelijk weer een geheel gerenoveerd jaagpad en geen corona 

beperkingen,  waren het  dit keer de bar slechte weersomstandigheden met  veel wind die ruimde van zuid-oost naar zuid-

west en de langdurige regenval van die dag. De afgelastings procedure via socialmedia werkte goed en veel zeilers wisten het 

al, dit gaat het niet worden vandaag.  
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