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Na enig overleg en terugkijkend op de
afgelopen vijf jaar gaat de nieuwsbrief
modelzeilen, na deze september uitgave, stoppen met verschijnen. Hieraan
liggen diverse redenen ten grondslag.
Het steeds moeilijker verkrijgen van
recente kopij, het slecht beschikbaar
zijn hiervan bij de modelzeilorganisaties en het vele werk, zijn wel de hoofdredenen om er mee te stoppen. In het
begin was er volop
informatie te vinden
op websites en werd
er met regelmaat kopij aangevoerd zodat
deze brief vol kwam
met juiste en recente informatie. Dit
was de laatste tijd niet meer het geval,
het samenstellen werd er daardoor niet
makkelijker op, het moet tenslotte ook
leuk werk blijven en hoe krijg ik de
brief nog actueel. Daarom werden een
aantal jaren zeilregels gepubliceerd om
als bladvulling te dienen en dit bleek
achteraf ook broodnodig. “Hoe kom ik
aan goeie informatie” was steeds de
vraag. Zie ook het artikel in de nieuwsbrief van augustus j.l. waarbij o.a. een
5 tal websites werden genoemd die de
actualiteit lieten versloffen. Vaak
moest er op Facebook eindeloos ge-

scrold worden om info te vinden van
bekende modelzeilorganisaties die normaliter op hun websites staan. De
nieuwsbrief moet actuele informatie
blijven bevatten, gebeurd dat niet dan
kijkt op den duur niemand meer op
een nieuwsbrief of zo’n website. Onze
nieuwsbrief was grotendeels afhankelijk van internet waar informatie werd
verzameld maar ook aan de waterkant
uiteraard. Helaas bleken vaaragenda’s
niet altijd te kloppen met de realiteit
waardoor je aan de waterkant stond te
wachten en de boel afgelast was zonder
dat dit op de site was aangepast. Het
meest belangrijke van deze nieuwsbrief
was altijd de modelzeilkalenders,
de uitslagen van wedstrijden en foto’s. Men zal hiervoor weer een beroep
op websites moeten doen van verenigingen en vaargroepen. Ik bedank alle
modelzeilers en leden van diverse verenigingen die altijd
foto’s en teksten paraat hadden en dat
op tijd aanleverden zodat er weer het
één en ander te melden viel. Groeten
en tot ziens aan de waterkant.
Dirk van Berkel, MVW

4e ANSF wedstrijd te Woerden
In Woerden werd de 4e wedstrijd gehouden op de Cattenbroekerplas. De organiserende vereniging was VMBC t’Anker uit Nieuwegein. Hier volgt het verslag
van Wim Breedijk van de HMBC uit Den Haag. >> Bij aankomst bij het meer
van Lugano (adres in Woerden) waren de mannen al lekker bezig met optuigen en boeien leggen om aan de 4e ANSF wedstrijd te beginnen. Het weer was
opperbest 20 graden, beetje zon en een lekker windje W-ZW. Wel vlagerig 3-4
Bf soms even 5 Bf aantikkend. Dus de boten liepen soms erg snel. Feestje onder
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de kenners. Ik was begonnen met een C- tuig, maar heb eigenlijk te lang door gezeild in de verwachting
dat de wind zou aantrekken. Ik kwam soms te kort en ben later overgegaan naar een B tuig waardoor
mijn NED 29 beter liep, vooral aan de wind. Met 11 boten hadden we toch nog een aardig clubje om
leuk wedstrijden te zeilen, aldus geschiede. (ook leden van de KOM en ANSF clubs waren van de partij). Er
zijn zo’n 12 heats gevaren en heeft Gerrit Heringa van t’Anker wel erg veel in de rescuboot gezeten omdat er nogal eens wat mis ging. Van een losgeslagen boei tot electrische storingen, lijn en schoot problemen en aan elkaar vast zitten. Ja er gebeurde hier en daar wel wat maar gelukkig geen grote schades.
Als we Gerrit ook niet hadden, top Gerrit. Je kan eigenlijk niet zonder rescuboot en fijn dat er weer zo’n
goeie electrische buitenboordmotor op zat. Ik moet zeggen dat er weer een opperbeste stemming heerste , zeer gemoedelijk zoals het hoort, ondanks dat de start soms niet zo verliep als het moest. Windvlagen waren daar vaak de oorzaak van. We kunnen er weer een mooie zeildag bij schrijven want daar
gaat het toch om. Gerrit Heringa van VMBC t’Anker bedankt voor de goeie organisatie en het boeien
parcours en vooral de rescuboot. Graag tot een volgend keer.
Wim Breedijk, HMBC
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Cattenbroekerplas Woerden 20 augustus 2017. Foto’s: Joost van Donk ANSF en Wim Breedijk HMBC
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Uitslagen 20 augustus 2017 Cattenbroekerplas Woerden

Uitslagen via Joost van Donk, ANSF

Chris Vaes

M-klas

NED 21

3900 pnt

Joost van Donk

M-klas

NED 1

2384

Wim Breedijk

M-klas

NED 29

2019

Joost van Santen

M-klas

NED 6

1803

Erik Loef

R

NED 2

1649

Paul d’Arnoud

M-klas

NED 37

1525

Dirk van Berkel

Skutsje *)

DVB

804

Ard Terlouw

M-klas

—

742

Arnold Mulder

M-klas

NED 412

733

Ben Busman

M-klas

NED 70

339

Gerrit Heringa

M-klas

P1

230

2 slechtste heats afgetrokken van de totaal 14 gevaren heats.

*) Skutsje had een aparte telling.

Restant modelzeilkalender ANSF 2017
Niet bekend is of de afgelaste wedstrijd van 30 april 2017 alsnog wordt gevaren.
Za 7 okt

5e ANSF zeilwedstrijd

M.V.Woubrugge, rekreatieterrein Zwaan,14:00 –16:00 u

Zo 22 okt

6e ANSF zeilwedstrijd

HMBC, Madestein, Den Haag, 11:00 uur

Zo 29 okt

Miniskûtsjedag op Madestein HMBC, Madestein, Den Haag, 11:00 uur

Zo 10 nov

Vlinder-Toertocht

M.V.Woubrugge, Aarkanaal / Zegerplas zuid, 11:00 uur

Zo 10 dec

Wintertocht Vredeburg-Kaag

M.V.Woubrugge, start bij Huigsloterdijk 173, Vredeburg, 11:00 uur

www.radiozeilen.nl

Aankomende evenementen KOM 2017

binnenlandse kalender

10 sept

Clubwedstrijd (gratis)

Oosterplas, Den Bosch. 10.30—15.30 uur

15 okt

RZO trofee

Loosdrecht, Dikke Muis, Boegspriet 11. 10.30-15.30

5 nov

Clubwedstrijd (gratis)

Oosterplas, Den Bosch. 10.30—15.30 uur

3 dec

Boterletterrace

Oosterplas, Den Bosch. 10.30—15.30 uur

(gratis)

Agenda wijzigingen voorbehouden aan de organiserende clubs!

ANSF Clubs doen er goed aan om hun vaaragenda’s door te geven aan ANSF t.b.v. de
ANSF website, ook wijzigingen graag melden. Zo blijft alles ‘up to date’.
Sturen naar secretaris ANSF: naf.fischer@quicknet.nl
Stuur uw vaarkalender naar hem op voor publicatie op de vernieuwde website.
Postadres ANSF, t.n.v. Nico Fischer, Dars 4, 1687 VZ Wognum (NH) Site: www.ansf.nl
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Verzamelink van diverse modellen Skûtsjebouwsites :
http://skutsjebouwen.nl/

Locatie van recreatieterrein “Zwaan”
waar de 5e ANSF modelzeilwedstrijd
in het “Snertrace” weekend van
M.V.Woubrugge op ZATERDAG 7
oktober wordt gehouden. Let wel de
aanvang hiervan is om 14.00 uur. De
ingang van het terrein ligt langs de
rijksweg N212 die loopt van Kamerik/Woerden in het zuiden naar Wilnis in het noorden t.h.v. hectometerpaal 6,8. Aan de waterkant kun u direkt parkeren en er is een ruime catering aanwezig. Geen inschrijfgeld. De
wedstrijd is open en voor alle klassen.
Op zondag 8 oktober houdt MVW
hier de modelspeedboot wedstrijden
voor de FSR-V en de Offshore klassen

Klik op de
klok voor de
start / countdownteller.
mp3

Bezoek ons op het web

www.ansf.nl
www.iomzeilen.nl

www.naviga.org
www.mv-woubrugge.nl
www.hmbc.nl
www.eurosail.nl
www.micromagic.nl
www.minsail.nl
www.vmbchetanker.nl
www.k-klasse.nl
www.chrissails.com
www.walickiboats.de
www.radiozeilen.nl
www.zeilen.nl
www.mm-zeilen.nl

Op iedere 1e zondag van de
maand is er op Madestein in
Den Haag bij HMBC skûtsjesilen voor de liefhebbers. Madepolderweg Den Haag zuid.
Redaktie nieuwsbrief:

dvberkel201@gmail.com
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