
Zo zo, dat is snel nu al 

weer een nieuwsbrief? 

Nou dat zit zo, er wa-

ren weer enige nieuwe 

ontwikkelingen die ik u 

niet wil onthouden. 

Ingezonden  informatie 

betreffende het voor-

gaande stukje over 

meer skûtsje zeildagen 

of zo u wilt wedstrijden 

voor deze klasse. 

HMBC reageerde bij 

monde van Dik van 

Kooij dat er al langere 

tijd op de eerste zonda-

gen van de maand 

skûtsje zeilen staat 

gepland maar dat er 

wel voldaan moet wor-

den aan een minimaal 

aantal boten voordat 

het boeienparcours 

wordt uitgelegd. Heel 

begrijpelijk trouwen. 

Zie ook het stukje hier 

onder. Dan de medede-

ling dat er een uitnodi-

ging ligt om met alles 

wat vaart een demon-

stratie te geven in de 

Doeshaven te Leiderdorp 

op zaterdag 9 mei 2020. 

Zie ook de aanpassing 

zeilkalender van ANSF. 

Het betreft niet alleen 

zeilers maar ook schaal-

modellen en speedboten 

(FSR-V of E) zijn uiter-

aard welkom. Het is wel 

allemaal onder voorbe-

houd. MVW heeft deze 

uitnodiging ontvangen 

maar gaat er van uit dat 

de deelname representa-

tief moet zijn om  geen 

modderfiguur te slaan. 

Zeilers kunnen zich aan-

melden bij de sectieleider 

ANSF Joost van Donk. 

Mail: 

mvwjoost@gmail.com   

Of secretaris MVW:   

secretaris@mv-

woubrugge.nl 

 

NOOT: Er staat in de 

vorige nieuwsbrief een 

foutief mailadres bij het 

logo “redaktiepost”, dit 

moet zijn:  

dvberkel201@gmail.com                     

Zoals u weet willen we 

de nieuwsbrief simpel 

houden en niet zoals 

voorheen koppelen aan 

overige organisaties 

waarvan de actualiteit 

moeilijk bleek te achter-

halen. Gaf ook te veel 

werk. Het aantal abon-

nees zat toen aan de 100 

adressen van diverse 

organisaties. We houden 

het nu kleinschaliger. 

  DvB 

Links 

 www.ansf.nl 

 www.hmbc.nl 

 www.vmbchetanker.nl 

 www.mv-woubrugge.nl 

 

Den Haag.  

Door:  Dik van 

Kooij, HMBC         

Bij HMBC heb-

ben we een 

paar jaar geleden beslo-

ten om op de eerste zon-

dag van de maand een 

skûtsjesdag te houden.  

Dit is nog niet echt de 

werkelijkheid geworden, 

Onlangs waren er twee 

skûtsjes en het weer zat 

ook niet mee. Als er mini-

maal 5 skûtsjes zijn kun-

nen we besluiten om boei-

en uit te leggen en een 

wedstrijd te varen. 

Je kan er melding van 

maken in de nieuwsbrief. 

Bij deze.                              

Impressie van Arie den Dulk: 

https://www.youtube.com/watch?

v=bABqiEJ0C-o  
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Eerst volgende meeting 

is het rondje Madestein 

in Den Haag-zuid bij 

HMBC op zondag 8 mrt 

om 10.30 uur. In 

nieuwsbrief 1 is de 

vaarlokatie afgebeeld 

van Madestein. Advies 

bij regenachtige om-

standig heden, laarzen 

aan ! 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=AGNxVNFag1I 

Nieuws 1 

Agenda aangepast  

kaartje Doeshaven 

2 

Langweer en het 

rondje Zegerplas 

3 

Te koop 4 
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Datum Duur Omschrijving 

zo 08 mrt  2020 10.30 1 dag  Toertocht Rondje Madestein HMBC 

zo 15 mrt 2020 11:00 1 dag  Toertocht Rondje Zegerplas  MVW 

zo 29 mrt 2020 10:00 1 dag  Zeilen toertocht door HMBC - Tour Fossa Hadrianus 

zo 05 apr 2020 11:00 1 dag  1e ANSF RC-Zeilwedstrijd 2020 - Zegerplas - door MVW 

za/zo 18/19 apr 2020 11:00 2 dagen  Zeilen Skûtsjes - Opening waterrecreatieseizoen Langweer (Fr)  HMBC / MVW 

zo 26 apr 2020 11:00 1 dag  2e ANSF RC-Zeilwedstrijd 2020 - Cattenbroekerplas - door VMBC 't Anker 

za 09 mei 2020   tijd ?    * 1 dag  Demonstratie WSV De Doeshaven, Leiderdorp. ONDER VOORBEHOUD 

zo 07 jun 2020 11:00 1 dag  3e ANSF RC-Zeilwedstrijd 2020 - Madestein - door HMBC 

zo 16 aug 2020 11:00 1 dag  4e ANSF RC-Zeilwedstrijd 2020 - Cattenbroekerplas - door VMBC / KOM 

zo 20 sep 2020 11:00 1 dag  5e ANSF RC-Zeilwedstrijd 2020 - Madestein - door HMBC 

za 10 okt 2020 14:00 1 dag  6e ANSF Open Club RC-Zeilwedstrijd 2020 - De Zwaan - Snertrace MVW 

zo 01 nov 2020 11:00 1 dag  Mini Skûtsjesdag - Madestein Den Haag - HMBC 

zo 08 nov 2020 10:30 1 dag  MVW-Toertocht "De Oude Rijn" - Koudekerk a/d Rijn  MVW 

zo 13 dec 2020 11:00 1 dag  Zeilen - Wintertoertocht - Ringvaart - start en finish in Vredeburg  MVW 

*  Adres:   Boomgaardlaan 16, 2351 CR  Leiderdorp 

https://www.mv-woubrugge.nl/drupal/agenda?field_afdeling_value=Zeilen&field_datum_value%5bvalue%5d%5bday%5d=23&field_datum_value%5bvalue%5d%5bmonth%5d=1&field_datum_value%5bvalue%5d%5byear%5d=2020&order=field_datum&sort=desc
https://www.mv-woubrugge.nl/drupal/agenda?field_afdeling_value=Zeilen&field_datum_value%5bvalue%5d%5bday%5d=23&field_datum_value%5bvalue%5d%5bmonth%5d=1&field_datum_value%5bvalue%5d%5byear%5d=2020&order=field_datum&sort=desc
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Mail nieuwsbrief:                                   

dvberkel201@gmail.com 

Klik op de klok 

voor de start / 

countdownteller. 

mp3 

Miniskûtsjes Langweer. 

Op 18 en 19 april is het 

weer in Langweer mini- 

skûtsjesilen geblazen. Dit 

tijdens het IFKS zeilen op de 

Langweerder-wielen. HMBC 

is de vereniging die al een 

aantal jaren wordt uitgeno-

digd voor het opluisteren 

van  dit waterspektakel, met 

in haar kielzog MVW zeilers 

die ook deelnemen. Op de 

naast staande kaart is de 

route aangegeven om de wa-

terkant te bereiken om te 

lossen en laden van de spul-

len. Daarna bij de blauwe P 

parkeren.  

Groot en klein naast elkaar 

Contact  HMBC: Dik van Kooij, kooij180@zonnet.nl.    ANSF/MVW Joost van Donk, mvwjoost@gmail.com 

Rondje Zegerplas. Op 

15 maart a.s. staat het 

rondje Zegeplas van 

M.V.Woubrugge te Alphen 

weer gepland. Optuigen op 

de parkeerplaats aan de 

zuidkant van de plas. 

Adres: Westkanaalweg / 

hoek de Bijlen. Zie kaart 

hiernaast. Contact: Joost 

van Donk en Hein Wesseli-

us, zeilcommissie MVW. 

Mocht De Bijlen deels zijn 

afgesloten, dan even rondje 

maken via de blauwe lijn op 

de kaart. Ook kan het voor-

komen dat het hele rondje 

een half-rondje word i.v.m. 

met activiteiten bij de wa-

terskibaan aan de westzijde. 

Wel blijft het gevaar aanwe-

zig van de onderwaterlijn 

afbakening rond de skibaan 

dat je vast komt te zitten. 

Blijf daar ruim bij weg ! 

https://www.skutsjesilenlangwar.nl/bezoekers-info.htm  

mailto:dvberkel201@gmail.com
http://www.k-klasse.nl/assets/countdown.mp3
https://www.skutsjesilenlangwar.nl/bezoekers-info.htm


Te koop Marblehead RC zeilboot WAFER 2008 Marble-

head, design by Graham 

Bantock.  € 750,- 

Wafer Marblehead: READY 

TO SAIL! Very nice built, in 

perfect condition. Boat: - 

White hull CF , 2 layers - 

Deck sandwich, makes the 

hull stiffer - Fin and rudder 

- Ballast 3,5kg - Graupner 

Regatta winch, rudder ser-

vo - Decklayout like a Scal-

pel for sheeting 3 rigs Hou-

semartin: - A swing - B 

swing - C3 conventional kit, 

incl tube and fittings to be 

assembled. Included are: - 

transmitter Multiplex Cock-

pit SX - boatstand, normal 

and with swivel pivot - boat 

bag Optional: - Transport 

box for rigs. Contact: Chris 

Vaes, (KOM)                  

chrisvaes21@gmail.com 

Zie ook MVW groep op face-

book. 

https://www.facebook.com/g

roups/1511316962486408/  
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Te koop (HMBC) -Vergrote 

Valk met een lengte van 1 

meter en een breedte van 

30 cm - Motorsloep, lengte 

96 cm, breedte 22 cm 

Info: Johan Bogaards of 

telefoon 0182-511873,    

Gouda 16/05/19  

Voor een vriendelijk prijsje. 

mailto:chrisvaes21@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/1511316962486408/
https://www.facebook.com/groups/1511316962486408/
mailto:johanbogaards@hetnet.nl

