
Het scheelde niet veel 

met vorig jaar voor wat 

betreft het weer. Toen 

stond er ook ZW 5-6 bf en 

waren er 5 boten en was 

het 8°C. Nu waren er 7 

boten en was het 10°C. 

Ondanks de Corona peri-

kelen was het vaste 

groepje liefhebbers aan-

wezig. Het was zwaar 

bewolkt, grijs, soms een 

beetje dreigend, maar 

het bleef droog. Bij ver-

trek op het Aarkanaal 

gaan we gebruikelijk on-

der het bruggetje door de 

plas op. 

Maar de wind stond wel 

erg hard op de plas. We 

besloten daarom om niet 

naar rechts naar de 

noordkant maar naar 

links de zuidkant op te 

gaan. Op de Zuid-West 

kant was meer luwte. 

Dirk had al besloten om 

op die kant te blijven, 

dus dat kwam goed uit. 

Om te zeilen was het 

wel lekker spektakel. 

De boten liepen als een 

speer en daarbij was er 

aardig wat bekijks. 

Er wordt daar veel ge-

wandeld, vooral nu het 

nieuwe wandelgebied 

op de zuidkant nage-

noeg klaar is. Het ziet 

er fraai uit. Zo hebben 

we een paar keer op en 

neer gewandeld rich-

ting de kabelbaan . 

Alleen bij een harde 

windvlaag brak bij Hein 

spontaan zijn alumini-

um fokkeboom in twee-

ën, gelukkig vlakbij de 

steiger. Verder kwam 

door de afleiding ‘de 

Brammer’ vast te zit-

ten. Overkomt de 

Brammer wel meer. 

Gerrit had natuurlijk 

weer zijn SOS hengel 

bij zich. Verder zijn ge-

lukkig geen al te gekke 

dingen gebeurd en had 

iedereen zijn spulletje 

goed voor elkaar . 

Natuurlijk, iets vergeten 

doen we allemaal wel 

eens, maar dat telt niet. 

Vraag het maar aan 

Joost.. hi.. hi. (Deksel radio-

kamer). Nou mannen weer 

bedankt voor de gezellig-

heid en tot nader horen. 

Sterkte in deze vreemde    

Corona periode en blijf 

vooral bij je zelf. 

Ik dank weer de M.V. 

Woubrugge voor de orga-

nisatie en graag tot een 

volgend keer.                 

Wim Breedijk, HMBC 

 

Links 

 www.ansf.nl 

 www.hmbc.nl 

 www.vmbchetanker.nl 

 www.mv-woubrugge.nl 

Zeilen Zegerplas met 1 

ANSF Zeilkalender  
Veel afgelaste zeileve-
nementen.  
Rondje Madestein 
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De ontwikkeling rond 
het wereldwijde corona-
virus zal de komende 
tijd de gemoederen flink 
bezighouden. Dus ook 
voor onze hobby’s. Niks 
is nog zeker. Dus deze 
keer weinig zeilnieuws. 
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Datum Duur Omschrijving 

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

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

za/zo 18/19 apr 2020  2 dagen  Zeilen Mini-Skûtsjes - Langweer (Fr)  HMBC / MVW            NIET BEKEND NOG 

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

za 09 mei 2020     *** 1 dag  Demonstraties WSV ‘De Doeshaven’, Leiderdorp.                AFGELAST 

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, deze demonstraties gaan niet door. 

Zo zijn er een aantal NAVIGA, ANSF, DMF & KNVVL wedstrijden en evenementen afgelast vanwege het coronavirus pro-
bleem. Ook zijn er clubavonden en werk-instructie avonden vervallen bij diverse clubs. Hou de websites van deze verenigin-
gen in de gaten en kijk op de site van de Langweer organisatie of hier iets gaat veranderen. 

https://www.skutsjesilenlangwar.nl/  

Modelbouwbeurs ‘Intermodellbau’ in de Westfalenhallen in Dortmund wordt uitgesteld naar 13-16 augustus. 

Rondje Madestein.                
Den Haag toch wel een beetje de start voor het 
nieuwe rc zeilseizoen. De maand maart is best wel 
een drukke maand op dit gebied. Te beginnen met 
dit altijd leuke rondje, mede door de prima accom-
modatie met Master Ben aan de bar. We starten 
maar met 3 boten, wel een beetje weinig. Zelf heb ik 
er wel weer zin in na die saaie maanden januari en 
februari. We starten tegen de klok in, om gunstig 
voor de wind te kunnen varen. 
Het zou wel eens het snelste rondje kunnen worden 
ooit met ± 5bf. Maar we deden het rustig aan. Jam-
mer dat er geen zonnetje was. Soms een spatje 
miezer bij 9°. Verder prima te lopen, al moest er hier 
en daar wel om de drassige plekken worden gelo-
pen. Wat is er toch hier in het westen veel regen 
gevallen, niet zo gek dus. 
Al met al een leuke start. Ik hoop op wat meer deel-
nemers met de komende tourtochten. Dat zal toch 
wel moeten lukken? 
Ben...weer bedankt voor de goede zorgen en Dik en 
Hein bedankt voor de gezelligheid.   

Wim Breedijk, HMBC 

Mail voor nieuwsbrief:                                   

dvberkel201@gmail.com 

Klik op de klok 

voor de start / 

countdowntel-

ler. mp3 

Mocht deze wedstrijd wel 

doorgaan dan moet je hier 

zijn op 26 april in Woer-

den.Wedstrijd van VMBC 

t’Anker 

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

