
Van de sectieleider zei-

len van ANSF (Joost van 

Donk) ontvingen we het 

bericht dat alle model-

zeilwedstrijden zijn afge-

last vanwege de over-

heidsmaatregelen ten 

aanzien van het corona-

virus. Het betreft hier de 

wedstrijden onder de 

vlag van ANSF als over-

koepelende organisatie. 

De reacties hierover lie-

pen nogal uiteen van erg 

voorbarig tot prima be-

sluit. Als vereniging mag 

je zelf bepalen of je een 

clubwedstrijd wil hou-

den, maar daarbij aange-

tekend dat de evenemen-

tenverzekering van 

ANSF niet kan worden 

aangesproken. Nou geld 

dat het risico bij model-

zeilen nihil is te noemen 

omtrent dit punt. Bij Mo-

delvliegen (KNVVL) of 

modelspeedboot racing 

ligt dit risico wat hoger.  

Belangrijker is dat een 

radio-bestuurder zelf 

goed is verzekerd. In 

elk geval is onderling 

besloten dat de Snertra-

ce van MVW gewoon 

doorgang vind, mits er 

geen ernstige restricties 

gaan ontstaan in okto-

ber 2020. Is niet te 

voorspellen uiteraard. 

Wij kunnen best een 

‘open’ modelzeilwed-

strijd organiseren op 

zaterdag 10 oktober en 

een FSR wedstrijd op 

zondag 11 oktober. Dat 

is weer een vol weekend 

als vanouds. De FSR 

commissie van MVW 

(Aad Bervoets) heeft 

met het Plassenschap 

contact gehad en voorlo-

pig de betaling van de 

vergunning voor vijver 

Zwaan even op de lange 

baan geschoven, er is  

bepaald om op 1 sep-

tember weer contact 

hierover met elkaar te 

hebben en uitsluitsel te 

geven over dat weekend. 

Voorlopig is de planning 

dat dit weekend doorgaat. 

Uiteindelijk praten we 

over een halfjaar vooruit 

kijken ten slotte. Hoe het 

bij ander clubs gaat om 

een ‘open’ wedstrijd te or-

ganiseren is op heden niet 

bekend. En met de eventu-

ele nog te houden vakan-

ties en dergelijke is het 

allemaal nog erg onduide-

lijk. Kijkend op de website 

agenda van HMBC is ook 

niet alles geschrapt. Ook 

hier geld dat we afwach-

ten hoe de zaken verlopen. 

Dit laatste geld ook voor 

vereniging t’Anker.      

Tip: om te zeilen buiten 

de reguliere wedstrijden 

belden zeilers elkaar vroe-

ger op of een berichtje, 

waar vrij gezeild ging wor-

den. Zie foto geheel links 

aan de Zwaaikom in de 

Wetering.  Dirk van Berkel 

Links  (bakboord) 

 www.ansf.nl 

 www.hmbc.nl 

 www.vmbchetanker.nl 

 www.mv-woubrugge.nl 
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ANSF  heeft voor dit jaar alles afgelast. 

‘Regenboog’ klasse.             

Een prachtig model van 

Dirk van de Wereld 

 

Foto geheel 

links: vrijzeilen 

aan de Heij-

mans Wetering 

in de zwaai-

kom. 

  

Foto hiernaast:  

Zeilen bij vijver 

Zwaan, 1 juli 

2001.  Wie kent 

ze nog ? 

http://www.ansf.nl
http://www.hmbc.nl
http://www.vmbchetanker.nl
http://www.mv-woubrugge.nl
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Datum Duur Omschrijving 

zaterdag 10 okt 2020 14:00 1 dag  “Open Club” RC-Zeilwedstrijd - Snertrace weekend MVW op vijver Zwaan 

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

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

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

Mail voor nieuwsbrief:                                   

dvberkel201@gmail.com 

Klik op de klok 

voor de start / 

countdowntel-

ler. mp3 

“Als er niks te varen valt dan 

maar bouwen”   

zegt Gerrit Heringa 

Onder het motto bij beperkte quarantaine 

moet je wel aan de gang blijven. En als er 

buiten bijna niks mag, dan maar binnen 

aan de slag. Zie de nieuwe IOM (1 meter) 

boot van Gerrit bij z’n eerste maiden trip. 

Kijk voor de bouw van deze 1 meter klasse 

op de navolgende site: 
https://www.vmbchetanker.nl/knowledge-

base/iom-gerrit-heringa/  

Hou vooral de websites in de peiling voor 

wat betreft de agenda’s komend seizoen. Plot-

seling kan alles weer veranderd zijn in deze 

tijd met z’n vele corona restricties van hoger-

hand.  

Bovenstaande kaart geeft de locatie aan van vijver Zwaan in de Spen-

gense polder langs de Ir.Enschede weg (N212). Ingang bevind zich 

t.h.v. hectometerpaal 6,8. Deze vijver is al 37 jaar de speedvijver van 

M.V.Woubrugge en varen daar met vergunning. Het afgelopen jaar 

zijn de parkeerplaatsen en paden geasfalteerd. Toe maar ! 

Een meter klasse: 

Box class, OneDesign rigs 
Glasvezel of hout- rompen met alumini-

um liggers.  Romplengte 1m 
Waterverplaatsing 4 kg 

Diepgang 420 mm 

Zeiloppervlak 0,6 m² 

Internationale klasse van één meter 

De International One Meter (IOM) is het populairste RC-
racejacht ter wereld geworden en wordt in meer dan 30 
landen gevaren. De klasse is in 1988 gemaakt door Jan 
Dejmo, bijgestaan door Graham Bantock en het technisch 
comité van de IMYRU (voorganger van IRSA). Sinds de 
oprichting is het gestaag blijven groeien. 

Hoewel koolstofvezel is toegestaan bij de constructie van 
de vin en het roer, moet de constructie van de romp van 
hout of glasvezel zijn. De rondhouten zijn van legering of 
hout en de zeilen hebben de afmetingen 'One Design'.  

Dit maakt de klasse erg populair bij amateurbouwers en 
veel ontwerpers hebben plannen voor concurrerende bo-
ten. Bouwers die kits kunnen leveren voor het voltooien 
van rompen of voltooide boten zijn er in overvloed. 

De IOM-klasse wordt beheerd door zijn eigen International 
Class Association, de IOMICA. Bezoek 
de klassenwebsite op  www.iomclass.org  

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
mailto:dvberkel201@gmail.com
http://www.k-klasse.nl/assets/countdown.mp3
https://www.vmbchetanker.nl/knowledge-base/iom-gerrit-heringa/
https://www.vmbchetanker.nl/knowledge-base/iom-gerrit-heringa/
http://www.iomclass.org/
http://www.iomclass.org/

