
Een aantal van onze mo-

delzeilers waren van me-

ning dat de nieuwsbrief 

modelzeilen node werd 

gemist. Het gebabbel hier-

over ontstond tijdens de 

wandeling, bij weinig wind 

op het jaagpad van toer-

tocht ‘Oude Rijn’ op 10 

november vorig jaar. Bij al 

dat geslenter langs het 

water ga je je bezig hou-

den met van alles en nog 

wat. “De nieuwsbrief was 

informatief en actueel” 

was een veel gehoorde 

mening. Vaarkalenders, 

uitslagen en fotoreporta-

ges. De nieuwsbrief zou 

wat kleinschaliger kunnen 

en niet te uitgebreid, 

hoofdzakelijk affiniteit 

met ANSF en haar aange-

sloten clubs. Niet of min-

der op andere organisaties 

gericht. Clubs die zich 

binnen ANSF bezig hou-

den met radiografisch mo-

delzeilen zijn schaars. Het 

zijn er hoofdzakelijk 3. Te 

weten De Haagse Model-

boot Club (HMBC), VMBC 

Het Anker en Modelbouw 

Vereniging Woubrugge 

(MVW). Mogelijk zijn er 

meer leden van verenigin-

gen binnen de overkoepe-

lende organisatie maar 

deze zien we vrijwel nooit 

op gezamenlijke wedstrijd-

dagen die door bovenge-

noemde clubs worden ge-

organiseerd. Dat is jam-

mer maar je kunt niet al-

les naar je hand zetten. 

Vaak komen van andere 

organisaties zeilers gezel-

lig mee zeilen al dan niet 

op uitnodiging, iedereen is 

welkom. Het aantal zeilers 

is momenteel laag en dat 

zou moeten veranderen,  

reden te meer om wat ex-

tra aandacht te besteden 

aan deze modelsport, met 

ook nog als doel het rekre-

atieve karakter te behou-

den. Of de nieuwsbrief 

maandelijks verschijnt is 

niet te zeggen, maar als er 

wat te melden valt dan 

doen we dat. Op de volgen-

de pagina staat inmiddels 

de vaarkalender voor 

2020. Ook op de site’s van 

eerder genoemde clubs en 

ook op de ANSF site staat 

deze te lezen.  

Verder nog de uitslagen 

van 2019, het betreft hier 

een algemeen klassement 

waaraan verschillende 

modellen/klassen hebben 

mee gedaan. Daardoor is 

de ranking relatief en on-

derling niet te vergelijken. 

     Dirk van Berkel, MVW 

Links 

 www.ansf.nl 

 www.hmbc.nl 

 www.vmbchetanker.nl 

 www.mv-woubrugge.nl 

De uitersten van 2019  

Van windstiltes tot storm-

achtig. Met de laatste 

toertocht in de Oude Rijn 

was het geduldig wachten 

op een zuchtje wind en 

bleef de finish lang uit 

zicht. Hoe anders was het 

gesteld bij de geplande  

Ringvaarttocht vanaf Vre-

deburg. Hier waren de 

golven  bijna een halve 

meter hoog met krachtige 

windstoten en was zeilen 

met onze modellen onmo-

gelijk. Theorieën over ‘niet 

door de wind gaan’ en ‘uit 

het roer lopen’ deden ver-

gaderend aan de water-

kant besluiten huiswaarts 

te keren. Niet alleen bij de 

toertochten deed dit zich 

voor ook bij de geplande 

wedstrijden zat het windje 

ons behoorlijk dwars of 

juist niet. 
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Datum Duur Omschrijving 

zo, 08 mrt 2020 10:30 1 dag Zeilen Toertocht door HMBC - Rondje Madestein 

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

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 MVWoubrugge 

za, 18 apr 2020 11:00 2 dagen Zeilen Skûtsjes - Opening waterrecreatieseizoen Langweer (Fr) 

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

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 - door 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 

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

ANSF MODELZEILKALENDER 2020 

Eindklassement modelzeilen ANSF 2019                   

Stand Schipper Type Zeilnr. Totaal 7-4- 28-4- 2-6- 21-7- 18-8- 22-9- 12-10-

1 Wim Breedijk M-klasse NED 29 1094 1 

Geen 
wedstrijd 
gevaren 

2 

Geen 
wedstrijd 
gevaren 

4 3 

Geen  
wedstrijd 
gevaren 

2 Gerrit Heringa M-klasse NED 77 848 3 1 8 4 

3 Paul d'Arnaud M-klasse NED 37 400 x x 1 x 

3 Robbert Bekooij M-klasse NED 95 400 x x x 1 

5 Michel v.d. Weijden M-klasse NED 46 300 x x 2 x 

5 Joost van Donk M-klasse NED 1 300 2 x x x 

5 Leo Landwier M-klasse NED 66 300 x x x 2 

8 Joost van Santen M-klasse NED 06 297 7 x 3 x 

9 Rob de Vries Jacht AKZO NOBEL 265 4 x 6 x 

10 Willem Bunte M-klasse NED 68 225 x 3 x x 

11 Ari den Dulk M-klasse NED321 222 x 4 x 8 

12 Rob Graap M-klasse NED70 168 x 7 x 6 

13 Dirk van Berkel Skûtsje DvB 167 6 x x 7 

14 Rene Vliegenthart Jacht 1 127 5 x x x 

14 Hein Wesselius Jacht blanco 127 x 5 x x 

14 Chris Vaes M-klasse NED 21 127 x x 5 x 

14 Dik van Kooij M-klasse NED 83 127 x x x 5 

18 Ed van Pelt M-klasse 711 96 x 6 x x 

19 Ard Terlouw M-klasse blank 72 x x 7 x 

20 Just Herder Jacht Rood/zwart 54 x 8 x x 

21 Dirk v.d. Wereld Jacht blanco 40 x 9 x x 

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 voor de nieuwsbrief:                                   

mvwnieuws@kpnmail.nl 

Klik op de klok 

voor de start / 

countdownteller. 

mp3 

Modelzeillokatie van VMBC t’Anker “Cattenbroekerplas” te Woerden 

Vaarlokatie “Madestein” in Den Haag-zuid bij HMBC Foto impressie Cattenbroekerplas Woerden 

Pleidooi voor modelskûtsje silen. Gezien het feit dat er veel skûtsjes zijn ge-

bouwd de afgelopen jaren bij ANSF clubs, zou het leuk zijn als er iets meer speci-

fieke wedstrijden of vaardagen georganiseerd gaan worden voor deze klasse. Het 

blijkt t.o.v. de bijvoorbeeld Marbleheads een onder geschoven kindje te worden. 

Alleen HMBC heeft een skûtsjedag met wedstrijd competitie, dat zouden er best 

wat meer mogen zijn. Als elke vereniging er één organiseert zijn we tevreden. 

Afgezien het weekend in Langweer valt er weinig te zeilen met het Friese-skûtsje 

in clubverband. 

Prachtige steiger te Woerden 

Pauze aan de Cattenbroekse plas 

Optuigen 

Gerrit had veel te doen die dag 

De strijd is gaande 

Mini skûtsjedag op Madestein 

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

