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RC modelzeilen (ANSF clubs)
Links (bakboord)
 www.ansf.nl
 www.hmbc.nl
 www.vmbchetanker.nl
 www.mv-woubrugge.nl
 https://
www.iomzeilen.nl/
index.html
 http://
rznradiozeilen.nl/

Dat er geen modelzeilwedstrijden onder
de vlag van ANSF worden gevaren was
geboren uit voorzichtigheid met betrekking tot eventuele corona besmettingen.
Maar is dit ondertussen niet wat
‘verjaard’ ? Verenigingen zijn best wel in
staat om wedstrijden die in de buitenlucht worden gehouden, men daarbij ook
1,5 m afstand houd, geen problemen vormen. Dus wat let ons als clubs een zeilwedstrijd te organiseren of een toertocht.
Nou dat kan heel goed. Kijk eens om je
heen in het openbaar vervoer, supermarkten, winkels en op pleinen en straten. Onzin dus om als maar activiteiten op
te schorten en lekker achterover leunen
en dus maar niks hoeven doen, alles onder mom corona! Van twee ANSF verenigingen zijn er dit jaar nog 3 zeilwedstrijden die gehouden worden. Twee bij
HMBC, en in het snertrace weekend nog
èèn bij MVW. Overigens gaan de vaarda-

gen bij HMBC in Den Haag op Madestein
gewoon allemaal door, ook het varen met
schaalmodellen. Van VMBC t’Anker horen
we niets over een eventueel nog te houden
zeilwedstrijd op de Cattenbroeker plas. Op
vijver Zwaan in de Spengense polder houd
MVW zaterdagmiddag 9 okt. een open zeilwedstijd (zie agenda hieronder) en zondag
10 okt. een modelspeedboot wedstrijd FSRV en Offshore, er van uitgaand dat er geen
gekke dingen weer worden besloten door
de overheid. Tussentijds zal er mogelijk nog
een toertocht door MVW ingelast worden,
datum, plaats en tijdstip wordt t.z.t. nog
bekend gemaakt.

Mail voor nieuwsbrief:
dvberkel201@gmail.com

Nieuwe website radiozeilen.nl De website van RZN, radiozeilen.nl is vernieuwd. Hierin

In dit nummer:

zit een goed overzicht van de klassen die in Nederland worden gezeild, zowel de erkende
IRSA klassen als de andere wedstrijd zeilende klassen. Ook de ANSF is er vermeld met de
sectie ‘S’. Overigens is er aan alle NAVIGA klassen aandacht besteed en een overzicht gepubliceerd.

Wat ons bezig houd

1

Open Internationaal Ned.Kampioenschap RC Marblehead zeilen . Zaterdag 25 en zondag
26 sept. 2021. Bij de Roei –Zeilvereniging Gouda, Notaris D’Aumarielaan, (Reeuwijkbrug.)

Agenda
Nieuws RZN

1

Open IOM zeilen Nederland 16 t/m 17 oktober 2021. Eendrachtspolder, Zevenhuizen bij
Rotterdam . Aldus Chris Vaes van RZN.

Gespot “Zeilregels”
boekwerk voor de
liefhebbers

2

Locatie plattegronden

3

MODELZEILKALENDER CLUBS 2021
Datum

Zo 19 sept
Za 9 okt
Zo 31 okt

Duur

1

(onder voorbehoud)

Omschrijving

Modelzeilwedstrijd HMBC, Madestein, Den Haag zuid, 11.00 u

½ dag Open zeilwedstrijd ‘Snertrace’ MVW, vijver Zwaan v.a. 14.00 u
1

Mini skûtsjedag HMBC, Madestein, Den Haag zuid, 11.00 u

Locatie Open NK Marblehead Reeuwijk-brug bij
de Goudse roei– en zeilvereniging. Organisatie
Radiozeilen Nederland. Zie agenda blz.1

Locatie van HMBC Den Haag-zuid op Madestein
aan de Madepolderweg 98.

Modelzeillocatie VMBC t’Anker Cattenbroekerplas in Woerden. Adres: Meer van Annecy 22

Locatie vaarvijver ‘Zwaan’ van MVW in de Spengense polder gemeente Kockengen. Langs de
N212, ingang t.o. hectometer paaltje 6,8

Linker foto: Internationale Marblehead wedstrijd. Veel drukte en
dringen na de start.

Rechter foto: Modelzeilen bij HMBC op
Madestein in
Den Haag.

