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Info voor clubs waar
zeilcontacten mee zijn.
De bindende factor
ANSF bestaat niet
meer. Dus zijn we afhankelijk van informatie
van de club-websites.
Zie hieronder:
 www.hmbc.nl
 www.vmbchetanker.nl
 www.mv-woubrugge.nl
 www.radiozeilen.nl

Mini-skûtsjedag HMBC op Madestein 30-10-22. Madepolderweg 98.
Zaterdag 1 oktober open-zeilwedstrijd
alle klassen, start 14.00 uur. Vijver
‘Zwaan’ in de Spengensepolder, gemeente
Kockengen, langs de weg N212, t.h.v. hectometerpaaltje 6,8. Catering aanwezig en
ruime parkeerplaatsen aan de waterkant. Vrije deelname, geen inschrijfgeld.

Vijver ‘Zwaan’

Modelzeilagenda 2022

(onder voorbehoud)

Datum

Dag

Organisatie

Toertocht

18-9-2022

Zondag

HMBC

Modelzeilwedstrijd alle klassen

Madestein, Den Haag, 11.00 uur

Za 1-10-2022

Zaterdag

MVW

Open-zeilwedstrijd op vijver Zwaan

Zaterdag 14.00 uur Spengensepolder

30-10-2022

Zondag

HMBC

Mini-Skûtsjedag

Madestein, Den Haag, 11.00 uur

6-11-2022

Zondag

MVW *)

Toertocht Oude Rijn

Koudekerk a/d Rijn– Leiderdorp, 11.00 u

11-12-2022

Zondag

MVW *)

Winter-toertocht in de Ringvaart

Wintertoertocht v.a. - Vredeburg,11.00 u

*) geen reddingsboot aanwezig bij deze toertochten
Bovenstaande agenda / tabel is afkomstig van website’s voormalige ANSF Verenigingen
Voor KOM / RZN is een zeilagenda 2022 terug te vinden op hun website

Radiozeilen.nl
Radiozeilen.nl

Zeiltoertocht jaagpad ‘Oude Rijn’

2. Bij 0,5 km passeer je het bord ‘Bronsteepad’.
3. Na 1 km Betoncentrale Koudekerk .
4. Na ongeveer 2 km tijd voor een broodje, de
Picknickplaats t.o. De ‘Rijneke- Boulevard’
is helaas verwijderd en niet meer terug
geplaatst.
De tocht gaat over een ononderbroken nieuw
Jaagpad langs rustige water waar zo nu en
dan wat pleziervaart passeert. Totaal 2 x 3,7 km.
Neem eten en drinken mee voor onderweg.
Bij twijfel of slecht weer bel dan vanaf 08:00 u
Tel. 06- 42338667
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3
Jaagpad

1. Start / Finisch zondag 6 november 2022
om 11:00 uur ter hoogte van Hondsdijk 57
in Koudekerk a/d Rijn. Dit is de “lage zijde”
van de Oude Rijn, de noordkant dus!
Optuigen vanaf 10:00 uur. LET OP: Wij
gebruiken geen reddingsboot bij deze tocht!
Auto’s veilig in de berm parkeren!

Toertocht “Oude Rijn” is een tocht die al enigejaren wordt gelopen en door corona en oever
reparties helaas niet door kon gaan. We gaan
dit weer doen dit jaar. Het jaagpad is ook opgeknapt.

4
Heineken
brouwerij

Achthovernerweg

5. Keerpunt einde jaagpad
bij voormalig Café ‘De Doesbrug’

5
Ruigekade

Start / finish locatie: Bij fam. Bervoets
Huigsloterdijk 173, 2157 LL Abbenes,
buurtschap Vredeburg, aan de Ringvaart. 10.00 u koffie, 11.00 u starten.

Het keerpunt van deze ‘Wintertocht’ is doorgaans bij cafe-restaurant ‘De Hanepoel’ aan de Ringvaart
In 2019 kon deze tocht niet doorgaan wegens zware wind. In 2020 en 2021 door corona.

