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RC modelzeilen ANSF
Al langdurig stil langs de modelzeil-vijvers
Ondanks de pandemie die over de wereld ‘waait’ is er nog wel een uitgestelde prijsuitreiking geweest, dit keer aan de oever van Madestein in Den
Haag, de vijver waar HMBC haar domicilie heeft. De prijzen die normaliter
in een van de clubhuizen wordt uitgereikt gingen nu in de buitenlucht naar
de winnaars van het klassement 2019. Helaas niet iedereen was hiervan
vooraf op de hoogte gesteld waardoor de meeste zeilers er niet waren. Jammer dat het zo is gegaan. De ANSF sectieleider Modelzeilen heeft hiervoor
zijn excuus aangeboden in de Whats App RC zeilgroep, maar ja daar staan
maar 6 namen in, dus bij deze weet het nu iedereen. Zo als jullie weten heeft
de ANSF besloten om alle wedstrijden gelieerd aan deze overkoepelende organisatie af te gelasten. Dat wil niet zeggen dat clubs zelf, of onderling geen
bijeenkomsten of wedstrijden meer zouden mogen organiseren. Die vrijheid
heeft men wel, maar er dient wel rekening te worden gehouden met de geldende resticties van de overheid. En dat is doorgaans geen probleem aan de
waterkant.
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T’is stil langs de vijvers
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Snertrace verplaatst naar 3 okt
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Links (bakboord)
 www.ansf.nl
 www.hmbc.nl

Op de foto Wim Breedijk (HMBC) met zijn 1e prijs, klassement 2019. De Overige prijzen zijn voor Gerrit Heringa (VMBC t’Anker) 2e prijs. Gezamenlijke
3e prijs voor Robert Bekooij (HMBC) en Paul d’Arnoud (KOM).

 www.vmbchetanker.nl
 www.mv-woubrugge.nl
 https://
www.iomzeilen.nl/
index.html

Video van de open NK 1 meter klasse IOMmet enige uitleg over deze klasse:

https://youtu.be/9BXh70yGBH0

Mocht er op diverse websites agenda’s of vaarkalenders aangeven zijn
dat het snertweekend van M.V.Woubrugge op 10 en 11 oktober valt dan is
dat onjuist. De speedwedstrijd FSR-V en Offshore van MVW gaat nu naar
4 oktober, Dus ook de open zeilwedstrijd verplaatst dan naar zaterdag 3 oktober. Let wel, onder voorbehoud hoe het met de pandemie zich ontwikkelt.
Locatie: Vijver Zwaan, Spengensepolder, behoort tot de gemeente Kockengen, ligt langs de weg N212, ingang hectometerpaal 6,8.

MODELZEILKALENDER CLUBS 2020
Datum

Duur
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Omschrijving

zaterdag 3 okt 2020 14:00

½ dag

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

Wintertoertocht - Ringvaart - start en finish in Vredeburg MVW

“Open Club” RC-Zeilwedstrijd - Snertrace weekend MVW op vijver Zwaan

Klik op de klok
voor de start /
countdownteller. mp3
Mail voor nieuwsbrief:
dvberkel201@gmail.com

Let op: De snertrace zeilmiddag van
MVW op vijver Zwaan staat gepland
op ZATERDAG 3 OKTOBER 14.00
uur. Alles onder voorbehoud mochten
er i.v.m. corona weer allerlei beperkingen komen.

Gezellige open- modelzeilmiddag bij
M.V.Woubrugge. Catering aanwezig,
goeie parkeerplaatsen en niet te vergeten
Snert eten. Geen inschrijfgeld. Alle zeilklassen kunnen deelnemen. Zet in je
agenda zaterdag 3 okt. Optuigen v.a.
13.00 uur,14.00 uur starten.

Hou vooral de websites in de peiling voor wat
betreft de agenda’s komend seizoen. Plotseling
kan alles weer veranderd zijn in deze tijd met z’n
vele corona restricties van hogerhand. Contact:
Joost van Donk, sectieleider modelzeilen ANSF :
mvwjoost@gmail.com

