
Het is ondertussen wel duidelijk 

dat er op het gebied van ANSF mo-

delzeilen weinig te melden valt. 

Het handjevol clubs wat wedstrij-

den annuleert omdat de ANSF in 

verband met corona er als overkoe-

pelend orgaan niet meer achter 

staat, heeft zijn weerslag gevonden 

bij verenigingen, die dan ook zelf 

maar niks meer organiseren. Dat is 

jammer en blijkt onnodig. Lekker 

makkelijk zou je kunnen zeggen. 

Bij een paar andere organisaties 

(niet gebonden aan ANSF) hebben 

ze het gewoon weer opgepakt. Als 

je wel in de kroeg en op een terras 

met de afstand-restricties wel kan 

verkeren is het aan de vaarvijvers 

ook goed te doen. Bij diverse clubs 

ging het schaalvaren ook gewoon 

door. Het was enige tijd 

stil met de nieuwsbrief 

zeilen, dit had ook te 

maken met vakanties. 

Buitenlandse kam-

peereis gecanceld, dan 

maar kijken op diverse campings in 

NL waar maar mondjesmaat nog 

een plekje te vinden was.          

Maar er zijn nog wel een paar 

nieuwtjes te melden. Zoals het 

stoppen van de ANSF zeilcommis-

sie per 1 januari 2021. Joost van 

Donk stopt er mee tevens ook met 

de zeilcommissie bij MV Woubrug-

ge. Zie zijn (mail)brief :              

Beste mensen,                             

Ik val maar met de deur in huis 

met de mededeling dat ik het 

bestuur van de ANSF aangege-

Links  (bakboord) 

 www.ansf.nl 

 www.hmbc.nl 

 www.vmbchetanker.nl 

 www.mv-woubrugge.nl 

 https://

www.iomzeilen.nl/

index.html  
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ven heb vanaf 1-1-2021 niet lan-

ger als zeilcommissie voor ANSF 

op te treden. Door mijn verande-

rende interesses en wat kleine 

andere zaken heb ik hiertoe be-

sloten. Ik blijf wel modelzeilen 

maar op mijn eigen tempo, wan-

neer ik er zelf zin en tijd voor 

heb. Omdat er onder de ANSF 

vlag in 2020 geen wedstrijden 

meer gevaren worden is er tijd 

om een vervanger voor de ANSF 

zeilcommissie te zoeken. Dus heb 

je er zin in meld je dan aan als 

zeil-commissielid bij het bestuur  

per secretaris ANSF. Ik hoop dat 

er toch iemand is die dit wil op-

pakken, het zou toch jammer 

zijn als ANSF geen zeilwedstrij-

den meer organiseert.                     

Met vriendelijke groet,          

Joost van Donk.  

Van Hein Wesselius die ook 

in de zeilcommissie van 

MVW zit samen met Joost, 

heb ik vernomen (van hem zelf), 

aan de vijver in Nieuwveen bij het 

schaalvaren, dat ook hij stopt bij 

MVW in de zeilcommissie en zijn 

MVW lidmaatschap ook overweegt. 

Rest te vermelden dat beide zeilers 

nog lid zijn bij HMBC. Kortom de 

ANSF zoekt een nieuwe Sectielei-

der Modelzeilen dat is duidelijk. 

Aanmelden: Secretaris ANSF: Nico 

Fischer, mail: 

naf.fischer@quicknet.nl 

Toch enige 

nieuwtjes te 

melden 

http://www.ansf.nl
http://www.hmbc.nl
http://www.vmbchetanker.nl
http://www.mv-woubrugge.nl
https://www.iomzeilen.nl/index.html
https://www.iomzeilen.nl/index.html
https://www.iomzeilen.nl/index.html
mailto:naf.fischer@quicknet.nl
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Datum Duur Omschrijving 

zondag 20 sep 2020 11.00 1 dag  Zeilwedstrijd HMBC op Madestein, Madepolderweg 98, 2553 EG Den Haag zuid 

zaterdag  3 okt 2020 14:00     ½ dag  “Open Club” RC-Zeilwedstrijd - Snertrace weekend MVW op vijver Zwaan 

zondag   1 nov 2020 11:00 1 dag 
 Mini Skûtsjesdag - Madestein Den Haag - HMBC. Controleer de website van HMBC   
of dit evenement wordt gehouden. 

zondag   8 nov 2020 10:30 1 dag 

 MVW-Toertocht "De Oude Rijn" - Koudekerk a/d Rijn—Leiderdorp.                        
Deze tocht kan waarschijnlijk geen doorgang vinden i.v.m. oeverwerkzaamheden 
(damwanden en hekken.) Over meerdere kilometers is het jaagpad afgezet. Vanaf juli 
2020.   Misschien een vlindertocht in het Aarkanaal ?? 

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

Mail voor nieuwsbrief:                                   

dvberkel201@gmail.com 

Klik op de klok 

voor de start / 

countdownteller. 

mp3 

Informatie vanaf websites verenigingen die op 11 augustus nog vermeld stonden ! 

Hier wat  plaatjes van het zeilen op de Zegerplas op      

7 april 2019.  

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

