
Redaktioneel gesproken. Er blijven erg weinig gezamenlijke vaardagen 

over dit jaar. Dat is jammer, maar ook vreemd. Alleen HMBC vormt hier een 

uitzondering op als we het hebben over een paar ANSF clubs die zeilen en 

varen met schaalmodellen. We lopen ondertussen veelal in ons eentje ergens 

verdwaald aan een plas of kanaal met ons bootje wat aan te rotzooien, al dan 

niet uitgerust met een werphengel die niet bedoeld is om te vissen. Niet echt 

gezellig. In voetbalstadions zit geen publiek en met de formule 1 wedstijden 

en wielrennen etc. is het niet anders gesteld. Zit er dan doorgaans publiek bij 

onze vaardagen en wedstrijden? Nee, daar schenkt geen hond aandacht aan, 

het zijn passanten, dus waarom zouden we met inachtneming van die 1,5 me-

ter maatregel dan niet gezamenlijk kunnen varen met onze boten? En de toe-

schouwer die even staat te kijken is zelf verantwoordelijk. Zou het ook te ma-

ken kunnen hebben dat de fut er uit is om nog wat te organiseren dit jaar? 

Wie het weet mag het zeggen.      DvB. 

Links  (bakboord) 

 www.ansf.nl 

 www.hmbc.nl 

 www.vmbchetanker.nl 

 www.mv-woubrugge.nl 

 https://

www.iomzeilen.nl/

index.html  

 http://rznradiozeilen.nl/ 
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IN DIT NUMMER 

Chris Vaes ⏵ Classified—RC Sailing & Others RC models 

RC Marblehead New Wave, full carbon 2 layers built 2016, design Chris Vaes 

Incl:  - A swing Sailsetc, (used)   

 - PDA Winch (RMG winch can be installed at extra cost) 

 - Servo,  Fin and rudder Creed 

Optional: - extra rigs  - boatbox  - rigbox  - transmitter 

Can be shipped global, cost and packing not included 

€ 1.120   Rosmalen, Noord Brabant.  

Zie ook Facebook groep MVW  om Chatbericht te sturen:  

https://www.facebook.com/commerce/listing/710492903089160/?media_id=1&r

ef=share_attachment 
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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. Controleer of deze wedstrijd daadwerkelijk ook doorgaat, omdat een 
aantal websites van clubs elkaar tegen spreken 

 

 zaterdag  3 okt 2020 14:00     ½ dag 
 DEFINITIEF AFGELAST *)  “Open Club”  Zeilwedstrijd - Snertrace MVW. 
Ook is er voor dit hele jaar al geen vergunning geregeld voor de vijver 
‘Zwaan’ vanwege de onzekerheid m.b.t. corona 

 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 geen doorgang vinden i.v.m. oeverwerkzaamheden 
(damwanden en hekken.) Over meerdere kilometers is het jaagpad afgezet 
vanaf juli 2020. Misschien een (vlinder)tocht in het Aarkanaal?                         
Er is nog geen alternatief bekend. 

 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 

Bovenstaande tabel is de actuele situatie op 29-08-2020, deze kan zo maar veran-

deren. Kijk op de websites van de organiserende verenigingen naar de actuali-

teit. Neem anders contact op met de Sectieleider ANSF  Joost van Donk wat afge-

last is of doorgaat.   mvwjoost@gmail.com 

*) Snertrace FSR-V & Offshore van MVWoubrugge ook afgelast op zondag 4 oktober. 

Seizoen opruiming???? Kijk voor allerlei (modelbouw) onderdelen, electronische– en electrotechnische onder-

delen op de volgende site:  https://sites.google.com/site/schaalmodelskutsjedvb/vraag-aanbod  Dit is tevens 

ook de site waarop de bouw van een ‘schaalmodelskûtsje’ en een ‘opduwer’ op schaal wordt behandeld. Hier 

zijn ook nog een aantal video’s en foto’s te zien van de afgelopen jaren. 

Nog meer en bredere informatie is te zien op skutsjebouwen.nl en neem ook eens een kijkje op: 

https://sites.google.com/site/skutsjebouwen/home van Leo Landwier van HMBC. 

Hiernaast een 

plaatje van de 

Vlindertocht 2013 

Zwaaikom- 

zeilen in de 

Heijmans 

Wetering te 

Alphen a/d 

Rijn juli  

2006 

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
https://sites.google.com/site/schaalmodelskutsjedvb/vraag-aanbod
skutsjebouwen.nl
https://sites.google.com/site/skutsjebouwen/home

