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Nieuwsbrief Nr.2 april 2006, uitgave door NDKO
Eerste klasse-evenement van 2006 is op 22 en 23 april a.s op Muiderzand.
Zoals al vele jaren gebruikelijk is het eerste
klasse-evenement op Muiderzand. Het kan
dan nog behoorlijk koud zijn, dus is het een
uitdaging voor alle Dart-zeilers om hier een
eerste goede klassering voor de jaarprijs
neer te zetten. De telling is voor 2006
veranderd. Zo was vroeger de eindstand
van het evenement de basis van de
telling voor de jaarprijs . Nu tellen alle
races even zwaar mee en vindt er op
aantal aftrek plaats. Zie voor verder
informatie
de
mededeling
van
de
wedstrijdcommissaris op de website.
De start is zoals gebruikelijk om 12.00 uur
en op zaterdag is er een briefing om 11.00
uur.

Samenwerking met 4 studentenZeilverenigingen.
Tussen de nieuwjaarsborrel en de Hiswa in,
is
de
samenwerking
tussen
de
studentenzeilverenigingen van
Utrecht,
Amsterdam, Delft en Leiden nader tot stand
gekomen. Zo gaan dit seizoen met 4 teams
met wisselende bemanning aan de klasseevenemeneten deelnemen. Tussen de
evenementen door vinden er extra
trainingen plaats, die in beperkte mate ook
door andere NDKO-leden bezocht kunnen
worden.
De
trainingen
vinden
op
woensdagavond plaats en vangen aan om
19.00. Wil je hieraan deelnemen neem dan
vroegtijdig contact op met Duco de Waal.
Tel: 0650502476 of
Email: ducodewaal@lycos.nl
Op 2 april j.l. vond voor studenten een
eerste kennismaking en theoretische uitleg
plaats over het Dart18 zeilen. De
bijeenkomst werd druk bezocht. Door de
groep in tweeën te splitsen kon Duco de
Waal een theoretisch- en tactischzeilen
uitleggen en Bart Lois het praktische deel bij
een Dart18 hoe alles er op en aan hoort,
waar het voor dient en wat de trim voor
gevolgen heeft voor de zeileigenschappen.

Van het bezoek vind je hierboven een
impressie van deze sessie.
Voor de komende activiteiten van deze
groep, zie de nieuwsbrief nr.1 onder:
belangrijke mededeling of op de Dart-site
onder Extra Trainingen.

Steinhude…….De kop is er af.
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Traditiegetrouw is het eerste Dart 18
evenement in Duitsland op 1 en 2 april
geopend met de Einklang. Een evenement
met de Tornado, Topcat, Hoby Tigers en Acats. De Dart 18 had de grootste vloot.

Tijdens de tweede race deed zich een
tragisch ongeluk voor. Marcus Namen brak
zijn arm omdat Jörn Zimmer, bij het
binnenkomen uit de trapeze, boven op hem
terecht kwam. Marcus werd met spoed naar
de wal gebracht. Hier stond al met
draaiende motor een ziekenauto gereed om
hem naar het ziekenhuis te brengen.
Complimenten voor de organiserende
vereniging voor deze snelle actie.

Met de wetenschap dat de week ervoor nog
ijs op het meer lag, gaven de meeste zeilers
toe dat er best de nodige moed was
verzameld om met winterse temperaturen
het water op te gaan. De Nederlanders
blijken dan toch iets meer in huis te hebben
dan de Duitsers door met 6 boten aan de
start te verschijnen tegen 3 Duitse zeilers.
(Volgens de organisatie zal de komende WK
voetbal uitsluitsel geven wie de meeste
moed heeft…….)

Het feit dat er nog maar met 2 Duitse boten
tegen 6 Nederlanders werd gevaren, liet
Florian niet uit het veld slaan en bleef
consequent ééntjes varen.

De 4 ½ uur durende reis naar Steinhude
was zeker de moeite waard . De
omstandigheden waren beter dan men had
durven hopen. Op zaterdag waaide een
prachtige ruime 4-5 met pieken van 6 en
zondag een zuidwest 4tje. En dit bij
gemiddelde temperaturen van 10-12°C.
Florian Bleisch wist na de start al bij de
bovenboei zijn tegenstanders van zich af te
schuden en dit gedurende de race alleen
maar uit te bouwen. Ook Bas Leijen en
Diane Rokx bleven uitzicht houden op de
spiegel van Florian.

Pl. Segel-Nr.

Er werd behoudend gestart enkele
individuele terugroepen voor Frens en
Harry, maar geen algemene terugroepen.
Iedereen was ook dit keer zeer vriendelijk
voor elkaar, er waren geen protesten.
Op het erepodium namen twee Nederlandse
teams plaats. Bas Leyen met zijn
bemanning Diane Rokx als tweede en Arend
Prins met Martin Eeltink als derde.

Steuermann

Club

Vorschoter

Club

1 GER-7357
2 NED-573

Florian Bleisch
Bas Leyen

PYC

Alfred Seeger
Diane Rokx

SCS

3 NED-7705
4 GER-6345
5 NED-7824

Arend Prins
Andreas Damann
Gerben ter Avest

WSV HWH

Martin Eeltink
Harry Lubs

6 NED-888
7 NED-6174

Frens Hoving
Harry Van Veen

ZZZ

Jente Hoving
Marja van Helden

8 NED-6226
9 GER-133
10 GER-6002

Robby Vogelenzang
Julian Bleisch
Marcus Namendorf

WNB
CCC
YStM

11 NED-7757
11 GER-7481

Mark Rijks
Frank Namendorf

NED
YStM
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20.00
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Petra Westerlaan
Lukas Lindemann
Jörn Zimmer

WNB

8
9
10

Brenda Liefhebber
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NED

NED

YStM

7
7
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DNC DNC DNC

35.00
40.00
49.00

DNC DNC DNC DNC
DNC DNC DNC DNC

52.00
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