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5 en 6 augustus Fun en Zeilevenement in Biddinghuizen.

Fun en Familie weekend 2006
Voor alle niet zeilende leden en niet leden. Ontspannende en spannende activiteiten aan
de waterkant voor jong en oud.

Een lang weekeinde kamperen ( of kort bezoek )
Alle bovengenoemde genodigden mogen komen en gaan wanneer ze willen, langs komen
voor 30 jaar NDKO middagprogramma, of kamperen van vrijdag tot en met zondag aan de
waterkant van het flevomeer.

Programma Biddinghuizen 4,5 en 6 augustus 2006
Vrijdag 4 augustus:

tot 22.00u

Aankomst kampeerders

Zaterdag 5 augustus

tot 10.00u
10.00u
11.00u

Aankomst wedstrijdzeilers / kampeerders
Briefing
Eerste start Klasse-evenement

14.30u tot 15.00u
15.00u
18.30u

Ontvangst Oud-leden en genodigden
“30 jaar Dart 18” programma
Barbeque (opgeven voor 28 juli aan: wil@dartcat.nl)

22.00u Muziek, drank en sterke verhalen
Zondag 6 augustus

11.00u Eerste start klasse-evenement
15.00u Laatste finish klasse-evenement
16.00u Uitgebreide prijsuitreiking met prijzen voor iedereen

Aqua-Centrum Bremerbergse Hoek
Bremerbergdijk 35
8256 RD Biddinghuizen
Telefoon: 0321-331635
http://www.monda.nl/bremerbergsehoek/
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Klasse-evenement Hargen een groot succes.
Afgelopen weekend 1 en 2 juli 2006 was voor de tweede maal het klasse evenement
dart 18 te gast bij onze club. De voorspellingen waren dit jaar zeer erg goed. 28 graden
en windje 3 tot 5. Dirk en Mariska van het wedstrijdcomité stippelde samen met Bas van
de Dart 18 klasse de baan uit. Zaterdag was er een mooie oostenwind met vlagen van
windkracht vier, zodat er goed gezeild kon worden. Er werden twee manches achter
elkaar gevaren, en daarna werd op het gezellige clubgebouw even koffie gedronken,
zodat er later nog een manche gevaren kon worden. Nadat alle bootjes opgeruimd
waren, konden de zeilers op het terras weer napraten over de gevaren manches. Rond
een uur of zeven ging onze Strandkok Snack en mr. Primemeat Martijn Tros beginnen
met de BBQ, die er weer voortreffelijk uitzag. Echt super. Het was een heerlijke avond,
dus tot laat werd er nog nagepraat door de Dart zeilers, over de perfecte trim die ze op
hun boot wilden hebben. Zondagochtend was iedereen weer vroeg op het strand om
weer te gaan varen, echter ondanks goede voorspellingen was er geen wind. Er werd
dus besloten de start uit te stellen. Rond de klok van 12.00 kwam er wat wind dus er
werd besloten om het water op te gaan. Het was een mooie wedstrijd, maar op het
moment dat de meeste boten wilde finishen viel de wind compleet weg, en hadden zij
een DNF op hun lijstje Half zes was dan de prijsuitreiking, weer uitstekend gedaan door
onze voorzitter Joost, samen met Mariska. Bas en Diane bleken dit klasse evenement
gewonnen te hebben, en de beste dart 18 zeilers van de club waren Arjan Bohnenn en
Esther van de Busken
Herman Schouten catclub 7.2

Voor de complete uitslagenlijst zie www.Darcat.nl

plaats texel nr. zeilnr. zeilers
1
388
7757 Rijks (NL) / Liefhebber (NL)
2
19
7705 Prins (NL) / Eeltink (NL)
3
368
7742 Post (NL) / Pinna (NL)
4
27
7606 Boendermaker (NL) / Boendermaker
(NL)
5
377
5307 Mylanus (NL) / Veuger (NL)
6
437
4507 Bohnenn (NL) / Busken (NL)
7
375
4753 Geerligs (NL) / Smit (NL)
8
387
7748 Dalen (NL) / Muijen (NL)
9
40
6505 Timmerman (NL) / Hoek (NL)
10
353
2202 Schrevel (NL) / Balla (NL)
11
30
7826 Ganseman (NL) / Breemer (NL)
12
355
2250 Driessen (NL) / Berkvens (NL)
13
382
5830 Schouten (NL) / Jansen (NL)
14
378
5320 Ginneken (BE) / Mulders (BE)
15
383
6606 Teuling (NL) / Flinkenfloegel (NL)
16
384
7154 Dekker (NL) / Dijkinga (NL)
17
327
3981 Weerd (NL) / Castelein (NL)
18
75
404 Heineman (NL) / Rierink (NL)
Ophem (NL) / Baars (NL)
19
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3
Gort (NL) / Heerema (NL)
20
379
6393
website!!!!!
21
341
1828 Elswijk (NL) / Meurs (NL)

punten
1
2
3
4

Ronde om Texel rustig en
kalm.De 29e Ronde om Texel
was gekenmerkt met een rustige
en kalme wind. Op het wad was
er zelfs een periode zonder wind.
Hierdoor konden er sterk
wisselende situaties ontstaan.
Degene die een slechte start
hadden konden opeens weer
voorop komen te liggen en
andersom. Ook de duur van de
race was anders dan andere
jaren. Waren de Darts gewend er
tussen de drie en vier uur over te
doen, was het deze keer tussen
de 5 en zes uur lange rece
geworden. Nietemin het weer
was mooi en de zon scheen
geweldig. Met deze race is nu
ook de voorlopige stand van de
long ditance cup bekend. Op
naar rondje pampus.
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