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Sponsors Nederlandse Dart Klasseorganisatie:
Sailcenter
Marianne de Hartog zeilmakerij
Architecten bureau Bas Leijen
Mulder catamarans
Magic Marine
Atema advies
Ami kappers
EDZ
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ONK Dart 18 One-up 2 en 3 september Muiderzand .
Zit de bemanning je altijd in de weg, willen ze een andere kant uit
, omdat daar meer wind staat. Wordt de fok nooit zo gehouden als
je
wel zou willen????? Dan heb je nu de jaarlijkse kans om te laten
zien wat je kunt. Tevens is dit de uitgesproken kans voor
bemanningsleden om die stuurlieden te laten zien dat niet alleen
zij kunnen zeilen, maar dat bemanningsleden hun “mannetje” ook
staan. Het open Nederlands Kampioenschap Dart 18 One-up wordt
gehouden op 2 en 3 september a.s op Muiderzand.
De Roerkoning zorgt voor de wedstrijdleiding, maar er is nog
behoefte aan ondersteuning op het startschip en bij het uitleggen
van de boeien. Neem hiervoor contact op met Bas Leyen of stuur
een mailtje aan: www.wil@dartcat.nl
Op zaterdag is er om 11.00 uur briefing en om 12.00 uur wordt er
gestart. Op zondag is de start om 11.00 uur.

Rondje Pampus 9 en 10 september Muiderzand.
Dit is de tweede wedstrijd voor de Dart 18 Long Distance Cup
2006. Deze lange afstandswedstrijd telt mee voor de LDC
dart18 cup. De wedstrijden om de boeien tellen niet mee voor
deze cup. Wel zijn er natuurlijk prijzen van de organiserende
vereniging.
Dit weekend is altijd goed bezocht en is al menig keer onder
zware weersomstandigheden gevaren. Op zaterdag is er incl.
een maaltijd en life muziek. Voor de inschrijving en de notice of
race ga naar www.roerkoning.nl . Bij voorinschrijving voor
1 september is er € 10,- korting.

22, 23 en 24 september ONK Dart 18 Workum.
Voor dat je je boot naar de winterstalling brengt nog even het mooiste
evenement van het jaar!!!!!!
Het Open Nederlands Kampioenschap 2006 wordt in het hoge noorden
door de zeilvereniging Workum georganiseerd. Dit ONK heeft als doel
een kwalitatief hoogwaardige wedstrijdevenement te worden. Het wordt
georganiseerd samen met oud olympische klasse:Europe. Er zal een
binnen- en buiten-“loop” (baan) zijn. Voor de volledige Notice of Race
zie: www.Dartcat.nl
Vanaf de camping It Soal zullen de wedstrijden op groot water van het IJsselmeer worden gevaren.
De wedstrijden zijn op vrijdag, zaterdag en zondag, 22- 24 september. De meting van de zeilen en
controle op de klasseregels zal op vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur zijn.
Het zeilprogramma is:
Vrijdag:
eerste start: 12.00hrs Briefing 10.30hrs
Zaterdag:
eerste start: 11.25hrs
Zondag:
eerste start: 11.25hrs
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Vooraanmelding : www.wil@dartcat.nl
Startgeld: € 60,00 bij voorinschrijving voor 10 september a.s., €.70,00 bij laat inschrijving.
Over te maken aan: NDKO banknummer: 48.33.62.867 giro nr. 2391,adres: Hilversum
Op de camping “IT Soal” is er de mogelijkheid van kamperen, tevens zijn er onderkomens te huur.
Verder informatie of boekingen over de camping zie: www
.itsoal.com

30 september Ronde Tiengemeten Hellevoetsluis
De derde en laatste race van de Dart18
Long distance Cup wordt 30 september
gehouden. Bij de gezellige club Hellecat
wordt de 2006 editie van de Ronde Om Tiengemeten gehouden. Om in te schrijven en de Notice of
Race te raadplegen ga naar de site van hellecat: www:hellecat.nl .

30.09. - 02.10. Deutsche Meisterschaft

Steinhude, Steinhuder Meer

YSTM D 18, F18, T 1,4

Van 30 september t/m 2 oktober is het Duitse Kampioenschap op het
Steinhuder meer.
Voor de internationale zeilers is dit ook een belangrijk evenement. Helaas valt het samen met Ronde
Tiengemeten te Hellevoetsluis. Ook is het dan tevens de welbekende en vaak door de nederlanders
goed bezochte Ausklang. Nadere informatie te krijgen via een mail aan: www. Nado01@aol.com . De
wedstrijden zijn samen met de F18 en de tornado klassen.

Goed bezochte evenement te Biddinghuisen groot succes.
Het klasse-evenement van Biddinghuisen is een groot succes geworden. Met een record aantal van
32 (Nederlandse) boten aan de start, was het een goed bezocht en gezellig weekend. Ook Henk
Drayer was niet voor niets gecontracteerd. Er waren diverse protesten en alles werd keurig opgelost.
De weeromstandigheden waren mooi met een kalme wind van 2 a 3 bfr. Zo konden er 2 keer 3 races
gehouden worden. Het voor ons nieuwe startcomite legde de banen er prima in.
Leden van het wedstrijdcomite hebben nog wat foto's genomen vanaf het
startschip en op de kant. Klik op:
http://www.plastichead.net/fotos/index.php?spgmGal=Dart18-Fun-evenement
1e plaats Karel en Hugo Boot
2e plaats Diane Rokx en Bas Leyen
3e plaats Jente en Frens Hoving
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