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Nederlandse Dart KlasseOrganisatie

Een nieuw jaar, een nieuwe “flits”, een nieuw
seizoen, NDKO 30 jaar jong = nieuw jeugdig elan.
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Bestuur

Dit is een proefexemplaar
van een nieuwe uitgave
van een samensmelten
van de flits en de nieuwsbrieven welke uitgegeven
zijn door de NDKO in
voorgaande jaren.

Interessante informatie:
• Het laatste
DARTnieuws
vindt u op
www.Dartcat.nl
• 1e internationale
dartwedstrijd op
7 en 8 April
Steinhude Duitsland
• Het eerste Klasse-evenement Is
op 21 en 22 april
op het Muiderzand

Tot deze
verandering is het bestuur gekomen door o.a.
de kosten van de Dartflits
die tot dan toe door een
drukker werd opgemaakt
en gedrukt.

Er dreigde zelfs eenzelfde situatie te ontstaan als
bij het watersportverbond,
dat de hoge kosten het
voortbestaan van de klasseorganisatie bedreigde.
Het bestuur heft vroegtijdig ingegrepen en heeft
gezamenlijk gezocht naar
een nieuwe formule die
ook in deze snelle informatie verstrekkende
maatschappij thuishoort.

Kop vo or ar ti kel op ach ter p agi na

Dit artikel kan 175 tot 225
woorden bevatten.
Als de nieuwsbrief wordt
gevouwen en per post verstuurd, verschijnt dit artikel
op de achterkant. U kunt er
daarom het beste een artikel van maken dat men
even snel kan doorlezen.
Met een rubriek voor lezersvragen bijvoorbeeld kunt u
snel de aandacht van de
lezers trekken. U kunt vragen plaatsen die u hebt
ontvangen naar aanleiding
van het vorige nummer van
de nieuwsbrief of vragen
behandelen die vaak worden gesteld.
Met een lijst van namen van
de managers van uw organisatie geeft u de nieuwsbrief
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een persoonlijk tintje. Als
het een kleine organisatie is,
kunt u alle werknemers noemen.

gen.

Ook kunt u een overzicht
geven van de prijzen van uw
producten of diensten. U
kunt uw lezers wijzen op
andere communicatiemiddelen waarvan uw organisatie
gebruik maakt.
Ook kunt u lezers eraan
herinneren om een terugkerend evenement in hun
agenda te zetten, zoals een
lunch voor aandeelhouders
op elke derde dinsdag van
de maand of een halfjaarlijkse veiling voor een goed
doel.
Als er nog ruimte over is,
kunt u een afbeelding invoe-

Diversen

In dit nummer:

Bijschrift bij afbeelding.

Nieuwsflits
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Laserprinter

1

1eKlasse-evenement 2
Pimp you Cat

2

Adverteerders !!!!

2

Dart18 jaarprogram

3

Advertenties

4

Wie kan de NDKO aan
een
kleurenlaserprinter
helpen. het mag een wat
ouder exemplaar zijn en
niet zo snel.
We hebben wel tijd maar
geen geld,of althans een
klein beetje.
Als dank krijgt u de eeuwige dankbaarheid van
de leden en een eervolle
vermelding in de kronieken van de NDKO. Dan

kan de redactie deze
nieuwsflitsen de
aankomende periode zelf
printen tegen aanvaardbare kosten.
Wie o wie heeft er nog
een staan of kan er voor
een klein prijsje aan komen.
Bel snel naar de redactie
met uw aanbod

06.43277383

Veel informatie van de Dart18 over wedstrijden, technische
tips, foto’s en een forum op:www.dartcat.nl

De voordelen van de
nieuwsbrief zijn:
1 Actueel nieuws
2 Eenvoudig te produceren.
Het is dan ook de bedoeling om de Nieuwsflits 8
maal per jaar uit te geven
in het formaat A3

Pagina 2

Nederlandse Dart

1e Klasse-evenement traditioneel op Muiderzand 21 en 22 april

Dart18
Open
Open
Muiderzand
Hellevoetsluis
Muiderzand
NK One-Up Dart18
Oktoberbokaal
Najaarbokaal

Open
Dart18

29
29,3
Oktober
13 en 14
7,14,21,28
7,14,21,28

Hellevoetsluis
Steinhuder meer

Rob Hoogstra

www.hellecat.nl
www.hellecat.nl
www.roerkoning.nl

www.hellecat.nl
www.wvstm.de

www.roerkoning.nl
www.dartcat.nl
wedstrijdleider@leyen.nl
Open
Dart18
Muiderzand
Workum

Rondje Pampus
Nationals Nederland
Ronde om Tiengemeten
Ausklang

michielfehr@bleuwin.ch
www.idas.ch
www.dart18-worlds2007.com

www.asidart.it

Nationals Italie
Klasse-evenement
Nationals Zwitserland
Worlds

Giulio.agostini@enel.it

Nationals France
Nationals Belgie

22 tm 25
28,29
Augustus
3 tm 8
11,12
25,26
27 tm 1 sept
September
15 en 16
21,22,23

Dart18
Dart18
Dart18
Dart18
Follonica
Biddinghuisen
Lake Silvaplana
Tarbole Lake Garda Italy

Dutch Open
Klasse-evenement
20,21,22
30,1 juli
Juli

Herve.lemenedeu@wanadoo
.fr
zoute@rbsc.be
www.rbsc.be
La Rochelle
Knokke-Zoute

Ronde om Texel
23

Open
Dart18

Nationals Oostenrijk
7 tm 10

Paal 17 Texel
Wassenaar

Hargenaan zee
Dart18
Weiden/Neusie diersee Burgerland
Dart18
Open/
Paal 17 Texel
dart18
Klasse-evenement

Dart18
Dart18

www.dart18.at
www.roundtexel.co
m
www.roundtexel.co
m
Walter.kahl@siemens.com

www.cat72.com

www.nsr.nl

Jenny@dart18.com
jose.barbosa@netcabo.pt

Trieblings-Immenstadt De
Grevelingen
Ile of Portland
Figueira da Foz
Scheveningen

Dart18
Dart18
Dart18
Dart18
Open

Sebastian Braunitzer

www.dart18.com

www.wvstm.de
www.roerkoning.nl
www.roerkoning.nl
www.yccarnac.com
www.hellecat.nl
Dart18
Open
Dart18
Open
Open

Nationals Duitsland
Klasse-evenement
Nationals UK
Nationals Portugal
North Sea Regatta

bedrijven direct op te nemen.Heeft uw bedrijf interesse
of kunt u nieuwe adverteerders interesseren, Meldt het
de redactie en deze neemt
snel contact met belanghebbende op om nadere afspraken te maken. E-mail:
www.wil@dartcat.nl

Steinhuder meer
Muiderzand
Muiderzand
Carnac Fr.
Hellevoetsluis

Bestuur

den. Zo denken we aan de
verwachtingen te kunnen
voldoen om deze adverteerders aan hun verwachtingen
te kunnen voldoen. Doordat
de vervaardiging, hopelijk op
korte termijn, volledig in eigen
beheer zal komen, is het mogelijk om bv acties van deze

Auftakt
Voorjaarsbokaal
Klasse-evenement
Eurocat
Voorjaarsbokaal

Adverteerders in de Nieuwsflits
De adverteerders waren gewend om drie maal per jaar in
de flits te staan. Door de welbekende redenen was dat de
laatste jaren menig keer er
niet meer van gekomen. Het
bestuur heeft daarom besloten om de adverteerders in
iedere Nieuwsflits te vermel-

kontaktpersoon
klasse-evenement
type

Hier enige voorbeelden
van bijzondere Darts:
Klaramaran en Doortje
Dartel. Wie heeft daar
nog mooie foto’s van?

plaats
long distance cup

Daarom wil de redactie
wat extra aandacht geven
aan die darts en hun eigenaren. Stuur een foto
van de bijzonder dart met
een klein verhaaltje naar:
www.wil@dartcat.nl
en
jouw artikel wordt in de

nieuwsflits en op op de
wbsite geplaatst.

April
7 en 8
8,15,22,29
21,22
28,29
8,15,22,29
Mei
17,18,19,20
12,13
26,27,28
26,27
25,26,27,28
Juni
2,3

plaar. We willen wat extra
aandacht geven aan zeilers die hun vaak wat oudere Darts een extra dimensie hebben gegeven.
Je boot gaat er niet
sneller door, maar het is o
zo een vrolijk gezicht om
die
verschillende
en
kleurrijke cats te zien
zeilen.

web-site
lokaal

Dart 18 catamarans worden de laatste jaren als
witte exemplaren
met
een zwarte waterlijn aan
de
binnenzijde
afgeleverd. Soms zit er aan
de achterzijde een tekst
dat het een Dart18 is. Dat
is een heel verschil met
een aantal jaren geleden.
Toen werden er regelmatig kleuren verwerkt in
de rompen. Ook was het
mogelijk een speciale
editie aan te schaffen met
een bepaald thema. Niets
van dit alles heden ten
dagen. Als je een afwijkende Dart ziet is dat dan
een gesponserd exem-

De start is zoals gebruikelijk
om 12.00 uur en op zaterdag
is er een briefing om 11.00
uur.

wedstrijd
internationaal

Diversen

op aantal aftrek plaats. Zie
voor verder informatie de
mededeling van de wedstrijdcommissaris op de website.

Alle wedstrijden in 2007op rijtje

datum

Klasseevenement

Zoals al vele jaren gebruikelijk
is het eerste klasseevenement 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
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