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

Interessante informatie:
Redactie.Flits/website:
Wil Boendermaker
Goudenregenhof 44
3434 TL Nieuwegein
06-43277383
www.wil@Dartcat.nl

• Het laatste DARTnieuws vindt u op
www.Dartcat.nl
• 1e internationale
dartwedstrijd op 7
en 8 April Steinhude Duitsland
• Het eerste Klasseevenement is op
21 en 22 april op
het Muiderzand

In de jaarvergadering van
25 maart 2007 is het uitgeven van de Dartflits
uitgebreid aan de orde
geweest en heeft men de
nul uitgave van de
Nieuwsflits kunnen bekijken. Dit is dan het eerste
definitieve exemplaar. De
redactie en het bestuur
hopen dat we een evenwichtige balans hebben
gevonden tussen de
nieuwsbrief, de website
en de informatie die we
snel en op een aangename wijze onder uw aan-

dacht willen brengen.

1e Klasse-evenement traditioneel op Muiderderzand 21 en 22 april
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 klasse
In dit nummer:
Nieuwsflits

1

1e Klasse-evenement 1
Laserprinter

1

Nieuws klasseboten

2

Pimp you Cat

2

Nat.+ Internat.-

3

Wedstrijden
We stellen u voor:

3

Willem van Putten
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 eeu-

ZV de Roerkoning
ring voor de jaarprijs neer
te zetten. De start is zoals gebruikelijk om 12.00
uur en op zaterdag is er
een briefing om 11.00
uur. Voor extra informatie: www.roerkoning.nl
Victor van Schaardenburg (06.29034392)
Of:
Bas Leijen (06.24560101)

wige 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

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

een staan of kan er voor
een klein prijsje aan komen.
Bel snel naar de redactie
met uw aanbod

06.43277383

Nederlandse Dart Klasse Organisatie
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Nieuws van de klasseboten
De feiten:
2005 1 boot
2006 4 boten

Histos
Histos, Orionis, Blauwe
Schuit 1, Broach 1
2007 6 boten!
Histos 2, Orionis 2, Blauwe
Schuit 1 en Broach 1
Teams bestaan uit 4 bemanningen
2007 hoofdsponsor 3 boten in bruikleen gegeven
en support
·
Sailcenter
2007 sponsors voor nieuw zeilenset en/of faciletaire kosten
·
InHolland
·
ABN.AMRO Privat Banking
·
????
2007 overige sponsoren
·
NDKO
·
“de vrienden van de Klasseboot”

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 gesponsord exemplaar. 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.

Nationale en Internationale wedstrijden
17 mei t/m 20 mei Deut-

28 april t/m 1 mei Euro-

De studenten leveren
zelf ook een financiële
bijdrage. De komende
groep zeilers krijgt een
vastgelegd teamzeildoel mee voor het jaar
2007. In de komende
nieuwsflitsen zullen we
aandacht schenken aan
ieder individueel team,
mentoren en vooral hun
prestaties. Blijf ze volgen!!

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 de website
geplaatst.Hier enige voorbeelden van bijzondere
Darts: Klaramaran en Doortje Dartel. Wie heeft daar
nog mooie foto’s van?
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che Meisterschaft 2007

cat, Carnac Fr.

Van 28 april tot en met 1
mei wordt weer Eurocat
gehouden in Carnac,
Frankrijk. Een groot international evenement met
baanwedstrijden en lange

afstandsraces. Voor meer
info kijk bij :
www.yccarnac.com

nal Championship UK
De duitse nationals worden op
het grote alpenmeer bij Trieblings-Immenstadt gevaren.

• In deze rubriek
interviewen wij
een Dartzeiler.
Ervaren, onervaren oud, jong,
wedstrijdzeiler,
funzeiler etc.

Dagelijks leven:
vastgoedfacilitair beheerder
samenwonend 2 kids
voorzitter NDKO sinds 2005
Dart 18: 7364 en de 1784
Je zeilt vanaf? en met wat?
Een jaar of 8, vooral meevaren.
Op mijn 11e een Vauriën, 15e
Spanker. Veel windsurfen.
Eerste ervaring Catzeilen?
Op een Prindle 19 op de Noordzee (1988), op een doordeweekse dag, hartje zomer, 25 graden
windkracht 5 aflandig. Niemand
verder op zee. Kicken!! en dan is
er geen weg meer terug.
Binnen 2 weken had ik een
(oude) catamaran (hobie 16)
gekocht!!!!
Wedstrijdzeilen?
vanaf mijn 12e regionaal in de

Vauriën op de lek in Wijk bij
Duurstede
Eerste dart 18 ervaring?
Die Hobie was leuk, maar o.a.
alleen zeilen (one-up) was met
veel wind niet mogelijk(veilig). De
Hobie was na 3 jaar aardig gaar
en ik overwoog weer wedstrijden

Van 26 tot en met 28 mei worden de nationals UK gevaren
bij Ile of Portland.
Meer info te verkrijgen bij:
Www.Jenny@dart18.com

Meer info te krijgen via : de
zeilclub Trieblings-Immenstadt
e.V En op de site: www.scti.de

Willem van Putten
We stellen u voor:

26 mei t/m 28 mei Natio-

NED 7364

te gaan zeilen, maar dan wel op
een vitale boot en binnen een
grote klasse.
Op Oud-Naarden waar ik de boot
had liggen, was een klasse evenement van de Dart 18. Sfeertje
sprak me wel aan en de Dart 18
in het bijzonder.
Met wat centjes erbij kon ik de 10
jaar oude Hobie inruilen tegen
een 2 jaar oude Dart. Vanaf 1994
is het dus Dart gebleven en zal
het altijd blijven.
Meest bijzondere/ spectaculaire
zeilervaring
Scheveningen NK 2004. Ik bemande bij Arend Prins, windkracht 6 noord west met uitschieters naar 7. Een zeer hoge branding. Ik stond voluit, vlak in trapeze. Tussen de zéér hoge golven
zat een enorme golf, ik vermoed
circa 4 meter stijl hoog, met daarachter een verschrikkelijk diep
dal. We werden gelanceerd. Het
leek of de vlucht minuten duurde
en dacht, dit overleven we
nooit…. Het blijft een Cat en die
komen altijd op hun pootjes terecht…..

Beste prestatie
Jaarklassement 2003 1e overall,
bemannen bij Arend Prins
Texel 2005 was ook top, 1e van
de Dart, 30 e overall in een tijd
van 3.04 uur samen met Arend
Prins.
Je zit in het bestuur, wat spreek je
daar zo in aan?
Het NDKO is een echte organisatie met een verenigingscultuur,
iedereen is altijd wel bereid iets te
willen doen. Dat het de voorzitter
is geworden is louter toeval om
dat deze plek vrij kwam. Ik voel
me wel lekker in de rol als voorzitter. We hebben een gedisciplineerd bestuur dat er ook lol in
heeft. Er komt een WK in 2008,
we hebben nu 6 klasseboten op
het water, 26 bootjes gemiddeld
per wedstrijd en we hebben
nog heel veel nieuwe plannen
voor 2007 . Kortom het loopt
lekker en ik heb er nog steeds
veel plezier aan.
Advies voor Dart zeilers
Niet poetsen maar zeilen!

