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• Het tweede Klasseevenement is op 12 en
13 mei op het Grevelingenmeer
• 25 t/m28 mei North Sea
Regatta in Scheveningen
• Geen aparte meetbrief
nodig voor de Dart 18
bij Ronde om Texel

Op het Steinhudermeer is op
30 Maart en 1 April !!! de Auftakt
als altijd weer verzeild. Hierbij
het verslag van de winnaar:

Vroeger dan gewoonlijk
( normaal gesproken is
het meer voor april verboden gebied voor pleziervaartuigen,( strenge Duitse wetgeving), zijn we op
29 maart aangekomen op
de Yachtclub Steinhuder
Mehr.
Een prettig zonnetje
maakt het ons (Eelke en
mijzelf) mogelijk de boot
vast in elkaar te zetten.
Het verbaast ons dat er
zo weinig boten aanwezig

zijn, nu is het voor ons
doen ook erg vroeg, gezien het licht waarbij we
ons werk kunnen doen.
Nadat het bootje is neergezet gaan we kwartier
maken, douchen en dan
komen 2 andere teams
ook hun kamer opzoeken.
Gezamenlijk gaan we
eten. We krijgen een
aparte Nieder Saksische
zimmer ,apart in de herberg alwaar we een visje
verorberen. Het voltallige
Nederlandse arsenaal
(Dik, Mirte, Mark, Brenda,
Rob en ik) zitten genoeglijk bij elkaar.

De volgende dag zien we
dat ook Frens met dochter
is gearriveerd. Goed 4 Nederlandse teams op het
water tegen 8 Duitse. De
klasse begint ook hier weer
toe te nemen (denk cq..
hoop ik) . Overigens er is
weer zon en een licht briesje maakt het ons mogelijk
om de startlijn te bereiken.
Een tijdje wachten geeft
het ons de moge-ijkheid
wat verkenningen te maken
en de startlijn af te zeilen.Vandaag (= zaterdag) 3
wedstrijden, die voor ons
een stijgende lijn
( vervolg op pag. 2)
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Op uitnodiging is het
tweede klasseevenement
op een locatie waar de
NDKO nog nooit eerder is
geweest. Er wordt op 12
en 13 mei gevaren op het
Grevelingenmeer. We zijn

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

dan te gast bij catclub
Den Osse uit Brouwershaven. De locatie is naast
de jachthaven Den Osse
te Brouwershaven. Er is
ook een Camping naast
gelegen waar men kan
kamperen, trekkershut of
caravan kan huren. Voor
een route beschrijving ga
naar de link van Den Osse op www.Dartcat.nl
De start op zaterdag is

om 12.00 uur en op zondag om 11.00 uur. Op
zaterdag is er een brieving om 11.00 uur.

Nederlandse Dart Klasse Organisatie

Vervolg van pag. 1 STEINHUDE
aangeeft (6,3,2) en twee Nederlanders aan kop met Mark en
Brenda en gevolgd door Frens op
1 punt achterstand. We hebben
wat goed te maken.
Zondag, weer zon, en een licht
briesje om de startlijn te bereiken. Daarna gaat het harder
waaien dan het gisteren om die
tijd deed.
aarna gaat het harder waaien
dan het gisteren om die tijd deed.

We stellen
u voor:
In deze rubriek interviewen wij een
Dartzeiler. Ervaren,
onervaren oud,
jong, wedstrijdzeiler, funzeiler etc

Mark Rijks
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Nationale en Internationale wedstrijden
Ik doe wat Rob me gezegd heeft: “Prins, denk
nou nergens aan, trek
die schoot aan en ga
winnen”. Nou zo gezegd enz. Twee eentjes
completeert voor ons
de overwinning voor dit
evenement. Frens en
Mark beperken de
schade en worden resp.
2 en 3, Dus de Neder-

landse bezoekers gaan
er in de Dart-klasse
met de prijzen vandoor.
Wat mij betreft voor
herhaling vatbaar en
Eelke, we hebben de
‘Ausklang’ nog nooit
gewonnen hè?!
Arend.

NED 7757

Dagelijks leven:
patent examiner bij het Europees Octrooi Bureau
samenwonend met Brenda Liefhebber (mijn trouwe
bemanning) in Amsterdam Dart18: de 7757
Je zeilt vanaf en met wat ?
Op mijn 7e of 8e verjaardag kreeg ik een piraatje.
Daarmee voer ik rond de woonboot van mijn ouders.
Zo rond mijn 12e kocht mijn vader een Stern. Vanaf
mijn 15e heb ik veel gewindsurft.
Eerste ervaring catzeilen ?
In het voorjaar van 1997 heb ik besloten om te gaan
wedstrijdzeilen. Na een bezoek aan de Hiswa spraken twee klassen mij aan vanwege hun eenvoud en
eenheid: de Laser en de Dart 18. Mijn broer Jort gaf
aan dat hij ook wel mee wilde, dus werd het een Dart:
de 6419. De eerste keer op Muiderzand was spectaculair.
Wedstrijdzeilen ?
Niet lang daarna zijn we ook naar een klasseevenement gegaan. Na een aantal keer bleek mijn
broer toch meer stuurman te zijn dan bemanning en
hield het voor gezien. Na een intermezzo met een 27voets catamaran, de Roberts RC27 (zeer spectaculair, nu te koop) heb ik in 2000 de Dart-draad weer
opgepakt met Brenda. Met succes: zij is de ideale
bemanning gebleken ! In 2002 hebben we de 6419

De Ronde om Texel kent dit
jaar een goldfleet en een
silverfleet. De silverfleet is
de prestatie/toertocht. De
goldfleet is het wedstrijdcircuit, waarvoor geld: meetbrief en startlicentie. De
eenmalige startlicentie kun
je wel kopen op Texel. De
meetbrief daarintegen niet.
De NDKO wil graag iedereen in de Goldfleet laten
zeilen,
omdat daar de uitslagen per
klasse worden gerubriceerd,een eigen prijsuitreiking kent en het voor-al

25,26,27 en 28 mei North
Sea Regatta, Scheveningen.
Dit grote evene-

26 en 27 mei Nationals
of Portugal

7 t/m 10 juni Nationals of Oostenrijk

ment tijdens de pinksterdagen levert veel spektakel en
gezelligheid op het stand van
Scheveningen. Als vanouds
hebben de catamarans weer
een plek bij de noordpier van
de haven. Voor de vele inlichtingen en wetenswaardigheden zie de website :http://
www.nsr.nl

Waar? Figueira da Foz
Info: jose.barbosa
@netcabo.pt

Waar: Weiden am See
(Burgerland) op de Neusiedlersee. Info: Walter,kahl@siemens.com

omgeruild voor de 7757 waar we nog steeds mee
varen.
Meest bijzondere / spectaculaire zeilervaring:
De Aruba regatta in 2006 was wel heel bijzonder.
Allereerst natuurlijk de ideale omstandigheden. Je rolt
zo vanuit je bed op de boot. Geen gehannes met
autos, trailers en droogpakken. Turquoise water, 27
graden, wind 4 Bft. Daarnaast waren de 10 gewonnen
races op rij voor ons een droomreeks. Als klap op de
vuurpijl wonnen we daarmee de vliegtickets voor Aruba 2007. Maar het was vooral ook leuk omdat er meer
Darts mee waren. Kortom: een aanrader voor elke
Dart zeiler.
Beste prestatie:
Jaarklassement: 1e overall in 2004.
ONK 2006: 2e overall, 1e Nederlander.
Texel 2006: 1e in Dart klassement, 23e overall.
Aruba 2006: 1e in small cats fleet, 10 uit 10 races
gewonnen.

Theorie podium:

Advies voor Dart zeilers:
Voor niet wedstrijdzeilers: ga wedstrijdzeilen.
Voor wedstrijdzeilers: hoe meer je het doet, hoe leuker het wordt.

Theorie Podium:

Extra info Ronde om Texel 23 juni 2007/meetbrieven
Mededeling
v.h.bestuur
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aangeeft dat wij een echte
wedstrijdklasse zijn.
NDKO heeft overleg gehad
met de organisatie van
RvT en afgesproken dat de
Dart 18 bij uitzondering
geen meetbrief hoeft te
hebben, omdat de Dart 18
een eenheidsklasse is. Dit
betekent dat je voor 10,00
euro (startlicentie) extra
mee kan zeilen in de Goldfleet. Heb je een meetbrief,
dan deze gewoon meenemen! Wel willen wij jullie
erop attenderen dat voor
het NK in Workum 21,22

en 23 september,
zeilers een meetbrief en
startlicentie dienen te tonen, of een eenmalig bedrag zullen betalen
om dit af te kopen. Het
NDKO stelt dat wedstrijdzeilers een bijdrage aan
het watersportverbond
dienen te betalen, aangezien wij als zeilers ook
profiteren van de faciliteiten van deze bond. In de
volgende nieuwsflits en op
de site zullen we hier uitgebreider op terug komen.

• In deze rubriek geven we een theoretische uitleg over het
weer en zeilen. .

Introductie:
Vanuit mijn eigen enthousiasme over de zeiltheorie
van Frank Bethwaite, ‘High
Performance Sailing’ zou ik
graag een aantal elementaire zaken uit deze theorie
toegankelijker willen maken.
De aanpak is om vanuit de
beschrijving van een aantal
verschillende wind/weer
typen plus het in kaart brengen van de overige (bijv.
geografische of stromings
omstandigheden) tot een
trimming en zeiltactiek te
komen. Ieder zeilterm heeft
natuurlijk zijn eigen ideeën
ontwikkeld. Wees daarom
graag uitgenodigd om een
reactie te geven dan wel op
dit podium dan wel op de
zeilevenementen.. Ook andere goed zeiltheorie suggesties zijn natuurlijk welkom op dit podium
Trimming voor Laminaire
en Turbulente wind

Hoogte

Hoogte

5m

5m

0

5 knopen
Windsnelheid

Laminaire wind

0

5 knopen
Windsnelheid

Turbulente wind

De wind is ruwweg te verdelen in twee typen. Laminaire wind waarbij de windsnelheid aan het oppervlak
ongeveer nul is waarbij de
windsnelheid lineair toeneemt met de hoogte .
De gemiddelde windsnelheid is daarbij niet hoger
dan 5 knopen (2 Bft). Dit
treedt dus alleen op bij echt
licht weer (2 Bft of minder).
Het water ziet er vlak en
onberoerd en daardoor ook
licht uit. Belangrijk is om te
realiseren dat bij dit wind
type met name de top van
het zeil de voortstuwende
werking heeft! Daarnaast
draait met een toenemende
hoogte ook de schijnbare
wind! Dit is de reden waarom zoveel twist vereist is bij

dergelijke lage windsterktes.
Zoveel zelfs dat de voorlijkstrekker van het grootzeil
zeer strak kan worden gezet
om bovenin voldoende twist
te kunnen realiseren.
Bij de overgang naar Turbulente wind (gemiddelde
windsnelheden boven de 5
knopen (2 Bft) is de wind
min of meer constant met de
hoogte. Op het water komen
lichte ribbeltjes en daardoor
ziet het er donkerder uit. Bij
de overgang naar Turbulente flow zullen alleen de vlagen eerst turbulent van karakter zijn en naarmate de
gemiddelde windkracht stijgt
worden ook de luwtes turbulent van karakter. Bij dit type
wind zal het zeil over zijn
gehele hoogte een voorstuwende werking geven. Verder zal ook de schijnbare
wind nauwelijks van richting
veranderen met de hoogte
waardoor dan ook niet meer
de extreme twist vereist is.

