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23 Juni Ronde om Texel ( start Long Distance Cup Dart18)
De Dart heeft de beschikking gekregen op een
apart stuk strand om allemaal bij elkaar te liggen.
We hopen met z’n allen bij
elkaar te liggen zodat het
een mooi Dart18 veld kan
worden. Er hoeft geen
aparte meetbrief aange-

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

schaft te worden, zodat distance
allen in de goldfleet mee 2007.
kunnen varen. Wat is er
niet mooier om je te vergelijken met een andere
Dart18. Let Bij aankomst
op de Blauwe Dart vlag.
De Ronde om Texel is tevens de start van de Long

cup

Dart18–

Vervolg van bladzijde 1
KE-Muiderzand door
Karel Boot

NDKO-ereleden

Nicolette van Gorp NED 7753
Dagelijks leven:

Meest bijzondere/spectaculaire zeilerIn het dagelijks leven ben ik Bouwmanager bij de varing?
gemeente Amsterdam. Ik coördineer bouwprojecten
die in opdracht van de gemeente Amsterdam worden
ontwikkeld. Dit zijn musea, scholen, stadsdeelkantoren, sportverenigingen e.d. Mijn meest aansprakelijke
project is het Filmmuseum aan de Noordzijde van het
IJ. Daarnaast ben ik voorzitter van de Internationale
Dart Association en dus mede verantwoordelijk voor
het internationale beleid van de Dart Klasse Organisatie. Een erg leuke job. Ik leef samen met Ruud in
twee huizen (Willemstad en Huizen) en het Dart zeilen is een grote gezamenlijke hobby.

Je zeilt vanaf? En met wat?
Ik ben op mijn achtste begonnen met zeilen op een
zeilschool. Al snel heb ik een piraatje gekregen en
zeilde ik mee op de boot van mijn vader. Toen al was
zeilen mijn lust en leven: 1,5 uur fietsen om met de
boot van mijn vader te kunnen zeilen was eerder
regel dan uitzondering. Vanaf mijn 16e heb ik op
diverse zeilscholen in binnen- en buitenland les gegeven.

Eerste ervaring Catzeilen?
Mijn eerste Cat ervaring was tijdens het EK Dart 18
in 1993 in Enkhuizen. NDKO Erelid Jan Groot vroeg
mij het perscentrum van het EK te bemannen. Ik had
dat een aantal jaren voor de Sparegatta gedaan. Het
runnen van een perscentrum vond ik erg leuk, catamaranzeilen niet. Catamarans zijn geen boten. Toen
Bas Leijen tijdens het EK een dag op het startschip
meewilde i.p.v. de wedstrijdzeilen ben ik aan boord
van een Dart gestapt en was meteen verkocht. Vanaf
dat moment heb ik jaren op diverse catamarans bemand en zit nu op onze eigen Dart aan het roer. Mijn
eerste wedstrijdzeilervaring was met een schoolvriendin in de Vaurien. Al snel kwam de eerste Laser en
trainde ik met het KNWV jeugdteam. Daarna heb ik
op van alles en nog wat wedstrijd gezeild: Valk,
Yngling, Star, J22, IMS 1 t/m 3.

Ik heb een aantal bijzondere zeilervaringen gehad.
De laatste was het Dart trainingsweekend in Engeland waarvoor we waren uitgenodigd. We zijn door
de Engelsen met open armen ontvangen en hebben
een enorm gezellig weekend gehad waarbij we ook
veel hebben geleerd. Van 9.00 tot 17.00 uur per dag
op het water en trainen, erg leerzaam! Andere bijzondere zeilervaringen zijn het jaarlijks terugkerende Eurocat in Carnac, het Dart WK in Porthmouth
(UK), lang geleden het Studenten WK in Frankrijk
waarbij alle zeilers in hetzelfde hotel logeerden.

Cees Kortenoever
Floor Sanders
Ton Broek
Cock Pruim
Jan Groot
Annemarie Kingma
Henk Dreijer

Bij de 2e race was de wind 180o
gedraaid en was ook de kant langs
de dijk weer beter (nu de stuurboordkant). Na de start toch de
(verkeerde) bakboordkant gekozen (wat altijd de makkelijkste keuze
is in het 1e rak) waardoor we rond
de 8e plaats bij de bovenboei waren
(zelfs de studentenboten waren voor
ons!). Ronny Kenbeek had wel de
dijk gekozen en lag ruim 1 bij de
bovenboei. In het ruime rak konden
we 4 plaatsen terugwinnen en in het
2e kruisrak zijn we wel achter de
anderen aan naar de goed kant
gegaan (de dijk). Geheel verbaasd

zagen we voor ons dat Mark en
Brenda veel te ver naar de dijk
doorvoeren. Harry ging er mooi
achteraan en door op tijd overstag
te gaan konden we voor ze als 2e
rond de bovenboei gaan en deze
plaats bij de finish behouden.
In de 3e race was de kant langs de
dijk nog steeds de beste. De
wind leek wel wat gedraaid waardoor laag over bakboord starten
beter leek. Maar als je laag
start kun je niet makkelijk overstag
gaan om dan over stuurboord naar
de dijk te varen. Door een slechte
start, dankzij die A-cats, moest ik
wel overstag en een klap over
stuurboord naar de dijk toe maken
(al had ik dat niet gepland). Deze
kant was gunstig en als 3e kwamen
we bij de bovenboei aan. In het
ruime rak konden we twee plaatsen
winnen en als eerste de beneden
boei ronden en die plaats niet meer
afstaan bij de finish.
Op de zondag was het dobberen,

geen wind zodat we na 2
uur terug konden peddelen. Met
3 wedstrijden is er geen aftrek.
Foutjes worden dan duur betaald en werd het ons het winnen van het 1e klasseevenement wel erg makkelijk
gemaakt. Getraind of niet, winnen is dan meer wie de minste
(tactische) fouten maakt en de
meest efficiënte baan vaart (al
vaar je nog zo snel, de kortste
slag levert vaak veel voordeel
op). Ook al wist ik dat de dijk de
beste kant is. Het blijft moeilijk
om dat goed te zien en
daar naar te handelen.
Het volgende evenement is op
de Grevelinge in Scharrendijke.
Het is daar mooi zeilen (vlak en
helder water) al heb ik er nog
nooit met de Dart gezeild. Ik
hoop dat jullie er weer zijn en
dat er dan iets meer wind is.
Ik ga er wel op trainen, want
winnen zonder trainen is niet
vanzelfsprekend.

Als het goed is moet onze beste prestatie nog komen! Als bemanning waren mijn beste prestaties: 3e
op het EK F18 in 1998, Belgisch Kampioen Dart in
2001 en het winnen van de NDKO jaarprijs in 2002.

Je stuurt, wat spreekt je het meest
aan ?
Ik zeil nu samen met Ruud op onze eigen Dart.
Ruud bemant en ik stuur. Wij denken dat dit de
beste verdeling is. Ruud brengt zijn gewicht in de
trapeze naar buiten en bedient de grootschoot vanuit de trapeze. Ik stuur en zorg ervoor dat wij zo
hard mogelijk gaan. Daarnaast was ik na 10 jaar op
diverse catamarans te hebben bemand toe aan een
nieuwe uitdaging. Die uitdaging heb ik gevonden.
Nog steeds gaan we harder en harder en worden de
resultaten beter, dat spreekt aan.

Advies voor Dart zeilers?
Dart zeilen is in een eenheidsklasse proberen zo
hard mogelijk te gaan, maar ook gezellig na afloop
van de wedstrijden een biertje met elkaar drinken en
vrienden maken! Wij doen dat ook in het buitenland
en dat geeft een enorme kik: logeren bij Zuid Afrikanen thuis, trainen met Engelsen, uit eten met Fransen..... Ons advies is dus: Ga gezellig met ons mee
naar Dart evenementen over de grens en breid je
vriendenkring uit!

Studententeams Dart18/2007.

Klasseboten:
• In deze rubriek doen
we verslag van de
klasseboten en de
studententeams .

Extra info Ronde om Texel 23 juni 2007/meetbrieven
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 daarentegen 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 vooral aangeeft

goede (bakboord) kant langs de dijk
terugnemen. Wat blijkt, iedereen
voor me gaat over de stuurboordkant terug en zo komen we mooi als
2e achter France bij de beneden
boei aan. Vanwege te weinig wind
werd de wedstrijd met een Oranjevlag afgekort. Ook nieuw voor ons,
maar het stond zo in de reglementen zeiden ze (die we niet gelezen
h a d d e n ) .

Beste prestatie ?

Blauwe Schuit

Mededeling
v.h.bestuur

Pagina 1

14 mei 2007

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
d a t j e vo o r 1 0, 00 e u ro
(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.

Broach

Zeilseizoen 2007 is begonnen en er is in de winter
weer hard gewerkt om er
een mooi zeilseizoen van te
maken. Er zijn een aantal
veranderingen, samen met
de teams, bedacht om te
zorgen dat alles nog flexibeler zal lopen en alles nog
beter geregeld is.
De veranderingen zijn onder
anderen dat we gaan zeilen
met teams die uit 4 personen bestaan in plaats van 6,
zodat er in vaste tweetallen
gevaren kan worden. Zo
stijgt het niveau sneller en
kan iedereen meer vaaruren
maken. Ook zijn er dit jaar
twee teams bijgekomen, 1
extra team uit Amsterdam
(Orionis) en een extra team
uit Utrecht (Histos). Een
andere verandering is het
oprichten van een Studenten Raad die de voortgang
bewaakt. Ook hebben we dit
jaar een zeilbijdrage ingevoerd om de continuïteit van

het Klassenboten project te
borgen.
De mentoren die dit jaar de
teams in raad en daad zullen bijstaan zijn: Blauwe
Schuit: Jan Post, Delft:
Arend Prins, Histos: Bard
Louis, Orionis: Nicolette
van Gorp.

Om te zorgen dat we goed
gaan presteren dit jaar is
het belangrijk dat er getraind wordt. Voorheen was
het de taak van Duco de
Waal om dit allemaal te
regelen en coördineren.
Helaas voor ons is hij naar
het buitenland vertrokken

om zijn eigen zeilniveau nóg
hoger te krijgen, dus dat
betekend dat wij hard op
zoek zijn naar iemand die de
trainingen wil coördineren
en organiseren.
Trots zijn wij om te melden
dat dit jaar 3 boten gesponsord worden door Sailcenter. De boot van Broach
(Delft) wordt gesponsord
door InHolland en een van
de boten van Histos
(Utrecht) vaart onder de
ABN AMRO vlag.
Mocht je zelf bij een bedrijf
werken die graag goede
initiatieven sponsort dan
nodigen wij je van harte uit
om eens te mailen of te bellen.
Mocht je vragen of opmerking hebben over alles wat
met de klassenboten te maken heeft kan je altijd een
mailtje sturen naar mirianpieterson@gmail.com

Nieuwsflits
Jaargang 1, nr.4
Secretariaat:
Helsedijk 67
4797 SJ Willemstad
0168-471202
Redactie.Flits/website:
Wil Boendermaker
Goudenregenhof 44
3434 TL Nieuwegein
06-43277383
www.wil@Dartcat.nl

Klasse evenment Muiderzand 2007(verslag)

Interessante informatie:
• Het laatste DARTnieuws vindt u op
www.Dartcat.nl
• Het derde Klasseevenement is op 2 en 3
juni in Hargen aan zee
• 2 juni Rondje Fluessen
• 20 t/m 22 juni Dutch
Open Texel
• 23 juni Ronde om Texel

Winnen zonder trainen!
Door: Karel Boot
21 en 22 april was het weer
zover. Het eerste Dart18 klasseevenement van 2007 op Muiderzand. Alle goede voornemens
ten spijt was het er voor ons dit
jaar niet van gekomen om met
de Dart te oefenen (dus maar
hopen dat het op het 1e evenement dan niet zo hard zou waaien). Ter voorbereiding van het
WK in 2008 in Workum wilden
een aantal goede dart-zeilers op
de donderdagavonden voor de
k l a s s e e v e n e m e n ten extra (droog) trainen om zo
de puntjes op de i te zetten
en nog beter te worden (lekker
fanatiek dus en dat belooft dan
wat!). Makkelijker gezegd dan
gedaan want dat past niet zomaar in ieders agenda. De afmeldingen kwamen daags ervoor
binnenstromen waardoor de

extra (droog)training niet doorging. Blijkbaar hadden ze voldoende zelfvertrouwen en genoeg geoefend.
Voor een eerste klasseevenement was het voor ons
prima weer. Zaterdag weinig
wind, net genoeg om naar de
startlijn te varen (als je tenminste op tijd het water op gaat!).
Het voordeel van weinig wind is
dat je bij zo'n eerste wedstrijd weer even rustig aan je
boot kunt wennen. De eerste
start was pas om 12.00, nog te
vroeg voor velen omdat ze niet
op tijd waren op het startsignaal. Is 12.00 uur zo vroeg, of is
het opbouwen van de Dart de
eerste keer na de winter zo
moeilijk?. Het maakt het winnen
van een klasse evenement wel
erg makkelijk als er zo velen te
laat bij de startlijn beginnen (en

zeker toen later bleek dat er vanwege te weinig wedstrijden er ook
geen aftrekrace was).
Bij wedstrijden met weinig wind
is het heel belangrijk om de goede
kant van de baan te nemen. Bij
Muiderzand is het bekend dat de
kant van de dijk bijna altijd beter is
(dus wat moet je doen?, naar de
dijk toe varen!). Bij de eerste race
weet je dat nog niet zeker en na
de eerste start ben ik dan toch
(lekker eigenwijs) over stuurboord
gegaan omdat daar ruimte was
(geen last van de A-catjes) en
veel vrije wind. Dat bleek toch niet
de goede kant en met een 10 plek
bij de bovenboei was het even
schrikken. France was wel naar
de dijk gegaan en lag bij de bovenboei ruim 1. Dan het ruime
windse rak maar wel de
( vervolg op bladzijde 3)
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Veel informatie van de Dart18 over
wedstrijden, technische tips, foto’s en
een forum op:www.dartcat.nl

3e Klasse-evenement 2 en 3 juni Hargen
Alweer voor
het derde
jaar op rij is
er een klasse
-evenement
bij Catclub
7.2 in Hargen aan zee.
Dit evenement is altijd
een feest met een zeer
goede opkomst en veel
gezelligheid voor en na
het zeilen. Weet je toeval-

lig waar de naam 7.2 vandaan komt? Nou dat moet
de temperatuur van het bier
zijn. Wie zo een naam kiest

moet wel van gezelligheid houden. De gebruikelijke tijden zijn weer
van toepassing. Za.
Briefing 11.00 uur start
12.00 uur en Zo. Start
11.00 uur. Tot ziens op
het strand. Voor route
e.d. zie:

www.cat72.com

