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Klasse-evenment Grevelingen 2007(verslag)
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Interessante informatie:
• Het laatste DARTnieuws vindt u op
www.Dartcat.nl
• Het vierde Klasseevenement is op 7 en 8
juli in Wassenaar
• 14 juli HvH –
Scheveningen

Voor dit evenement waren
we 12 en 13 mei, voor de
eerste keer te gast bij Catamaranclub den Osse aan de
zuidoever van het prachtige
Grevelingenmeer. Vrijdag na
het werk direct in de camper
op weg naar het voor ons
noorderlingen verre zeeland,
dat we tegen 23.00 uur hadden bereikt. `s Nachts stond
onze camper soms al ver-

vaarlijk te schudden in de
aan trekkende wind.
De
volgende dag was de wind
nog steeds zeer stevig en
met een dikke 7 Bft moesten
we maar gaan genieten van
de mooie stranden met
strandzeilers en meters
hoog vliegende kite surfers.
Op zondag konden we dan
eindelijk het schoonste water van Nederland gaan be-

varen. Met een NO windje
variërend tussen 2 en 3 Bft
gingen we dan van start. Met
een duidelijk stuurboord bevoordeelde startlijn. Bas en
Beatrijs starten gedurfd over
stuurboord, alleen voeren ze
naar de wal, terwijl het open
water aan bakboord zijde
meestal beter was. Ko en Berend voeren op honderd meter
na de hele wedstrijd aan kop,
(vervolg op pag.2)

• 28-29 juli Obk Dart18
Knokke– België
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Voor het eerst in de Dart geschiedenis is er een klasse-evenement
op Wassenaar. Het is de thuisclub
van de wedstrijdleider, dus de
verwachtingen zijn hoog gespannen. Het is het tweede en tevens
laatste klasse-evenement op zee,
dus laten we hopen op hele mooie
dagen met een rustige wind c.q
branding.
De locatie: De club ligt aan
de Wassenaarse Slag, zonder
twijfel het mooiste stukje duin en
strand in de Randstad. Het is
mogelijk om op zaterdag avond
een klein tentje op te zetten op het
terrein van de club in de duinen.
Daar is ook een warme douche en
toilet. Op zaterdag en zondag

ochtend is in de club een ontbijtje
beschikbaar. Wil je iets luxer kamperen dan kan je terecht bij Duinrell
of Camping Maaldrift. Neem gerust
je familie mee naar Duinrell, die
zullen genieten van het pretpark
( w w w . d u i n r e l l . n l / )
Op het strand zijn verschillende
strandtenten waar zaterdag avond
kan worden gegeten. Wij raden
aan: Café Sport, De Badmeester
en De Gouden Bal. Op de website:
www.kzvw.nl staat geen routebeschrijving. Voor een routebeschrijving naar de Wassenaarse Slag
kijk op www.debadmeester.nl.
Progamma
Vrijdag
6 Juli 19.00u 21.00u Boten brengen **
Zaterdag 7 Juli 08.00u - 10.00u*
Boten brengen **
Inschrijven *** 09.00u - 10.00u
Briefing
11.00u
Eerste start
12.00u
Zondag

8 Juli

Eerste start
11.00u
Er zullen indien mogelijk 6
races gevaren worden waarvan maximaal 4 races op
zaterdag.
Wedstrijdbepalingen zullen bij
inschrijving beschikbaar gesteld worden.
Verdere info: NDKO: 0624560101(Bas), KZVW: 0705114167 (clubhuis)
* tussen 10.00u en 18.00u
mogen er geen auto´s op het
strand,
** boot klaarzetten op rotonde
bij het strand met mast naar
achter,
*** inschrijfgeld zal 35 euro
bedragen.
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wets hard, vooral ruim winds
waren ze erg snel. Deze race
konden we maar met moeite (
aanklampen bij de koplopers
om toch nog derde te worden.
Bij de derde race, bij nog
steeds dezelfde wind, hadden
we een prima start. Zeker ten
alleen waren dit wel de belangrijkste honderd meters
van de eerste race. Zodat we
ietwat gelukkig als eerste de
finish passeerden, met Nicolette en Ruud op een goeie
derde plaats.
De tweede race was er een
van steeds wisselende volgorde aan de kop, maar na een
spannende strijdt
gingen
Karel en Annet toch met de
overwinning aan de haal. Rob
ging samen met zijn nieuwe
bemanning Astrid weer ouder-

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

opzichte van onze naaste
belagers Karel en Annet die
na een slechte start als 11e
bij de eerste boven boei aankwamen. Wij streden aan kop
een verbeten strijdt met glorieuze winnaars Nicolette en

Ruud, die na hun trainingsstage in Engeland duidelijk sneller zijn. Maar ook van achter
uit dreigde er gevaar, want
Karel en Annet kwamen via
een aantal zeer goeie slagen
en veel boot snelheid nog
gevaarlijk dichtbij, zodat ze
derde werden. Bij deze drie
wedstrijden bleef het dit
weekend. Zodat we ons eerste klasse evenement wonnen, met Karel en Annet op
een tweede plaats en Bas en
Beatrijs op een derde. Weer
duidelijk beter bij de tijd konden we onze bijna vijf uur
durende terug reis aanvangen. Ondanks de afstand was
het toch de moeite om hier
eens te zeilen en zeker voor
herhaling vatbaar.

Wat doe je in het dagelijkse leven. Wedstrijdzeilen?
Ook: de Dart 18
(werk,studie,gehuwd, etc...)
Nauwelijks bijgekomen van de gigantische drukte Eerste Dart18 ervaring?

Van wanneer zeil je en met wat?
Mijn vader is een echte zeeman. Nadat hij met de beroepsvaart is gestopt, is hij bij de Haven en Vervoerschool in Rotterdam gaan werken. In de zomer werden er op deze school altijd zeilkampen georganiseerd, waar mijn vader vaak zeilles gaf. Hiervoor
werden zeeverkennervletten gebruikt. Hierin heb ik
ook leren zeilen. Daarnaast zeilden we in de zomervakantie regelmatig op jachten, heb ik een tijdje een
Stern gehad en heb ik met vrienden in de Valk regelmatig de Friese wateren verkend. Allemaal weinig
sportief, maar wel gezellig.

Eerste ervaring Catzeilen?
De Dart 18

Ik ben een jaar of 4 geleden bij de Dart terecht
gekomen via mijn toenmalige collegaatje bij het
Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland – Nicaragua. Zij bemande wel eens; ik geloof bij Eelke.
Via Rob heb ik toen een keer met Duco gezeild en
vervolgens heb ik bemand bij Martin Czech op het
beruchte NK in Scheveningen. Dat was wel even
slikken! Nog voordat we bij de startlijn waren, waren we al omgeslagen.

Theorie podium:

Fluctuaties

Theorie Podium:
2e aflevering
In deze rubriek geven we een theoretische uitleg over het
weer en zeilen
Door: J.Post

Voor inschrijving en nadere bijzonderheden zie website:

www.srr-sailing.com
Ook is er contact op te nemen
met :
Herve.lemenedeu@wanadoo.fr

Turbulente wind over relatief koud oppervlak:
Beschrijving van vlagen en luwten

Wind
Snelheid
(knopen)

Extreme vlaag

Gemiddelde tijdsinterval
tussen vlagen = 72 sec

Extreme luwte

0

Een relatief warm oppervlak warmt de lucht op waardoor
meer dynamiek in de turbulentie ontstaat en het vlagen
en luwten patroon dynamischer en minder regelmatig
wordt.
Bovenstaande zegt dus iets over het gedrag maar hoe
ontstaan ze eigenlijk?

Dat is een goede vraag. De vraag is natuurlijk
welke prestatie toe te wijden is aan mijn bijdrage…
Volgens mij doet Gerben het prima, ook zonder
mij! Twee jaar geleden hebben Gerben en ik de
ronde van Pampus gewonnen en Martin en ik de
Ronde van Tiengemeten. Zelf vind ik mijn eigen
beste prestatie het overleven (zonder omslaan of
schade) van de Ronde van Pampus van 3 jaar
geleden (met Dik).

Je bent bemanning, wat spreekt je
daarin het meeste aan?

NDKO-ereleden

Tsja, als ik zelf ga zeilen, lig ik denk ik achterin het
wedstrijdveld. Dan moet ik eerst gaan oefenen en
dat komt er maar niet van. Met Gerben is er de
uitdaging om de top 5 in te duiken.

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

Bij het uitsmeren van de werveling over het water
zijn er delen binnen de werveling die een grotere
snelheid hebben die het water meer ‘opruwen’ en
daardoor donkerder kleuren. Die delen binnen de
werveling die een lagere snelheid hebben ruwen het
water minder op waardoor het lichter er uitziet: de
ons welbekende windbanen! Deze bevinden zich dus
binnen in de vlaag en deze geven ook zeer nauwkeurig de richting aan. Hieraan kunnen we dus een
richtingsvariatie van de vlaag zien.

Wat betekent dit nu alles voor de zeiler?

17

Tijd (sec)

Wat is je beste prestatie?

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat er niet echt
sprake is van werkelijke einden, maar dat deze taps
(conisch) toelopen.

Normale vlaag

Vlaag en luwte variatie

NK zeilen bij Hellevoetsluis. Veel wind, tweede
liggen en dan overboord slaan…(sorry Gerben!)

Allemaal blijven komen en andere zeilers enthousiasmeren!

Nationals Dart 18 France
La Rochelle 22/25 juli

Om als zeiler goed om te gaan met vlagen en luwten is
het goed om nader te belichten hoe hun gedrag is en hoe
ze
ontstaan
en
hoe
ze
eruitzien.
Metingen en onderzoek (Frank Bethwaite) hebben uitgewezen dat in turbulente wind over een relatief koud oppervlak het patroon van vlagen en luwten helemaal niet
zo random is als dat wordt gedacht. Onderstaand figuur
geeft een indruk van de gemeten gemiddelde patroon
van vlagen en luwten waarin zelfs regelmaat herkenbaar
is!

Meest spectaculaire/bijzondere zeilervaring?

Advies voor Dart zeilers.

ONK Dart 18 België
Knokke-Zoute. 22 en 23 juli
Op 22 en 23 Juli is het Open Belgische Dart18 Kampioenschap als
vanouds weer georganiseerd door de
Royal Belgian Sailing Club. Dat is
een garantie voor goed geleide wedstrijden en een leuk en uitbundig after
sailing. De organisatie is wederom in
handen van Sven Jansen.
Voor
inschrijving en nadere bijzonderheden zie de website: www.rbsc.be

Frens en Jente Hoving

Jojanneke de Waal NED 7824

rondom de organisatie van SAIL Amsterdam 2005,
ben ik in september 2005 bij Plan Nederland (het
oude Foster Parents) begonnen. Hier monitor ik de
projecten die wij in Nepal en Thailand ondersteunen
en ben ik erg druk met het binnenhalen met fondsen
van o.a. de Europese Unie. Daarnaast geniet ik lekker
van het leven in Amsterdam. Na een aantal jaar te
hebben samengewoond in een klein en oud hok in de
Pijp in Amsterdam, hebben mijn vriend en ik afgelopen jaar besloten te kiezen voor wat meer ruimte en
hebben we een appartementje gekocht in Amsterdam
Oost. De auto kan weer (bijna) voor de deur en er is
zelfs plek voor de motor. Door de week volleybal ik
veel. In de winter gewoon in de hal en in de zomer
lekker op het zand. Tussen het zeilen door probeer ik
zoveel mogelijk (beach)toernooien mee te pakken
.

Internationale
evenementen
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Ten gevolge van oppervlakte wrijving ontstaan op zekere
hoogte in turbulente wind wervelingen van lucht met een
horizontale as dwars op de gemiddelde windrichting. Als
de gemiddelde snelheid van de omliggende lucht ongeveer even groot is (zie (a) in figuur) dan zal deze werveling op een gegeven moment uitdoven ten gevolge van
viscoisiteit. Als de omringende lucht een snelheid heeft
die hoger is dan de werveling (zie (b)) dan ontstaat boven
de werveling een lagere druk en dit zal de werveling in
zijn geheel naar boven doen bewegen totdat het bij de
bovengrens komt van de turbulente grenslaag en de
hogere atmosfeer.
In het geval de omringende gemiddelde windsnelheid
lager is (zie (c)) dan de werveling dan zal deze werveling
zich net als een topspinnende tennisbal naar beneden
duikelen om zich vervolgens uit te smeren over het oppervlak. De gemiddelde windsnelheid is hoger dan van
de omringende lucht en daardoor wordt een vlaag gevoeld.
Bij een typische windsnelheid van 10 tot 15 knopen is de
lengte van de een werveling ongeveer 200 – 300 meter.

De uitdaging is denk ik om de hierboven geschetste
omstandigheden de windpatronen leren zien en te
herkennen zodat we erop kunnen anticiperen. Probeer dus een idee te vormen van de gemiddelde tijd
tussen vlagen is zodat je daar je trimming op kan
voorbereiden en probeer windrichtinginformatie uit
de windbanen in de vlagen af te leiden.
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Windsnelheid binnen grenslaag
stijgt met de hoogte
Windsnelheid aan oppervlak 10 knopen
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Windsnelheid (knopen)

