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Jaarvergadering 30 maart 2008
Geachte leden,
Op 30 maart houden wij de jaarvergadering bij Sail to Day aan het catamaranstrand van Muiderzand.
Als bestuur willen wij u graag informeren over de onderwerpen, waarmee
het afgelopen jaar actief zijn geweest en wat onze visie is op 2008.

Interessante
informatie:
• Het laatste DARTnieuws vindt u op
www.Dartcat.nl

Dit jaar pakken wij het anders aan. Wij hebben dit jaar de onderwer- Voorzitter Willem
pen en visie op 2008 volledig weergegeven. Hiermee kunnen wij bepaalde onderwerpen intensiever behandelen op basis van eventuele vragen van belangstellende.
Een 2 tal onderwerpen zullen in de vergadering als een presentatie behandeld worden.
Wij hopen op deze wijze een efficiënte vergadering te houden, en vooral
tijd te besteden,
aan de vragen die bij onze leden leven. Wij vangen de vergadering
aan om 15.00 uur en denken aan deze verandering ongeveer 1,5 uur Penningm. Ruud
te besteden.
Uw voorzitter
Willem van Putten
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Agenda
1. Opening vergadering en goedkeuring Notulen 2007
2. Wedstrijden 2007 en 2008
3. Flits 2007-2008
4. Promotie
5. Klasseboten
6. Trainingen
7. Financieel 2007/2008
8. Watersportverbond
9. Bestuurswisseling 2009
10. WK
11. Ida rules en melding productie Dart 18
Klasseboten Mirian
12. Rondvraag .

Wedstr.leider Bas

Redactie Wil

Eerste klasse-evenement opgesplitst in 4 zondagen. 6
-13-20-27 april 2008
Eerste Klasse-evenement.

per week op muiderzand blijven liggen

Lokatie:
Datum:
april)
Briefing:
Prijsuitrijking:
17.00u

Puntentelling: De beste 6 races tellen mee
voor het jaarklassement, de beste 5 races
bepalen wie het klasse-evenement wint.
Hiermee is het niet onoverkomelijk als je 1
of 2 zondagen mist.

Muiderzand.
Alle zondagen in april (6,13,20 en 27
Eerste zondag (6 april) om 11.00u
Laatste zondag (27 april) om plm

Komt allen!
I.p.v. een heel weekeinde, deze keer 4 zondagen
die samen 1 klasse-evenement vormen.
Deze sluit aan op het trainingsprogramma van de klasseboten ( 4 zaterdagen) en loopt
parallel aan de voorjaarsbokaal
van de Roerkoning.
Een goede manier om het
seizoen in te slingeren en fit te
zijn voor het NKin scheveningen
begin mei.
Boten kunnen voor plm 12 euro
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We stellen u voor: Berend Bootsma ( 7687)
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1. Wat doe je in het dagelijkse leven. (werk,studie,gehuwd, etc...)
Hoofd ontwikkeling en technische klantondersteuning bij een chemisch concern dat
kunstoffen maakt als grondstof voor verschillende industriële toepassingen.
2.Van wanneer zeil je en met wat?
Als 12-jarige naar een zeilschool met poly valken, later als instructeur
Direct daarna eigen bootjes: 4e hands FJ en 6e hands FD en
een 1e generatie surfplank. Verder wel eens een jacht en
een tjalk gehuurd.

3.Eerste ervaring Catzeilen?
Toen ik na de FD een afgeragte A-cat
(Unicorn, houten rompen) kocht en
daarmee in Friesland en rondje
Texel voer. Deze cat ligt inmiddels vele jaren stof te vangen in m'n garage.

Inschrijvingen op de goede weg.
De inschrijvingen zijn op de goede weg en vele Dart zeilers uit binnen en buitenland hebben de weg naar de site gevonden en hebben zich ingeschreven voor Dart 18 wereld kampioenschappen in Workum a.s. Augustus. Zo doen er uiteraard engelsen en fransen mee. Ook twee Arubaanse boten, Zwitsers , Duitsers, Belgen, een Oostenrijker en een Portugees. Er zullen ook Zuid-Afrikanen meedoen, maar hoeveel, dat blijft voorlopig nog een verrassing. Voor het laatste
nieuws is een regelmatig bezoek aan de site van de Worlds: www.dartworlds.com de moeite waard. Of neem een abonnement op de nieuwsbrief van de Worlds.

Klasseboten in 2008
Trainingen Klasseboten
Het trainen is een speerpunt voor 2008. In de
gehele maand april zullen als eerste de klasseboten op
professionele wijze worden getraind. Hierbij
kunnen enkele zeilers aansluiten met weinig of
geen wedstrijdervaring (max 10 boten totaal).
We gaan dit jaar niet het water op en we zien
maar!!. Er is nu op basis van het Engelse trainingsboek door de organisatie een programma
opgesteld met structuur en opbouw. Dit moet
de basis worden voor een Nederlands trainingsprogramma, dat continue kan worden
bijgestuurd.
Teams:
We hebben nu 8 van deze Dart 18’s liggen,
die we dit jaar hebben onderverdeeld naar 4
verenigingen:
2 van deze Darts zijn in bezit van de studentenvereniging of zeiler zelf.
Histos, Orionis, Broach,RSZV uit Rotterdam

4.Wedstrijdzeilen?

7.Wat is je beste prestatie?

Clubwedstrijdje met FJ en daarna op jachten. Op één van die
jachten kwam ik Ko tegen. Ko had ook wel zin in iets anders dan
uren in de reling hangen. (ko= Ko Weteling .red.)

Winnaar Dart Klasse Evenement (ik weet niet meer welke)

5.Eerste Dart18 ervaring?
Ko en ik kochten een 3e hands Dart 18 , nummer 1841, zo'n rood
-witte met orange-gele zeilen, en gingen naar een open cat wedstrijd in Zandvoort. Meteen omslaan in de branding en weer aanspoelen, wat wel koud was met een gewoon zeilpak.

8.Je bent bemanning/stuurman, wat spreekt je daarin het meeste
aan?
Zoals bij de meesten bekend, zijn Ko en ik beide bemanning en
stuurman. We wisselen na iedere race van plek ongeacht hoe goed
of slecht de voorgaande race ging.
Het leuke is echter, dat als de één een goede race stuurt, stuurt de
ander de volgende race meestal ook een goede.

6.Meest spectaculaire/bijzondere zeilervaring?
Toch wel de harde wind rakken op zee met de Dart, waarbij het
water warm is en je in shorty zeilt.
Verder was die ene keer 19 knopen varen met een maxi (85
voet) onder spi van Den Helder naar Rotterdam toch ook wel
bijzonder.

Dat gaat met slechte races overigens ook zo; of te wel, we doen het
vooral samen.
9.Advies voor Dart zeilers.
Ook eens ruilen van plek op de boot, je ziet de het dan ook eens van
de andere kant.

Doelstelling:
we gaan het vierde jaar in met het studentenzeilen. Wij willen met deze trainingen het studentenzeilen naar een hoger niveau tillen. De
afgelopen jaren hebben we vooral een structuur opgezet om de opkomst bij Klasse Evenementen op gang te krijgen. Studenten werden met name gecoached door de vaste wedstrijdzeilers. Dit jaar willen we betere zeilers van de studenten gaan maken. Op 15 mei
moet er al een NK gezeild kunnen worden (NSR) en van de zomer het WK. De motivatie is aanwezig, de studenten vragen hier al jaren
om.
Trainers:
Wij hebben zeer intensief gezocht naar een aantal trainers die met veel plezier en vanuit een ruime ervaring de trainingen kunnen geven
Ton Broek, Dartcrack van het eerste uur, zeer ervaren zeiltrainer en erelid van de NDKO.
Karel Boot, zeilt al jaren met ons mee in het circuit en meervoudig Jaarprijswinnaar Dart 18.
Paul Brouwer, heeft zijn prijzenkast onder meer gevuld door Overall Winnaar Ronde om Texel en Open Australisch Kampioen F18 te
worden en heeft daarnaast jarenlange wedstrijdervaring op de Dart 18 en F-18 met zeer hoge resultaten.
De trainers worden geassisteerd door 2 ervaren zeilers die op de kant kunnen faciliteren en /of theorietraining kunnen geven.
Programma:
Voor het eerste weekend (29-30 maart) geldt een afwijkend programma. Tijdens dit weekend ligt de nadruk ligt op het in ontvangst
nemen, opbouwen, onderhouden, uitleg en nakijken van boot en trailer
april
Ton Broek
april
Ton Broek
april
Karel Boot
26 april Paul Brouwer
Zoals je ziet is het hele circus 30 maart actief voor de jaarvergadering van 15.00 uur. Een extra reden om een bakje koffie te drinken
op Muiderzand.
Reinout, Mirian en Willem.

