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www.dartworlds.com

Open Nederlands Kampioenschap 2008
10,11 en 12 mei 2008
In dit jaar van de Wereldkampioenschap Dart18 in Nederland(Workum).
Is het ONK nog nooit zo vroeg in het seizoen geweest. Op 10, 11 en 12
Mei wordt dit ONK gevaren in Scheveningen . Dit is tijdens de NSR. Op
9 mei is het mogelijk om vast “ in te zeilen”.

Gestart wordt er vanaf het strand bij de noordpier te Scheveningen. Tractoren voor het plaatsen
van de boten op en van het strand zijn aanwezig op vrijdag van 8.00-20.00 uur, op zaterdag van
8.00 tot 12.00 uur en op maandag van 15.00 tot 19.00 uur. Parkeren kan kosteloos (!) bij de Visafslag op de visafslagweg. Voor verdere bijzonderheden zie de Notice of Race op www.nsr.nl

In dit nummer:
NK Dart18 tijdens de
North Sea Regatta
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Kick-off Studentenboten seizoen 2008
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Dart 18 Worlds
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Impressie:
Sander– Orionis
Maarten– De Zeil
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Wij stellen u voor:
Hans Rovers

Kick-Off van de klasseboten en de start van een nieuw
seizoen met 7 boten !!!!!!!
In het weekend van 29 en 30 maart is het zeilseizoen
van start gegaan. Voor de Klasseboten betekende dit
een weekend lang Kick-Off.

Klasseboten op te snuiven en kennis te
maken met de vele nieuwe enthousiaste
gezichten van de Klasse.

Dit weekend stond in het teken van materiaal: hoe ga
ik met mijn boot om, hoe tuig ik op en vervoer ik alles
op de trailer. Ook in dit weekend werd er van alles
geleerd over masttrim en uitlijnen van roeren.

Groeten,
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Adverteerders
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Zaterdagochtend werden alle boten uit de loods gehaald. Met dank aan Sailcenter hebben alle boten
een winter lang lekker droog gelegen. Daarna was
het materiaal uitzoeken wat hoort bij welke boot en
welke boot gaat naar welke studentenvereniging.
Nadat iedereen een paar rompen, mast, beams en
alle overige materialen toegewezen had gekregen
ging ieder aan de slag. Ko Weeteling en Arend Prins
waren er om iedereen de fijne kneepjes van het optuigvak bij te brengen. Aan het einde van de dag
waren alle boten in elkaar gezet en weer een keer uit
elkaar gehaald en weer in elkaar gezet en netjes op
de trailer achter gelaten voor de volgende dag.
Zondags zouden we gaan zeilen! Omdat het niet
bekend was wat het weer precies zou doen waren
Ruud van Gisbergen, Nicolette van Gorp en Wil
Boendemaker aanwezig om alle studenten goed te
begeleiden tijden hun eerste toch op hun eigen Dart.
Gelukkig bleef het goed weer en kwam zelfs de zon
de grijze wolken verdrijven. Elk team (elke boot) heeft
zondag dus even kunnen snuffelen aan het water,
trapeze staan of eruit vallen. Een van de studenten
was zo enthousiast dat hij vergat de rits van zijn
droogpak dicht te doen.
Mocht je geïnspireerd zijn door dit verhaal en alles
een keer met eigen ogen willen zien, kom langs op
een van de zaterdagen in april om de sfeer van de

Mirian, Reinout en Willem
p.s. we komen nog drie zeilzakken tekort
voor de grootzeilen. Wie heeft er nog wat
liggen? Als je er een kan missen wil je die
dan aan Reinout geven? Alvast bedankt!
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Ik vond dat we goed geholpen worden met
het optuigen van de boot. Ik vind het alleen
jammer dat er nog vrij weinig gezeild wordt.
Er wordt wel veel aandacht aan de theorie
besteed, wat zeker belangrijk is. Bij de theorie zou ik wat meer over de trim van de Dart
willen weten. Dit komt misschien ook door
mijn zeilervaring. Veel Dingen in de theorie
waren voor mij al bekend. Verder vond ik het
een heel geslaagd weekend.

Eerste weekend was spannend voor ons
omdat we voor het eerst meededen. De
boot werd opgeleverd en het was erg leuk
alle mensen een hand te schudden. Ons
team bestaat uit ervaren en minder ervaren mensen. De trainingen op de wal en
op het water zorgen voor stijle leercurves.
Het maakt iedereen dol enthousiast. Hulde
voor de klasse.
Maarten—De Zeil (Rotterdam)

Sander– Orionis (Amsterdam)

Hans Rovers

We stellen u voor: Hans Rovers ( 6684)

1. Wat doe je in het dagelijkse leven. (werk, studie, gehuwd, etc...)
Ik ben Directeur voor het zogenaamde REACH project bij
LyondellBasell. Wij zijn grondstoffen fabrikant, voornamelijk voor de plastic industrie, en wij moeten alle toepassingen van alle stoffen die we wereldwijd produceren gaan
registreren bij de European Chemicals Agency. Ondanks
hoe het klinkt is het een fantastische baan! Ik geef direct
en indirect leiding over tientallen mensen over de hele wereld.
QNH nieuwe sponsor voor WK Dart 18 in

Workum en einde voorinschrijving
PREPARE YOURSELF FOR THE WORLDS 2008!
QNH nieuwe sponsor
De organisatie van het WK is blij te kunnen melden
dat er een sponsor is gevonden om ons evenement tot
grote hoogte te laten steigen! QNH, bekend als Business Integrator, gaat het WK sponsoren. QNH heeft
vestigingen in Zeist, Amsterdam, Groningen, Maastricht Airport en Hasselt (B) en zo’n 300 medewerkers op het gebied van Infrastructure, Application Development, Enterprise Intelligence, Performance Management en Interactive Communication. Business
Integration is een breed aandachtsgebied: processen,
organisatie, communicatie en ict. QNH heeft de competenties in huis om ondernemingen beter te laten
presteren vanuit de visie dat een geïntegreerde aanpak tot fundamenteel betere resultaten leidt. Kijk voor
meer informatie over de sponsor op www.qnh.nl.
Einde voorinschrijving
Het einde van april nadert met rasse schreden.... Tot
31 april kan er goedkoop worden ingeschreven voor
de Worlds. Tot deze tijd is het inschrijfbedrag €275,daarna zal het €325 euro worden. Schrijf je dus snel
(als je dit nog niet gedaan hebt) in via
www.dartworlds.com en zorg dat de 100 botengrens

overschreden gaat worden! Hoe meer boten, hoe
meer fun!
Info over het programma
Inmiddels is er ook al wat meer bekend over het programma tijdens het WK. Zo zullen er een aantal happy hours zijn, bands, 3 maal een diner en op donderdag zal het “Aruba Day” zijn in het kader van het WK
2009! Ook zullen er verschillende prijzen zijn voor de
zeilers, zoals een dagprijs, studentenprijs, beste vrouwenteam, senioren prijs en noem maar op!
Reden genoeg om te komen! Neem ook je familie en
vrienden mee, ook voor hen zullen we zorgen dat ze
een mooie tijd hebben tijdens het WK.

2.Van wanneer zeil je en met wat?
Vanaf mijn twaalfde, begonnen met rondbodems
(bouwjaar 1896), niet te hoog en laten lopen, tot catamarans, niet te hoog en laten lopen! En alles daartussen
waar je gewoon mag knijpen! Lekker, en veel gemakkelijker.
3.Eerste ervaring Catzeilen?
Op mijn 29ste, was gaan eten bij Paul Brancard thuis in
Amsterdam, volgende dag besloten een catamaran te kopen en met Paul te gaan wedstrijd zeilen. Beste beslissing
ooit. (Op wat persoonlijke beslissingen na, trouwen, kinderen en zo)
4.Wedstrijdzeilen?

SEE YOU AT THE WORLDS!

Is schaken terwijl je erg fysiek bezig bent en emmers water over je heen krijgt in een oneindig moeilijke omgeving.
Je moet je eerst goed voorbereiden en dan je kansen creëeren. De meesten, die besluiten te winnen en de consequenties van dat besluit aanvaard, kunnen winnen. Het is
hard werk!
5.Eerste Dart 18 ervaring?
Dromend in 1979 met een KNWV boekje in mijn hand. Ik
vond hem zo mooi! Pas veel later een gekocht! En nog
een. En nog een. Etc. (Geen dank, Ed en Betty Mulder)
6.Meest spectaculaire/bijzondere zeilervaring?
Wedstrijd met een Eightyene kwart-tonner woensdag

avond vanuit Jachthaven Naarden. Felle stortbui met
windkracht 9 voor de wind. (gelukkig geen spinaker)
Een vriend van me in Almere vertelde me later dat de
tuinmeubelen twee tuinen verder lagen! Ik kan me een
soort serene rust herinneren met vlak water door de
stortregen en geen boot in zicht, ook vanwege de stortregen, maar toch volle snelheid! Kei en keihard! De bui
ging precies bij de lage boei liggen, mooier kon niet.
Daardoor wonnen we die wedstrijd. Ook, weekje Steinhude in 1989, met knikkende knieën het water op vanwege de storm die de hele juli week aanhield.
7.Wat is je beste prestatie?
Tweede van de nederlandse competitie Dart in 1990.
Achter de beroemde Annemarie Kingma. Die zeilde
destijds met ene Sven Karsenbarg of zo.
8.Je bent gestopt en wil zeilers coachen, wat spreekt je
daarin het meeste aan?
Sorrie, maar ik ben in het najaar weer begonnen, met
mijn zoon Tim Rovers, en we willen iedereen achter ons
hebben. Tim heeft goed inzicht maar had in het najaar
wat moeite om met harde wind te blijven staan, we zijn
toen gestopt. Toch was de eerste wedstrijd met licht
weer erg hoopvol. Over coachen, ik coach veel aanstormend talent op de zaak. Coachen is leuk omdat jonge
mensen tegenwoordig zo lekker ambitieus zijn. Zij houden mij scherp door hun snelheid en relevante kennis,
en ik geef hun de ervaring en de ruimte. Win win!
9.Advies voor Dart zeilers. Lees mijn presentatie “ Hard
met een Dart”. Ik heb alle ervaring over Dart en catamaran zeilen die ik kon vinden bij elkaar gehaald en een
powerpoint gezet. Ik word geholpen door topzeilers van
nu en het verleden. Oorspronkelijk alleen voor mijn
zoon en mijzelf maar ik heb besloten het te delen. Het is
een erg goed stuk geworden hoewel het nog veel op de
techniek focust. In de nabije toekomst wil ik wat meer
over strategie en tactiek gaan toevoegen. Het is een
levend stuk, ik ben van plan het continue te updaten op
aanwijzing van anderen en door onze eigen ervaring.
Hopelijk binnenkort op de NDKO website te downloaden.

