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het zeilen. Za. Is er een gezamenlijke maaltijd. De gebruikelijke tijden zijn weer van toepassing. Za. Briefing 11.00 uur start
12.00 uur en Zo. Start 11.00 uur.
De inschrijving is € 35. excl.
maaltijd Tot ziens op het strand.
Voor het laatste nieuws e.d. zie:

Alweer voor het vierde
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

Interessante
informatie:
•

Klasse-evenement Hargen aan Zee 14 en 15 juni 2008

Het laatste DARTnieuws
vindt u op www.Dartcat.nl

www.cat72.com

Het laatste nieuws over
het WK Dart18 vindt je op:
www.dartworlds.com

www.Dartcat.nl

In dit nummer:
KE Hargen aan zee
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Dart 18 Worlds
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Overwinning
KE Hellecat
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Wij stellen u voor:
Margje Tempelaars

2,
3

Route:
Wegens opbrekingen en werkzaamheden is de oude routebeschrijving NIET van toepassing. Op korte termijn zal op de site van de
Dart en cat7.2 er een nieuwe route geplaatst worden.
Transport het strand op: vrijdag tussen 18 en 21 uur. Zaterdag tussen 8 en 10 uur. Contact over transport: Richard Modder
06.55333568 of Wout Groot 06.55330556

Overwinning Nicolette en Ruud: Revolutie of Evolutie?

Theoriepodium
door Jan Post
(2e gedeelte)

3

Adverteerders

4

Op het klasse-evenement in Hellevoetsluis zijn Nicolette van Gorp en Ruud van Gisbergen winnaar van
het klasse-evenement geworden. Voor Nicolette als
stuurvrouw en Ruud als bemanning een top prestatie.
Een vaste top zeilers heerst al geruime tijd over de
top 3. Het is knap om dit te winnen en met een rijtje
van (6)/1/5/1/1/2, laat dit team zien dat zij dit evenement niet met toeval hebben gewonnen. Dik verdiend!
Bij deze overwinning wil ik graag stil blijven staan.
Wanneer heeft een stuurvrouw een 1e plaats gezeild
op een KE? Ik heb links en recht geïnformeerd en ik
stel vast dat Nicolette de eerste stuurvrouw is, die
een klasse-evenement heeft gewonnen binnen het
bestaan van onze 30 jr. Dartklasse. Dit is dus een
hoogtepunt in het bestaan van de Dartklasse en dat
maakt deze overwinning tot een overwinning met
een extra gouden rand.
Is er voor de stuurmannen nog meer zwaar weer op
komst? Ik zou zeggen, ja. We hebben op dit moment
een aantal stuurvrouwen varen: Nicolette, Margje,
Petra en Miriam.
Zij allen laten op dit moment een enorme progressie
zien in hun zeilen. Zij weten bij de laatste evenementen sterk te pieken. Is de overwinning van Nicolette

een revolutie binnen onze klasse?
Zullen de mannen vanaf vandaag
voorbij geracet gaan worden, door
Nicolette of mogelijk door de andere
dames? Het is afwachten, maar zeker
is, dat de stuurvrouwen langzaam
terrein winnen. Mogelijk zijn dit wel
de zeilsters, die een WK in de toekomst voor Nederland kunnen gaan
winnen!
Dames zet hem op!
Voorzitter Nederlandse Dart Klasse
Organisatie
Willem van Putten
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We stellen u voor: Margje Tempelaars
slingerd worden aan een trapeze draadje wat minder.

Dart 7154
Wat doe je in het dagelijkse leven. (werk,studie,gehuwd,
etc...)
Ik heb eerst in Utrecht Communicatie Management gestudeerd, dit heeft in 2007 geresulteerd in een mooi diploma.
Vanaf dat moment ben ik actief als Marketeer voor het bedrijf
QNH. Dit bedrijf is gericht op Business Integration en heeft
een hele vrije kijk op de wereld, is vol van vernieuwing en dat
maakt het werk erg leuk en spannend. Persoonlijk hou ik van
een vernieuwende sfeer en kan me daarin erg goed vinden
binnen dit bedrijf, niks is te gek en alles kan (als je er maar
hard voor werkt :) ). Sinds kort is QNH één van de
hoofdsponsoren van de Dart 18 Worlds en we zullen menig
werknemer dan misschien ook wel tegenkomen tijdens ons
WK. Sinds 2 maanden woon ik samen met Matthijs in Bilthoven, erg leuk. Aan het huis moet nog een en ander gesleuteld
worden, de vorige eigenaar was een oude vrouw die niet zoveel aan het huis heeft gedaan. Toen we het kochten was
alles mooi jaren 80 bruin inclusief de keuken met van die fijne
eikenhouten bruine keukendeurtjes en een fantastisch bruinen
toilet met beige toiletpot, erg charmant... Je waant je in ons
huis echt “Back in the 80’s”! Dat moet er dus uitgeklust worden, je houdt alleen wel erg weinig tijd om te klussen over met
het vele zeilen met de Dart, dus dat komt in de winter weer....
Van wanneer zeil je en met wat
De eerste zeilervaring was bij een zeilkamp van mijn middelbare school. Lekker op valkjes rondkrossen door Friesland.
Niet echt veel van het zeilen geleerd, maar dat kwam later.
Het kamp was vooral leuk met de padvinderachtige grappen
die werden uitgehaald. We hadden daar zo’n 20 valken en op
een ochtend kwamen we bij de valken aan om weg te varen,
was er van alle “bomen” een boomhut geklust op één van de
valken. Heeft de hele dag gekost om die uit elkaar te halen,
hihi. Daar heb ik Paul leren kennen, hij is inmiddels ook actief
in de Dart en vaart met Willem.
Na dit kamp was ik al wel enthousiast voor het zeilen, daarna
in Kerkdriel CWO 1 & 2 gehaald op de valk. Het echte zeilen
kwam pas toen in ik St. Moritz in Zwitserland een jongen tegen het lijf liep die een 18ft Skiff wedstrijd had daar en vroeg
of ik het leuk vond een keer 49’er te varen. Wat een ervaring,
pure acrobatiek en snelheid... Dat was het echte zeilen in mijn
ogen en sindsdien had ik me voorgenomen “echt” te gaan
zeilen.
Het kwam goed uit dat in Utrecht de studentenzeilvereniging
Histos bestond, daar ben ik toen gelijk van lid geworden in
2000. Toen had Histos nog Laser 2’s waar veel wedstrijden
mee werden gevaren. Dus het was simpel aanhaken, stuurman zoeken, oefenen en wedstrijdjes varen. Erg goede en
leuke ervaring om zo snel mogelijk te leren zeilen. Uiteindelijk
werd het Laser 2 veld in Nederland en wereldwijd erg klein,
dus moest er een alternatief gevonden worden, en dat was
voor mij de catamaran!
Eerste ervaring Catzeilen?
Dat was op een Hobie 16 van Histos. Toentertijd had Histos
een behoorlijk actief Hobie catamaran kader waarin op een
leuk niveau les werd gegeven. Eerst vond ik het nog wel beangstigend, die snelheid en de manier waarop de boot zich
gedroeg. Het engste was nog wel dat de Hobie 16 redelijk
makkelijk voorover omgaat en daar zag ik dan ook erg tegenop. Vliegles vind ik wel leuk, maar 8 meter voor je boot uitge-

Wedstrijdzeilen?
De eerste wedstrijdjes die ik gevaren heb, waren op de Laser 2.
Voornamelijk studentenwedstrijden en 1x aan een WK Laser 2
meegedaan in Hoorn. Dat was een mooie ervaring. Met zo’n 60
spinnakerende bootjes bij de benedenboei aankomen met windkracht 6 is best spannend, zeker als de helft om ligt bij de boei!
Verder nog een aantal wedstrijden met de FF95 van Histos gevaren, vooral de North Sea Offshore regatta. Daarna heb ik eigenlijk
voornamelijk wedstrijden in de Dart 18 gevaren.
Eerste Dart18 ervaring?
Dat was op een van de eerste weekenden dat er een studentenboot was. Leuk een boot die soort van voelt als jou eigendom,
maar dan gesponsord! Ik zat toen in een team met David, Christa
en nog een paar. De meeste wedstrijden met David en Christa
gevaren. De eerste echte grote wedstrijd was toen de North Sea
Regatta, en wat een vuurdoop was dat! Eerste dag begon met
windkracht 3, lekker gevaren, niet hoog geëindigd, maar wel lekker gevaren. De tweede dag was het windkracht 7 met VEEL
branding, ofwel, de race ging niet door. De branding stond tot ver
buiten de havenhoofden, wel een heel spectaculair gezicht. Zondag stond er nog een hevige branding, maar het was halve wind
door de branding knallen met 4bft, dus dat ging goed. Helaas was
de wedstrijd ook voor die dag afgelast. Erg jammer, maar David
en ik hebben nog wel een stukje heel hard gezeild. Een zeer
mooie ervaring. De onderstaande foto is genomen tijdens Round
Texel 2005, een superspectaculaire evaring met heel veel wind en
een hoge branding. Zo’n 100 boten waren al tot stukjes gecrasht
en toen moest ik nog het water op... Spannend! Nadat we erg
goed gefinisht waren, kwam Willem op ons af. Zijn eerste zin was:
“Ik vind het zwaar onverantwoord dat jullie het water op zijn gegaan, maar jeetje, wat hebben jullie goed gevaren. Hier een Biertje!”. We zaten hem nogal op de hielen gedurende het evenement!
Arend (hij voer met Willem) bleef maar achterom kijken.... Zo van:
Goh, wat komen die studenten dicht bij... Ook hebben David en ik
meegedaan aan EK in Knokke België! Wat een fantastische club
en organisatie daar! Onderstaand een foto van dit EK! Toch leuk
om zo’n foto te hebben ;)!hebben Mirian en ik team gevormd. Erg
geslaagd, en hebben samen veel mooie dingen meegemaakt.
Inmiddels heeft Mir haar eigen Dartje en zijn we als team uit elkaar gegaan. Maar wel een onwijs mooie tijd gehad!
Meest spectaculaire/bijzondere zeilervaring?
Met windkracht 10 op een FF95 tijdens de ATP Challenge, een
race van IJmuiden naar Lowestoft en terug. De heenweg naar
Lowestoft was erg relaxed, met windje 4 kachelen naar Lowestoft,
daar veel bier drinken in een foute Engelse kroeg en daarna lekker aan boord slapen. De terugweg was een heel ander verhaal.
We werden de avond voor de terugtocht al gewaarschuwd dat het
ontzettend hard ging waaien, er zou een flink front over komen en
ze wilden de wedstrijd 2 uur eerder laten starten, zodat iedereen
misschien voor het front al in de haven van IJmuiden zou liggen.
De race begon rustig, 4bft downwind, dus BMF Spi (BMF als in
Big Mother Fucking spi) op en gas erop. Het begon al wat harder
te waaien, dus spi er maar af en twee fokjes uitbomen (aan elke
kant 1). Vervolgens maar weer 1 fok eraf gehaald, grootzeil 1x
gereefd en gas erop. Het begon al te schemeren en nog harder te
waaien, zo’n 7 a 8 bft. Dus de andere fok er ook maar af en nog
een rif in het grootzeil. De eerste noodkreten kwamen al over de
marifoon, aantal jachten waren hun mast al kwijt... Dan begin je al
te denken en wordt het toch wel erg spannend. Vervolgens was
het 12 uur ‘s nachts en kwamen we wat dichter bij IJmuiden in de
buurt. Toen begon het echt te poeieren, zo heftig nog nooit meegemaakt. De eerste Maydays waren al op de marifoon te horen,
een Duits jacht met vakantievierders was op het strand gelopen
en alles bij dat schip was kapot. De constante Maydays maakten

het echt eng. Wij lagen plat voor de wind in
de buurt van IJmuiden midden in de Shipping Lane, midden tussen de tankers. Golfje op, overal lampjes, aaahhhhh zeetankers
dus! Golfje af, niks meer te zien. Pikdonker
overal. Golven van zo’n 6 meter hoog...
Aiaiai. En dan plat voor het lapje met windkracht 10. Dennis van Histos was al 10 uur
aan het sturen, want niemand anders kon
dat behalve hij en de eigenaar van de boot.
Dus Dennis moest wisselen, want trok het
niet langer en Klaas (de eigenaar) ging
sturen. Zodra Klaas de helmstok overnam
ging het los... Jawel een klapgijp, en dat
met windkracht 10. Gelukkig weinig schade, alleen de traveller van het grootzeil was
van de rail gerukt... Afgepeigerd kwamen
wij in de haven van IJmuiden aan, waar
een biertje een welkom geschenk was!
Wat is je beste prestatie?
Mijn beste prestatie was tijdens Round
Texel vorig jaar met Mirian vorig jaar, toen
zijn we 2e damesteam geworden, met
slechts 1 seconde verschil met de nummer
1... Jammer jammer jammer... Die hadden
we makkelijk kunnen hebben... Dit jaar een

Theorie podium:

nieuwe kans bij Round Texel!
Je was studentenzeiler, wat spreekt je
daarin het meeste aan?
Dit was een van de weinige manieren om
op een makkelijke manier in het wedstrijdzeilen te rollen. Ik vind het een fantastisch
initiatief! De klasse staat open voor vernieuwing en de zeilers uit de Dart klasse
geven met passie uitleg over hoe je de boot
harder kunt laten lopen. Zonder dit initiatief
zou je niet zo snel aan de Dart denken om
mee te gaan zeilen. Nu ligt de focus er juist
op en kan er actief gepromoot worden dat
de Dart een fantastische klasse is met
groot potentieel. Het werd ons ook makkelijk gemaakt om de wedstrijden te zeilen als
student, iedereen hielp om ons naar een
wedstrijd te krijgen en gaf ons uitleg.
Het studentenzeilen groeit ook duidelijk,
begonnen met 1 boot, nu zijn er al 7! Waarvan 1 boot gekocht is door Broach, 1 al
aanwezig was bij de studentzeilvereniging
in Rotterdam en de rest vanuit de stichting
komt die het jeugdzeilen promoot. Dit jaar
worden er 5 studentenboten ook nog eens
gesponsord door QNH. Ik hoop dat ze alle-

(door Jan Post)

maal een mooie prestatie gaan leveren
tijdens het WK in Workum later dit jaar.
Advies voor Dart zeilers.
Blijf Dart zeilen, het blijft een van de
mooiste catamarans op deze aardbol,
ook al zit er geen spi op of een overdaad aan lijntjes. Het blijft een fantastische boot en is absoluut spectaculair
(en stiekem leuker dan een F18!). Ik zie
jullie graag op het water en hoop dat
we steeds meer niet-wedstrijdzeilendedartzeilers over kunnen halen om eens
een wedstrijdje mee te doen. De sfeer
is fantastisch na elke wedstrijddag, met
een bbq, een biertje en lekker napraten.
Komt allen naar het WK in Workum, dit
belooft een fantastisch evenement te
worden, met bands, dj’s, lekker zeilen,
goed wedstrijd comité en je tent kan je
zo praktisch naast je boot zetten!

Vervolg van publicatie in Nieuwsflits nr 3

Wanneer het rol patroon evenwijdig ligt met de windrichting dan
leidt dit tot een oscillerende wind (zie figuur Oscillerende wind).

Pulserende wind (zie figuur pulserende wind)

Hoe nu om te gaan met deze patronen. Ten eerste mag een
stuurman verwachten dat wanneer het oppervlak in windwaartse
richting enkel uit water bestaat dat dan het zich al bestaande patroon zich zal voortzetten. Bestaat het oppervlak in windwaartse
richting daarentegen uit droog land dan zal de te verwachten progressie bestaan uit: stabiele
(gelijkmatige wind, instabiele
wind (hexagonaal celpatroon,
pulserende wind, oscillerende Stabiele wind
wind).

Pulserende wind is in de windwaartse richting te herkennen
aan haaks op de windrichting staande banen
van
minder en meer licht
reOscillerende wind
flecterende banen.
Wanneer je halve wind
vaart en je komt in een relatieve kalmte terecht dan loont bijvoorbeeld oploeven naar de volgende ‘baan’ met sterkere
wind. Iets soortgelijks geld voor de ruime rakken. Het loont dus
om de banen op te zoeken en de meest directe koers naar de
boei zal zeker niet de snelste zijn. Want het gaat erom dat je
de meeste tijd doorbrengt in die gebieden waar de meeste
wind zit.

Stabiele lucht

Oscillerende wind (zie figuur oscillerende wind)

Verschijningsvormen en de praktijk

Dit windtype verschijnt wanneer thermische opwarming nagenoeg
afwezig is bijvoorbeeld in zwaarbewolkte omstandigheden met
mist of motregen.

Instabiele lucht (zie figuur instabiele wind)
Let hier goed op de intensiteit van de ruwheid van het water omdat dit de locale windsnelheid goed aangeeft. Verder geldt in het
algemeen bij licht weer maar bij instabiele wind specifiek dat de
windrichtings indicator bovenaan de mast moet zitten. Vanwege
het feit dat er lager nog
minder wind is en dat
deze ook nog verstoord
is zullen teltails of linten
aan de verstaging niet de Pulserende wind
vereiste informatie kunnen geven. Verschillen in schaduw en lichtreflectie op het water geven een idee van de wind richtingsverschillen. Het feit dat een vlaag niet op je af komt toont aan dat je
je zeer waarschijnlijk in een thermisch windpatroon bevindt.

Voor catamaran zeilers betekent overstag gaan relatief veel
snelheids verlies. Bij oscillerende windpatronen is het daarom
beter om de patronen van verandering van windrichting te leren herkennen en daar al koersverleggend de optimale snelheid in de richting van de bovenwindse of benedenwindse boei
te bewerkstelligen.

Tot slot
Het inzicht en het naar voren brengen van de thermische patronen moet het zeilteam in de gelegenheid stellen om te herkennen met welke van de 4 patronen hij te maken heeft. Daaruit kan hij vervolgens de strategie bepalen die hen de meeste
tijd in de sterkste wind zal doen zeilen, hetgeen het belangrijkste is bij zeilen in licht weer. Dit is zeker geen gemakkelijke
opgave, de beschreven patronen maken het in ieder geval
mogelijk om er tenminste naar te zoeken!

