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Na jaren van afwezigheid nu weer op de agenda. Een klasse-evenement op het veluwemeer
vanaf het Flevostrand. Dit is vanaf de jachthaven Flevostrand nabiij de gelijknamige Camping. Helaas zijn ze op dit ogenblik de faciliteieten op de jachthaven aan het renoveren en
vinden er bouwactiviteiten plaats. Zo is het
groene strandje op dit moment niet beschik-

Interessante
informatie:
•
•

Klasse-evenement Flevostrand 5 en 6 juli 2008

Het laatste DARTnieuws
vindt u op www.Dartcat.nl

baar, zodat de trailers op de parkeerplaats
dienen te blijven staan om alle boten op het
zandstrand te kunnen herbergen. Tevens is
er geen restaurant meer op de jachthaven.
Wel is het restaurant op de camping beschikbaar. (Op ca 300m afstand) De klasse
zorgt voor koffie en thee ter plaatse, voor
eten e.d. dien je zelf te zorgen, of naar het
restaurant op de camping lopen.

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

De briefing is zoals gewoonlijk op zaterdag
om 11 uur en de start om 12 uur. Op zondag
de start om 11 uur. Kosten van inschrijving
is €40,Voor route beschrijving en bijzonderheden
over de camping zie: www.flevostrand.nl
tel.camping 0320288480
Wedstrijdinfo. Bas Leyen 06.24560101
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Dart Klasse evenement Hargen aan Zee opnieuw een succes.
Hargen aan Zee, voor het vierde jaar op rij
organiseerde Catamaranclub 7.2 uit Hargen
aan Zee op 14 en 15 juni een klasse evenement voor de Dart 18. De weersomstandigheden waren, zoals ieder jaar, geweldig. In
tegenstelling tot voorgaande jaren was de
weersvoorspelling dit jaar slecht. De Dart
zeilers zouden geconfronteerd worden met
regen, onweer en harde wind met windstoten. Niets van dat alles gebeurde. Beide dagen 2 tot 3 beaufort wind, veel zon en geheel
droog. Door de lichte wind werden de races
vooral gekenmerkt door een zeer sterke stroming. De teams Weeteling/Bootsma en Boot/
de Gier deelde zaterdagavond na drie races
de koppositie, gevolgd op een derde plaats
door team van Gorp/van Gisbergen. De strijd
om de prijzen bleef zondag tot de laatste
wedstrijd spannend. De eerste vijf teams
lagen op puntenaantal zo dicht bij elkaar dat
bij de start van de derde en laatste race alle
teams nog kans maakten op de hoogste tree
op het podium. Uiteindelijk was de uitslag als
volgt:

1.Karel Boot - Annet de Gier
2.Ko Weeteling – Berend Bootsma
3.Arend prins – Reinout den Teling
4.Nicolette van Gorp – Ruud van Gisbergen
5.Adrie Bremer – Gesina Damman
Ook de door de Nederlandse Dart Klasse
Organisatie gesponsorde studenten teams
voerden weer hevige strijd. Uiteindelijk wisten
de Utrechtse studenten van Histos: Frederic
Westedt en Joris Tiggelaar de overige studenten voor te blijven. Beste Catclub 7.2
team was Dick Ganseman met Froukje Weeteling.
Zoals ieder jaar in Hargen was ook dit jaar de
organisatie weer perfect. Op zaterdag de
traditionele en inmiddels beroemde barbecue,
een lekker ontbijtje zondag ochtend voor de
teams die de nacht op het strand hadden
doorgebracht en een gezellige prijsuitreiking.
Kortom, een op alle fronten geslaagd klasse
evenement in Hargen aan Zee.
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We stellen u voor: Adrie Bremer

Dart 7832

meer, georganiseerd door camping V.S.B.,toen Dick Ganseman een dart kocht en buiten de deur ging zeilen. Hij vroeg
me mee naar het W.K. in Medemblik, en dat was pas echt
wedstrijdzeilen. Heel veel boten en heel
veel indrukken. We zijn geloof ik 100 van de 113 geworden
maar lol hebben we zeker gehad.
6.Meest spectaculaire/bijzondere zeilervaring?
Als bemanning bij Dick in Scheveningen met heel veel wind.
We kwamen van de bovenboei om de wegbrengboei en
hadden het gevoel dat we afgeschoten werden zo veel acceleratie kreeg de boot. Ook zijn we in diezelfde wedstrijd
1.
Wat doe je in het dagelijkse leven.
een keer compleet los gekomen met de gehele boot op
(werk,studie,gehuwd, etc...)
een grote golf, machtig gevoel geeft dat vooral vanuit traIk ben Adrie Bremer 47 jaar, Samenwonend met Gesie- peze.
na Damming sinds april 2006. Ik heb 2 zonen Kevin en
7.Wat is je beste prestatie?
Brian, en Gesiena heeft 1 zoon Niels dus een gezellig
Het is met de prestaties beter gegaan toen ik met Gesiena
huis vol. k ben afdelingsmangager van de AGF in een
grote C1000 in Zwolle, Kaderlid en vervangend bedrijfs- ben gaan zeilen met een vierde plaats rondje Pampus
2007 ,een vierde plaats ronde om Texel 2008,en een vijfde
leiding.
plaats K.E. Hargen aan zee.
2.Van wanneer zeil je en met wat?
8.Je bent de stuurman, wat spreekt je daarin het meeste
aan?
Ik ben in 1978 in contact gekomen met de waterport
eerst leren surfen op een al oude TC 39 plank met hou- Het mooiste van sturen vind ik dat je kan spelen met de
wind en de golfen door roer en zeil. Je bent verantwoordeten giek. Daarna als bemanning meegezeild op een
lijk voor de snelheid van de boot. Het geeft een heel vrij
Tempo en een spanker. Een speedboot ingeruild voor
gevoel waardoor je de dagelijkse beslommerringen voor
een hydra catamaran en een poos bij mijn zwager als
even vergeet.
bemanning en toen zelf gaan zeilen, eerst in een FJ
later in een Laser.
9.Advies voor Dart zeilers.
Ga door en zeil veel, maak uren,probeer een vast team te
3.Eerste ervaring Catzeilen?
vormen. Kijk goed naar anderen en luister naar
tips.
Met mijn 1e eigen catamaran een hobie 14 standaard,
die weer ingeruild voor een splinternieuwe hobie14 turbo. De jongens begonnen wat groter te worden en er
moest een 2 persoons catamaran komen en bij hobiecat
Holland lag een 3 jaar oude dart 18 met spinaker amper
gebruikt met het nr 6835, de deal was snel gemaakt,
nooit spijt van gehad.
4.Wedstrijdzeilen?
Hydra catamaran met midzwaarden en giek liep erg
hard op het vlakke water van het veluwemeer. We hebben er verschillende camping wedstrijden mee gewonnen.
5.Eerste Dart18 ervaring?
W.K. Medenblik heel veel dartjes 1 dag goeie wind,heel
mooi weer.
Ik zeilde al een aantal jaren wedstrijden op het veluwe-

Theorie
podium:

(Hans Rovers heeft een PowerPoint presentatie gemaakt
over het varen met een Dart18. Mede dat hij ook trainingen
organiseert om de theorie in praktijk te brengen, zullen we h
enkele heats hier publiceren. De gehele pp-presentatie zal
op de website gepubliceerd gaan worden. Red.)

Optuigen:
•
Rompen moeten parallel zijn
_ Beetje uit elkaar om
Bridle effect teniet te doen
Minder verleieren
•
Roeren zelfde als de rompen:
_ Zonder speling
•
Beams moeten goed passen
_ Moeten gelijk aangrijpen als je boot optilt
_Clips aan de achterbeam moeten goed passen
•
Voetbanden en trampoline moeten erg strak zitten
(pijnlijke vingers). Geef de voetbanden een twist, zodat je voeten er makkelijk onder glijden
•
Mastpositie moet gemeten worden
_Stagen moeten even lang zijn
_Gebruik trapezedraad methode om de maststand te
meten, dit levert een markering op dek op.
_Als de markering bij de middelste voethouder is 
recto.
-Vuistregel:
•
150kg bemanning markering bij achterste
beampocket
•
Lichter naar achteren, zwaarder naar voren tot
voethouder
•
Extreem licht bij zwaar weer: Virtuele markering achter de spiegel
Stagen
•

Hoe strak gaan de stagen?
—Meten als volgt
• Druk de voorstag naar voren en naar achteren, meet het verschil in afstand tot de mastvoet
•Standaard 30-40 cm.
—harde wind, lichte bemanning losser mast
staat meer naar lij
• Wind wordt gemakkelijker gelost
—Pas op, verschillende manieren voor harde
wind:
• Mast naar achteren: voorstag losser
• Mast naar lij: zijstagen losser

Trimmen op de kant
•
Principe, boot moet iets loefgierig zijn op een romp,
maar niet echt trekken
•
Maststand— zie pagina maststand
•
Spanning stagen—zie pagina stagen

Hans Rovers 24 Maart 2008

•

Misschien zeillatten
-Zachte wind hoge golven en lichte bemanning,
strak
-Bij harde wind, met name top 5 los-vast

•

Of zeillatten
--Bovenste lat altijd superstrak
--Tweede, derde iets minder
—daaronder plooien uit zeil
Voorlijk fok
—Met harde wind iets strakker, wind is sterk genoeg om zeil te “draaien” , niet te strak
—Met zachte wind iets losser, zodat zeil zich
“goed vormt”
Truck, grootschoot strak, voorlijk strak totdat een
vouw ontstaat, iets losser, vouw weg.

•

•

Fokkeschootblok
—het gaat om de verhouding, kracht in het onderlijk ten opzichte van de kracht in het achterlij
—hangt af van de tell-tales aan de wind
• Vaar aan de wind, loef langzaam op
• onderste tell-tales naar achteren, binnenste boven omhoog
—Fokkeblok naar voren
• Bovenste tell-tales naar achteren, , binnenste onder omhoog
—fokkeblok naar achteren
• Met keiharde wind, blok kan wat naar achteren
om te lozen
• Echter effect is niet groot en :
• Fok is nodig voor snelheid
• Fok drukt lijromp in het water, minder stampen!

•

Stel de grootschootblokken zo in dat bij het aantrekken de schoot deze niet automatisch in de
klem schiet
- inklemmen moet gebeuren door een beweging
van de schoot omhoog

Checklist voor het zeilen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inspectieluikjes stijf dicht?
Sluitingen nagetrokken?
Ringen afgeplakt?
Alle knopen OK? ( Truc, plak platte knoop
grootschoot-overloopschoot vast)
Peddel aan boord?
Oprichtlijn goed bevestigd?
Alle kleding OK? Drijfvesten aan?
Stopwatch?
Eten+drinken?
Trim nagelopen?

