
Dart 18 Wereld Kampioenschap 2009 

 

 

De voorbereidingen voor het Dart Wereld Kampioenschap 2009 op Aruba zijn in volle gang. Een Dart evene-

ment onder tropische condities! Temperaturen rond 32°C, Noordoosten wind, windkracht 5, een watertempera-

tuur van 28°C, azuur blauwe zee en lange witte palm stranden….kortom Aruba is een fantastische locatie voor 

het komende Wereld Kampioenschap. 

Met 18 jaar ervaring in het organiseren van de jaarlijkse Aruba Heineken Regatta in November zal de organisa-

tie – met aan het hoofd Edwin Lodder- een groot succes maken van het Wereld Kampioenschap. Op dit mo-
ment vinden gesprekken plaats met het Holiday Inn hotel, luchtvaartmaatschappijen en container vervoerders 

om tot een zo gunstig mogelijke ‘package deal’ aan de deelnemers te kunnen aanbieden.  
 

Het Wereldkampioenschap vindt eind november plaats en zal ook voor de supporters en niet-zeilers een gran-

dioos evenement worden. 

Via de website www.dartworlds2009.com wordt je op de hoogte gehouden van de voorbereidingen. Zorg er-
voor dat je deze tropische Wereld Kampioenschappen niet mist en plan je vakantie in 2009 in november! 

Edwin Lodder 
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Trimmen op de kant 3
• Mischien, Neerhouder

– Aan de wind, harde wind, lichte bemanning. Strakker
– Ruime wind, zachte wind, zware bemanning. Losser
– Begrenzerbeugel moet iets naar voren kunnen wijzen bij ruime wind
– Meten, plak meetregels op de mast

• Hijs het zeil en leg de boot in hoek van 45 graden
– Voor licht weer:

• Zet bemanning aan hoge kant tegen omslaan
• Ga recht achter de boot staan

• Trek schoot langzaam aan totdat de bovenkant van het achterlijk parallel is aan de 
mast, de onderkant staat nog open

• Merk deze stand, dit is de uiterste stand voor licht weer. (pas op, alleen bij deze 
maststand!!) 

– Vanaf windkracht 4
• Leg de boot in het water en ga zeilen
• Zeil aan de wind en trek het zeil hard dicht totdat de telltales aan lijzijde gaan 

wapperen
• Laat het zeil langzaam schieten totdat het wapperen ophoudt

• Merk deze stand voor windkracht 4 en 6. (let op, bij iedere maststand zijn er andere 
waarden)

Alternatief:

•4 telltales tussen latten bovenin in achterlijk 
•Indien deze tell-tale tegen achtekant zeil aanplakt, teveel 
spanning op achterlijk
•Werk veel met grootschoot
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Trimmen op de kant 2

• Fokkeschootblok
– Het gaat om de verhouding, kracht in het onderlijk ten opzichte van kracht in het 

achterlijk
– Hangt af van tell-tales aan de wind

• Vaar aan de wind, loef langzaam op
– Onderste tell-tales naar achteren, binneste boven omhoog

� Fokkeblok naar voren

– Bovenste tell-tales naar achteren, binneste onder omhoog
� Fokkeblok naar achteren

– Met keiharde wind, blok kan wat naar achteren om te lozen 
• Echter, effect niet groot en:

– Fok is echt nodig voor snelheid
– Fok drukt lijromp in het water, minder stampen!

– Goede beginstand: 87 cm vanaf achterkant beampocket

• Stel de schootblokken zo in dat bij aantrekken de schoot niet automatisch in 
de klem schiet
– Inklemmen moet gebeuren door een beweging van de schoot omhoog

Pagina  8 

7

Trimmen op de kant 1
• Principe, boot moet iets loefgierig zijn op een romp, maar niet echt trekken
• Maststand

– Zie pagina maststand

• Spanning stagen
– Zie pagina stagen

• Mischien, Zeillatten
– Zachte wind hoge golven en lichte bemanning, strak
– Bij harde wind, met name de top 5 losvast

• Of zeilatten
– Bovenste lat altijd superstrak
– Tweede derde iets minder
– Daaronder, haal 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 het zeil “goed vormt”
– Truc, grootschoot strak, voorlijk fok strak totdat een vouw ontstaat, iets losser, 

vouw weg.

Voordeel: voor de wind altijd maximale druk, 
aan de wind is de druk goed te regelen met de 
voorlijkstrekker. Meer spanning op voorlijk hierdoor 
open achterlijk en een minder loefgierige boot

(Hans Rovers heeft een PowerPoint presentatie gemaakt over het varen met een Dart18. Mede om-
dat hij ook trainingen organiseert om de theorie in praktijk te brengen, zullen we regelmatig hier en-
kele sheets publiceren. ) 

Theorie 

Podium: 
Hard met een Dart (2) door Hans Rovers 


