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Jaarvergadering 2009 !!!
Zondag 29 maart 2009 om 14.30 uur.
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Oud Loosdrechtsedijk 166, 1231NE Loosdrecht
Het bestuur nodigt je graag uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Nederlandse Dart Klasse Organisatie.

Agenda Jaarvergadering 2009
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Opening jaarvergadering 2009
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Goedkeuren notulen 2008 )*
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Bestuurswijziging: aftreden Willem v,Putten, Bas Leijen
aantreden : Dik Ganseman en Michael Dekker.
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Wedstrijden 2008
Wedstrijden 2009

5

Financieel verslag 2008 en
Begroting 2009
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Nieuwsflits/Site 2008-2009

7

Klasseboten

8

Trainingen

9

Bouwer, importeur etc.
nieuwe Dart18
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Rondvraag
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Sluiting

)* Voor notulen jaarverslag 2008 zie: www.Dartcat.nl
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1e Klasse-evenement van 2009 Muiderzand
18 en 19 April
Het eerste klasse-evenement is inmiddels traditioneel in april op Muiderzand. We zijn dan weer te
gast bij De Roerkoning. De enthousiaste zeiler
heeft dan al 2 zondagen kunnen trainen tijdens de
voorjaarsbokaal.
Op zaterdag is er om 11.00 uur een briefing en de
start is om 12.00 uur. Op zondag is de start ook om
12.00 uur.
Prijsuitreiking zondag om ca. 17.00 uur

Gezien de nieuwe situatie binnen het verbond dat alleen klasses met meer dan 20 meetbrieven nog gesupport gaan worden, zijn wij met nu 43 meetbrieven
op de goede weg.
Daarbij krijgen wij binnen het verbond binnenkort een
eigen catamaransectie, naast die van o.a. monohulls,
kitesurfers, grote jachten, etc. Hiermee krijgen wij dus
als catzeilers meer invloed binnen het verbond.
Dat wij ons nu committeren aan het verbond heeft bv
als positief resultaat dat wij voor 3 weekenden een
rescue/trainings boot van het watersportverbond te
leen krijgen, voor de studententrainingen in april 2009.
Kortom al jullie energie om meetbrieven en startlicenties aan te schaffen beginnen ook vruchten af te werpen!
Casus NK 2008:

Oproep
Trainingen Dart 2009
Vorig jaar is voor de eerste maal een trainingsprogramma aangeboden. Dit programma was er in eerste
instantie op gericht de zeilers op de studentenboten zo
snel mogelijk op wedstrijdniveau te brengen. Ook dit
jaar wordt er door de klasse weer zo’n trainingsprogramma georganiseerd.
Dit jaar is gekozen naast het praktijkgedeelte in april
een aantal workshops aan te bieden om iets meer van
de theoretische basis mee te geven. Daarnaast willen
we tijdens de praktijktrainingen in april niet alleen de
studenten in de gelegenheid stellen te trainen, maar
zijn ook alle andere Dart18 eigenaren die graag hun
zeilprestaties willen verbeteren van harte welkom; wel
je eigen boot meenemen. Kosten 12.50 per boot per
dag. DE NDKO organiseert op alle zaterdagen in april
een trainingsprogramma waarbij een trainer in een rib
op het water aanwezig zal zijn. Iedere zaterdag zal er
een andere trainer zijn, die zijn eigen accenten mee
zal geven. In tegenstelling tot vorig jaar duurt een training niet een hele dag maar wordt er onderscheid gemaakt tussen een ochtend- en middagblok. Ochtendblok van 10 tot 1 uur en het middagblok van half 2 tot
half 5. Na een korte uitleg van de trainer op de kant
zullen we snel het water op gaan om zoveel mogelijk
in praktijk te oefenen. Juist doordat we beschikking
over een rib hebben kunnen we op deze manier een
hele effectieve training draaien!
De exacte trainingsdata zijn 28 maart, 4 april, 11 april
en 25 april. 18 april is er geen training omdat dan het
eerste klasse-evenement wordt gevaren.
Wil je aan een of meerdere trainingen meedoen, meld
je aub van tevoren aan bij Paul Veerman
op pveerman@gmail.com of 06-43751295.

De stichting is voor de klasseboten op zoek naar een
bruikbare trampoline. Heb je nog een bruikbare trampoline liggen? neem dan contact op met Reinout op 0621578393.

De 1198 was als 1e op het NK 2008 in Scheveningen
geëindigd
Op het NK had de 1198 geen meetbrief. De 6837
heeft hiertegen achteraf geprotesteerd, met als achtergrond bovenliggende reden.
Een aantal feiten zoals vermeld in het rapport:
Het ONK Dart 18 is verzeild op 10 t/m 12 mei 2008
tijdens de North Sea Regatta (NSR).
Op Zaterdag 10 mei heeft de voorzitter van de Dart
Klasse voor het inschrijven NED 1198 er op gewezen
dat deze geen geldige meetbrief had.
NED 1198 zei daar zelf ook al achter te zijn gekomen.
Hij heeft getracht om dit op 9 mei met het Watersportverbond in orde te maken, maar heeft de juiste persoon niet aan de telefoon gekregen.

Het NK 2008 !!!!!
Door een geldig protest en uitspraak Hoge Raad
heeft de uitslag van het NK 2008 een ander resultaat
gekregen.
Zoals bekend, is de klasse al vanaf begin 2007 actief om
er voor te zorgen dat alle Dart 18 zeilers een meetbrief
hebben. Bij het Watersportverbond waait sinds 2 jaren
een hele andere wind die een positieve uitwerking heeft
richting het catamaranzeilen. Ook voor het organiseren
van een correct WK 2008, waren meetbrieven binnen het
Nederlandse wedstrijdzeilen nodig. Gelukkig zijn al onze
Dart 18 zeilers hiervan overtuigd, want in slechts 1 jaar
hebben wij nu 43 registraties van meetbrieven en startlicenties verkregen.

Dart NED 1198 kon volgens de voorzitter van de Dart
Klasse wel meezeilen, onder de voorwaarde dat
meteen na de serie bij het Watersportverbond een
meetbrief zou worden aangevraagd. Op het inschrijfformulier werd het woord "dispensatie" vermeld met
een akkoord van de voorzitter van de Dart Klasse.
Het regatta office heeft NED 1198 hierna als deelnemer aan het ONK Dart 18 geaccepteerd.
NED 1198 heeft op 14 mei 2008 een meetbrief aangevraagd.
De voorzitter van de Dart Klasse heeft gehandeld volgens een voor 2007 in overleg met het
Watersportverbond ingestelde procedure. De voorzitter heeft direct na de serie het Watersportverbond en
anderen, waaronder de prijswinnaars over zijn handelen ingelicht.
6837 heeft dit protest niet gewonnen. 6837 heeft hoger beroep aangetekend en heeft dit hoger beroep
gewonnen. Tegen de hoge raad is geen beroep meer
mogelijk.
Beslissing van de Zeilraad
- Regel 78.1 en de Bepaling van het Watersportverbond daarbij, laten er geen twijfel over bestaan dat

het niet in het bezit zijn van een meetbrief een overtreding is van de regel. Het is slechts mogelijk deze regel te
wijzigen als dit eveneens is vermeld in de wedstrijdbepalingen en {voor een (Open) Nederlands Kampioenschap}
toestemming is verkregen van het Watersportverbond.
In de wedstrijdbepalingen staat
geen wijziging van regel 78.1 ver meld.
- De voorzitter van de klassenorganisatie, noch het wedstrijdcomité, noch het protestcomité heeft de bevoegdheid om dispensatie te verlenen, cq te accepteren, voor
het niet voldoen aan regel 78.1.
- In de commentaren en hoger beroep aanvraag wordt
verwezen naar regel 78.2. Regel 78.2 kan echter alleen
van toepassing zijn als een geldig document bestaat
maar niet ter plaatse is.
- Uit de vastgestelde feiten blijkt dat de NED 1198 geen
meetbrief had tijdens de wedstrijden van 10 t/m 12 mei
2008.
Aangezien de 1198 uit de uitslagen vervalt, zijn de volgende cats als volgt geëindigd:
Nederlands Kampioen 2008
1 Karel en Annet Boot
2 Bas Leyen en Diane Rokx
3 Mark Rijks en Brenda Liefhebber
Deze casus vergt een beleid tav meetbrieven en startlicenties. Als bestuur hebben wij de volgende visie voor
2009:
Aspirant-zeilers die voor het eerst deelnemen aan een
wedstrijd zijn van harte welkom, met of zonder startlicentie
en meetbrief. We moeten laagdrempelig blijven. Nemen zij
meer dan 2 evenementen deel aan de KE, dan verwachten wij dat een startlicentie en meetbrief aanwezig is, zo
niet dan kunnen zij uit de uitslagen worden geschrapt.

•

Voor de cracks en de zeilers die regelmatig deelnemen is een meetbrief en startlicentie een vereiste. Zij lopen het risico er uit geprotesteerd te worden of geschrapt
te worden uit de uitslagen.

•

Tijdens NK moeten alle zeilers een meetbrief en startlicentie kunnen overleggen.
Afwachten heeft geen zin, dus zullen wij als bestuur er
bovenop moeten blijven zitten om zeilers een meetbrief
en startlicentie te laten aanvragen. Wij zullen ons daarin
sterk faciliterend moeten opstellen. Zeilers overtuigen van
de noodzaak en kansen van deze documenten.
Wij zouden de dealers willen aanmoedigen om bij de verkoop van een Dart 18, standaard een watersportverbond
meetbrief mee te leveren. Dit heeft als effect dat de Dart
18 als wedstrijdklasse zichtbaar blijft. Het is mogelijk de
kiem voor de potentiële wedstrijdzeiler en het NDKO. Uiteindelijk is dit een win-win situatie voor alle partijen. Laten
we met zijn allen iets moois laten groeien!
Uw voorzitter
Willem van Putten

