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Tweede klasse-evenement Dart 18 Wolderwijd
16 en 17 mei 2009.
Het is al weer vele jaren geleden dat we een wedstrijd op het Wolderwijd hebben gevaren. Op 16 en 17 mei a.s. gaan we dat weer eens proberen. In het voorjaar is het een
ideaal “Dartwater” . Weinig golven niet diep en nog geen waterplanten. Doordat er op de
jachthaven De Knar er een school-zeil-festijn is georganiseerd, waren we genoodzaakt
uit te wijken naar jachthaven strand Horst. Deze is gelegen langs de snelweg A28, tussen Nijkerk en Harderwijk. Er is ook een Macdonald, dus niet te missen.
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De start is net als altijd op zaterdag 12 uur en op zondag om 11 uur. Zaterdags is er een
briefing om 11 uur. Inschrijven is er ook op zaterdagmorgen tot 11 uur . Sailinginstructions worden bij inschrijving uitgereikt. Vanaf 9 uur is het haventerrein bereikbaar.

Trainingen Studentenzeilen
Na de workshops van de afgelopen winter was het eind maart eindelijk tijd om met het echte werk te
beginnen: Zeilen! Op vier zaterdagen hebben de nieuwe studenten-dartzeilers de kans gekregen om
de basisbeginselen van het wedstrijdzeilen onder de knie te krijgen en hebben de meer gevorderde
studentenzeilers eraan kunnen werken om (nog) verder vooraan te kunnen varen het komende seizoen. De eerste zaterdag was volledig gericht op het zeilklaar maken van de boten voor het nieuwe
seizoen. Voor de eerste keer hebben een aantal verenigingen dit jaar gekozen om dit zelf op zich te
nemen. Hierdoor waren wij in staat extra aandacht te geven aan de mensen die dit nodig hebben.
Vanaf de tweede zaterdag is er gezeild. Steeds een andere ervaren Dartzeiler heeft de deelnemers
geholpen om de fijne kneepjes van het zeilen op de Dart onder de knie te krijgen. Vanaf een door
het Watersportverbond ter beschikking gestelde RIB konden de trainers Hans Rovers,
Ton Broek en Karel Boot de zeilers wijzen op hun verbeterpunten.
(Trainingen Studentenzeilen)
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Een bijzondere zeilcarrière…

North Sea Regatta 29 mei t/m 4 juni Scheveningen
EIGEN START VOOR DART OP NSR
Ook dit jaar wordt tijdens het Pinksterweekend de North Sea Regatta op
Scheveningen gevaren. De NSR is dit
jaar niet als klasse evenement op de
NDKO wedstrijdkalender opgenomen,
maar dit grootste zeilevenement van
Nederland mag natuurlijk niet in de
agenda van de liefhebbers van zeilen
op stroming ontbreken!
Bij een minimum van 10 inschrijvingen krijgt de Dart een eigen start met
eigen prijzen. Op vrijdag 29 mei wordt
een speciale "Friday Series"gevaren.
Briefing is om 13.00 uur, 1e start om
14.00 uur. Op zaterdag, zondag en
maandag worden de "North Sea Regatta series"(10 races: 3-4-3) verzeild.
Briefing voor deze series is op zaterdag 30 mei om 12.00 uur ,1e start op
zaterdag is om 13.00 uur.
Op zondag en maandag is de 1e start
om 11.00 uur.
Let op: de voorinschrijving is tot
24 mei 2009. Het inschrijfgeld
is 105,--105,--- euro per team. Inschrijven en betalen na 24 mei
kost 50% extra!

Maar nu even een paar jaar terug. Mijn zeilcarrière begon bij mijn ouders aan boord van hun 8½ meter stalen kajuitjacht van 6 ton. Dat is de enige boot waarop ik tot mijn 18e gevaren heb. Daarna studeren en het bleek nog
zwaarder te kunnen. 13 ton eikenhout, de botter BU130 - Trui uit 1875. Na een paar jaar werd ik daar schipper
op. Ondertussen bij studentenzeilverenigingen Harpija en Histos ook wel wat op kleinere boten gevaren, maar dat
mag geen naam hebben. Bij Histos heb ik veel kajuitjacht (Standfast 30) en Skûtsje gevaren en daar op lesgegeven. Hoe kom je dan van een 20 meter lange, 30 ton zware Skûtsje op een Dart18 terecht? Via de liefde natuurlijk…
Ik leerde Mirian kennen op een Skûtsje weekend van Histos in 2005. Ze was bestuurslid van Histos en bleek
naast Laser ook fanatiek Dart te zeilen. Zeilen was onze gezamenlijke passie en daar konden (en kunnen) we
veel van elkaar leren. Gekscherend is het zo dat Mirian kan zeilen en ik kan varen. Als je allebei fanatiek zeilt op
een andere discipline zie je elkaar in de weekenden veel te weinig. Dus hadden we het plan opgevat om samen
een bootje te kopen en wedstrijdjes te gaan zeilen. Dan is de Dart natuurlijk een voor de hand liggende keuze:
een betaalbare eenvoudige wedstrijdboot en nog leuke mensen ook!

De NSR organisatie belooft een strandprogramma dat spectaculairder is dan voorheen. Naast het beach stadion met
strandsporten als volleybal, wordt er dit jaar een waterbassin
gebouwd met spectaculaire boarddemonstraties en wedstrijden
met radiografisch bestuurbare boten. De after sail borrel wordt
wederom voorzien van swingende Caribische bands en lekkere
hapjes.
In het geheel vernieuwde zeilersdorp bij de haven wordt het
avondprogramma ingevuld met een verrassende line-up van
bands. Voor meer informatie en inschrijvingen, surf naar de vernieuwde wedsite www.nsr.nl

Eén van de conclusies na 3 zaterdagen op het
water is dat er voor de meesten nog veel te leren valt. Daarom aan alle studentenzeilers het
advies om er zo vaak mogelijk op uit te gaan!
Daarnaast willen we tijdens het aankomende
klasse-evenement een trainingsronde inlassen:
door de ervaren teams en studententeams te
mixen en een volledige startprocedure en één
ronde te varen kunnen de studenten 1 op 1 ervaring op doen hoe het is om wedstrijden te varen op de Dart.
Wij hopen op iedereen zijn medewerking hierbij!
Tot slot wil ik graag iedereen bedanken die bijgedragen heeft aan de workshops, trainingen,
het varen van de rib en het rijden van de rib van
en naar Muiderzand!
Paul Veerman

Hoe wordt je voorzitter van de Nederlandse Dart Klasse Organisatie? Dat vroeg ik mij af toen Wil mij vroeg wat te
schrijven voor de Dartflits. Ik ben nog maar relatief kort betrokken bij de Dart18. Afgelopen seizoen heb ik mijn
eerste wedstrijden gevaren met Mirian Pieterson. Daarvoor zeilde Mirian met Margje en kwam ik af en toe eens
kijken bij evenementen. Zo heb ik ervaren dat de Dart Klasse een bijzondere groep mensen aantrekt.

Zo kochten we in de winter van 2007 een Dart en gingen vorig seizoen aan de slag. Gelukkig is de Dart stabiel
want enige souplesse was er bij deze verstokte grote boten zeiler natuurlijk niet bij. In de trapeze staan was zeker
10 jaar geleden en een wetsuit of droogpak had ik niet. Vorig jaar hadden we een steile leercurve, met natuurlijk
ook mindere momenten. Tijdens rondje Texel kwamen de Dart ervaring van Mirian en mijn Waddenzee ervaring
mooi samen en zijn we als één van de weinige Darts gefinisht. Het WK was heftig met de harde wind, maar daar
hebben we ons uiteindelijk ook goed doorheen geslagen. En zo loop je ineens al een paar jaar in de Dart wereld
rond en vraagt men je in het bestuur te gaan.
Uiteindelijk heb ik pas een week voor de jaarvergadering op 25 maart 2009 ‘Ja’ gezegd. Daardoor was er geen
tijd om binnen het nieuw te vormen bestuur te overleggen wie welke functie zou gaan vervullen en werden Dick
Ganseman, Michael Dekker en ik ‘gewoon’ beëdigd als bestuurslid. Vorige maand hebben we de taken verdeeld
en nu ziet het bestuur er als volgt uit:
Guido Meijer
Voorzitter* (o.a. contacten Watersportverbond)
Ruud van Gisbergen
Penningmeester / secretaris
Dick Ganseman
Wedstrijdcommissaris
Mirian Pieterson
Assistent wedstrijdcommissaris en algemene ondersteuning
Wil Boendermaker
Redacteur (Dartflits en Website)
Michael Dekker
Contact met Stichting Studentenzeilen en algemene ondersteuning
* Dit moet op de volgende ledenvergadering nog officieel goedgekeurd worden door de leden.
Waarschijnlijk ben ik de eerste voorzitter van de NDKO die nog nooit een wedstrijd gestuurd heeft, maar alleen
bemand. Maar dat doet niets af aan mijn enthousiasme voor de Dart klasse! Ik heb veel zin in de samenwerking
met deze leuke ploeg
mensen.
Tot op het water!
Guido Meijer

