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Eurocat Carnac (ingezonden door Laura Talsma)
Koninginnedag werd dit jaar door maar liefst vijf Dart 18 teams overgeslagen om mee te racen in de zonovergoten baai van
Quiberon. De twee studentenboten uit Delft met Bart, Cleo, Thijs en Geertjan, samen met Dick en Laura, Nicolette en Ruud
en Ko en Froukje vertrokken voor het drie dagen durende Eurocat in Carnac.
Na een volle dag rijden komen we aan in het kleine dorpje Carnac, wat voor de gelegenheid overspoeld wordt met driehonderd catamarans en hun bemanning, overal te herkennen aan de gebruinde koppen en zoute haren.
De eerste ochtend van het evenement begon met zon en geen wind, maar na korte tijd kwam de wind opzetten en kon de
hele vloot het water op. Ons veld bestond uit 100 cats, waarvan ongeveer 25 Darts. Op de volle startlijn was de wereldkampioen Dart 18 te vinden en zijn naaste concurrenten in de top, maar ook Franse kinderen in hobies, wat de starts bijzonder
interessant maakten. De pin was vaak een goede, maar risicovolle plek om te starten. Bij bijna elke race werd een wirwar
van hobies op de pin gezet door de stroming, en kwamen iets hoger de echte cracks aan, met net genoeg ruimte om boven
de hobiechaos uit te komen. Dick en ik hadden de eerste paar keer het wilde plan over stuurboord door het hele veld te
gaan, na problemen bij de pin, wat naar het einde van de dag steeds beter uitpakte. Later bleek dat er die dag veelvoudig
een gaatje geprikt zou worden; de Nederlandse darters waren echter alleen prikker, niet geprikte.
De eerste dag werd een geweldige zeildag met maarliefst vijf races. Naar het einde van de dag trok de wind steeds meer
aan en kon er volop gevlogen worden over de golven.

4e Klasse-evenement 27 en 28 juni 2009 Den Haag
Vanaf vrijdag 26 juni is het Haagse Zuiderstrand bij zeilvereniging HKZV weer volop in beweging met de komst
van vele zeilers die mee gaan doen aan het Kustzeilevenement. De catamarans strijden twee dagen om de
prijzen en de eer. Zon, golven en wind zorgen voor een spektakel direct voor kust. Op het strand zijn teams
met de nieuwste type boten te zien en worden ervaringen uitgewisseld worden met de beste zeilers. 's Avonds
is er volop gezelligheid: heerlijk eten en drinken, feesten, relaxen of sterke verhalen ophalen met zeilvrienden.
De zeilwedstrijden worden gevaren in verschillende zeilklassen (boottypen) zoals Formule 18, Hobie 16, Dart
18 en de Open klasse Groot en Klein. Voor verschillende zeilklassen geldt het kustzeilevenement als een officiële klassenwedstrijd, waardoor de deelname van de Nederlandse zeiltop verzekerd is. In 1969 werd het
Kustzeilevenement voor de eerste keer georganiseerd; dit jaar viert het evenement dus haar 40-jarig jubileum.
De organisatie is in handen van de Haagse Kust Zeil Vereniging (HKZV) in
samenwerking met de Nederlandse Federatie Brandingwatersportverenigingen (NFB).
De HKZV staat bekend als een hechte, vriendelijke en toegewijde zeilvereniging.
Deze zomer bestaan we 35 jaar en grijpen met trots de organisatie van het
Kustzeilevenement aan om dit te vieren!
Inschrijfgeld

Voor de tweede dag stond een langeafstandrace op het programma. Reden voor veel bezigheid in de haven, met detailkaarten, kompassen en gps trackers. ‘s Middags om twee uur werd er gestart met weinig wind, door het ‘pin-bootje’ voor het
veld langs te laten varen. Dit keer een lange startlijn voor alle 300 catamarans, met een startschip om de kleine cats van de
F18s te scheiden. Een vorige keer tijdens eurocat werd er voor gekozen een snelle catamaran over stuurboord voor het
veld langs te laten zeilen, die op de helft van het veld al zodanig aangevaren was dat hij moest stoppen. Dit jaar stond er
weinig wind en kwam het bootje er makkelijk voor langs.
De race werd bijzonder spannend, met veel windshifts en locale vlagen. Het navigeren bleek lastig zonder gps. De twee
studententeams, Nicolette en Dick lagen erg dicht bij elkaar tot de rots die we moesten ronden op de helft. Daarna kwam
een erg lang voor de windse rak waar door ons de verkeerde kant werd gekozen, en het veld uit elkaar werd getrokken.
De derde dag konden er nog twee mooie races gevaren worden, met redelijk goede wind. De Nederlandse darts raakten
steeds beter gewend aan het Franse water en er werd een prachtige start gemaakt door Dick en Ko, naast de wereldkampioen en consorten. Helaas was het tijdens de wedstrijd erg moeilijk die plaats vast te houden, in zo’n sterk veld.
Uitslagen in het C3 veld (98 competitors):
33- Ko en Froukje (31, 30, 35, 33, 23, 25)
36- Nicolette en Ruud (34, 25, 29, 25, 41, 47)
47- Bart en Matthijs (50, 45, 24, 45, 53, 53)
53- Dick en Laura (57, 53, 37, 30, 55, 51)
75- Geertjan en Cleo (70, 80, 78, 73, 57, 62)
Eurocat was een prachtig evenement! De Franse dartklasse was erg blij met de Nederlandse afgevaardigden, hopelijk nemen we er volgend jaar nog meer mee!

Het inschrijfgeld bedraagt bij voorinschrijvingen en tijdige betaling
via de website EURO 60,- voor een 2-persoons catamaran en
EURO 40,- voor een 1-mans catamaran. Het inschrijfgeld bedraagt
bij inschrijving op het strand EURO 70,- voor een 2-persoons catamaran
en EURO 50,- voor een 1-mans catamaran. Het inschrijfgeld is inclusief
een BBQ maaltijd op zaterdagmiddag voor 2, respectievelijk 1 persoon.
Voor inschrijven en meer details zie
www.kustzeilevenement.nl/kzesite/wedstrijdinfo

International Dart Association
The International Dart Association supports efforts to bring manufacturing and distributing of the Dart 18
to high levels again.
In late 2008 Laser Performance advised IDA they were intending to give up the rights to the manufacture and distribution of the
Dart 18. They held the rights to the rest of the World outside South Africa. At this point the rights automatically revert to Bryher
Mouldings.
Since the announcement IDA has held constructive discussions with Ian Fraser of Bryher Mouldings with regard to the future
manufacture and distribution of the Dart 18. Ian has confirmed his commitment to the continuing production and distribution of
the Dart 18. He has selected Windsport International in Falmouth UK, owned by Brian Phipps as his preferred distributor for the
boat and one design class legal parts.
Ian and Brian have already invested in the future of the boat, purchasing spares from Laser and restocking parts that have been
in short supply. This has secured the availability of one design parts for the fleet.
Ian has already visited South Africa on two occasions to look at production facilities and to discuss the quality issues that have
previously been experienced. He has discussed proposals to recommence production, and most importantly instigated quality
control inspection procedures which will lead to an improvement of the product from South Africa. The South African manufacturer has confirmed their commitment to these procedures.
The timescale for new boats being available has not yet been determined. It is important to move one step at a time to ensure
the quality of the product is not jeopardised.
As soon as we have further information on the timescales we will advise you. We understand Brian is working on proposals for
distribution of the new boats and when these are published we will let the membership know.
Ian and Brian have already made a significant investment and commitment to the future of the Dart 18 and we fully support them
in their actions. This will lead to the continued availability of new boats and spares and the future prosperity of the Class.

