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Hellecat ligt aan het eind van de Duinweg te
Hellevoetsluis. Vanaf de Amnesty Internationallaan(N497) bij de kruising met de Voorweg naar links en direct naar rechts de Haringvlietweg op. Deze weg volgen en bij de
eerste mogelijkheid naar links dan de Duinweg op. Daarna is het de 2e weg links. Halverwege de weg is er een parkeerplaats

ONK Dart 18, 18 t/m 20 sept 2009 Hellevoetsluis
In dit nummer:
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vergadering
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voor: Jan
Willem

Het Nederlandse kampioenschap Dart18 2009 zal op de mooie
locatie van het Haringvliet gezeild worden. Geen hoge golven,
een mooi strand en een gezellige club moeten de ingrediënten
zijn om een mooi NK te houden. Het programma is als volgt:
Donderdag vanaf circa 17:00 uur is er iemand die met de trekker kan rijden. Je kan
die dag ook zelf het strand op rijden als je (of een collega zeiler) een 4x4 hebt. Leg de
boten maar op het strand voor de heg. De boten kunnen blijven liggen voor RTG
Vrijdag ochtend is er sowieso transport.
Vrijdag 18 sept : 9-11 uur registratie. 11 uur Briefing. 12 uur eerste start
‘savonds bijzondere ledenvergadering (zie elders in dit blad)
Zaterdag 19 sept. 11 uur eerste start. Deze dag sluiten we gezamenlijk af met een
maaltijd in de Shamrock Inn, het restaurant vlak naast de club
Zondag 20 sept. 11 uur eerste start ‘smiddags asap na de races prijsuitreiking
De kosten van meedoen zijn € 65,- bij voorinschrijving en betaling na 11 September
ontvangen € 80,- Het adres van Catclub Hellecat is Haringvlietweg 11 b, 3221 LB
Hellevoetsluis. Tel. tijdens het evenement 0181315853. Nadere bijzonderheden zijn
te vinden op de website Dartcat.nl of een telefoontje naar: Dick Ganseman
06.53500832
Het is niet toegestaan om op het strand te kamperen, maar vlakbij is Camping De
Quack
Camping de Quack Duinweg 14 ,3221 LC Hellevoetsluis
Tel: 0181-312646 Fax: 0181-319633 Email: info@dequack.nl
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Het is ook een mooie gelegenheid om je boot te laten liggen omdat een week later de
derde en laatste long distance wedstrijd ook bij Hellecat wordt gevaren. Dus:

26 September Ronde om Tiengemeten
Opgave kan alsnog via www.rondetiengemeten.nl . Deze race wordt dit jaar voor de
dertigste keer gehouden.
Tevens is het dan ook nog mogelijk om deel te nemen aan de najaarsbokaal van Hellecat Wedstrijddata zondag 4,11,18 en 25 oktober 2009 inschrijven smorgens tussen 8 en 9.30 uur Briefing ca. 10 uur Kosten € 60 eenmans en€ 80 voor 2 mans cat.
Dit bedrag is inclusief ligplaats gedurende het evenement.
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We stellen u voor:

Ontgroend op de Dart 18
Tijdens een gezellig avondje borrelen werd ons gevraagd of we het leuk vonden om een keer een wedstrijd mee te varen op de Dart 18. Guido, Mirian,
Alexander en Margje hadden veel enthousiaste verhalen, en in een licht benevelde toestand leek het ons heel
leuk om ook een keer mee te gaan. Zo gezegd, zo opgetrailerd, op naar Knokke!
Er stond ons alleen nog een kleine hindernis te wachten, en dat was dat we beiden nooit echt op een catamaran hadden gezeild. Zaterdag hebben we met behulp
van verschillende mensen de boot opgetuigd, en nee, er
zit dus geen giek op konden we concluderen! De wind
was redelijk hard, waar we normaal staan te juichen met
windkracht 5, kwam er nu toch een lichte spanning voor
het onbekende. Eenmaal op het water was het even
wennen, de joystick achter je, een trapeze broek in je
kruis, en hoe zitten we in godsnaam lekker op een trampoline? Na de eerste start begon het aardig te wennen,
het ging snel en we hadden als snel geconcludeerd dat
je vooral niet te veel overstag moet gaan bij iedere shift!
De bootsnelheid was nog een heikel punt, na een redelijke start wordt je vervolgens aan alle kanten voorbij
gelopen, terwijl we dachten dat we toch al hard gingen.
Na twee wedstrijden waren we zeer content met onszelf
en hadden we zelfs het idee dat we de boot aardig onder controle hadden en omslaan niet ons lot zou worden. En dus toch....Hoogmoed komt voor de val, letterlijk en figuurlijk want bij de derde wedstrijd sloegen we
om en vervolgens door. Gelukkig was Nicolette ‘s och-

tends zo vriendelijk geweest om ons uit te leggen
hoe je dan weer overeind komt, want deze keer
konden we niet op het zwaard gaan staan. Helaas
hadden we tijdens de val een zeillat gebroken dus
zijn we teruggevaren naar het strand, en ach, het
bier was lekker aan de kant en de barbecue
smaakte er niet minder om. Zondag was het prachtig weer om te zeilen, zon, wind en stroom. Wederom waren we weer enthousiast begonnen met de
start, goede kant van het veld met wind en voordelige stroom, tja, dan mis je toch nog wat zeiluren
op de boot, want voor ons bleef het werkelijk nog
steeds een mysterie hoe iedereen zo hard en hoog
kon varen. Wat gefrustreerd door de verloren meters hadden we bedacht om eens een andere kant
van het veld te kiezen waardoor we nog eens wat
extra meters maakten naar de laagste onderboei
en prompt vol een stuk zee kozen zonder wind en
met golven, het leek wel een hobbelpaard zonder
snelheid! Afijn, een mooie afsluiter van een enerverend weekend! Terug naar de Pampus de J en
andere boten met zwaard en 1 romp, waar we rustig een sigaretje op kunnen roken en ons niet atletische lichamen tot rust kunnen laten komen. Bedankt voor alle mooi verhalen, hulp en een gezellig
weekend, en wie weet tot snel.
Erik van Eijk en Hannah Hoogerheijde

Rondje Pampus 12 en 13 September 2009
De tweede race ven de Long distance cup is
ook dit jaar weer het Rondje Pampus. Inschrijven via de site van :www.roerkoning.nl
Op zaterdag wordt de long distance race
gevaren en op zondag 3 races om de boeien. Inschrijfgeld bij vooruitbetaling € 40 en
na 1 sept. € 50. Zie voor meer bijzonderheden de website van de Roerkoning.

Extra ledenvergadering tijdens ONK Dart18 Hellevoetsluis.
Tijdens het ONK zal op vrijdagavond 18 September een extra ledenvergadering worden gehouden. Daar de voorzitter officieel benoemd
dient te worden, zal de voordracht het eerste punt van de agenda
zijn. Het voorstel is dan ook om Guido Meijer als voorzitter te benoemen.
Als u vindt dat er meer punten zijn die voor bespreking in aanmerking dienen te komen, wilt u deze dan mailen of doorbellen aan de
secretaris Ruud van Gisbergen. tel. 06.34552792 en email: vangisbergen@planet.nl

jan willem te Gussinklo Ohmann

1. Wat doe je in het dagelijkse leven. (werk,studie,gehuwd, etc...)
Ik werk al een jaar of negen als persvoorlichter/
woordvoerder, momenteel werk ik op het hoofdkantoor van HEMA
2.Van wanneer zeil je en met wat?
Ik heb een foto van mezelf waar ik als baby met een
groot oranje zwemvest ben vastgebonden aan de
mast van onze zeilboot.
Mijn vader heeft voor mijn broer zelf een piraat gebouwd en daar heb ik later ook in leren zeilen toen ik
denk ik een jaar of zeven was. Daarna hebben we
nog laser gevaren en vanaf m'n dertiende vaar ik op
de Dart.
3.Eerste ervaring Catzeilen?
Bij meneer Mulder in Zaandam uit beleefdheid een
kopje koffie drinken terwijl ik dat toen helemaal niet
zo lekker vond..
4.Wedstrijdzeilen?
Toen ik een jaar of veertien was zeilde ik mijn eerste
wedstrijd, op een dart natuurlijk voor de kust van
Egmond. Het woei heel hard en volgens mij waren
we vooral blij dat we de hele baan hadden afgelegd.
De eerste grote dart wedstrijden waren het EK in
Laredo met sardientjes op de BBQ en daarna het
mooie WK in Travemunde En na heel veel jaren op
allerlei andere boten van F18, scherpe jachten tot
Lemster Aken vorig jaar weer helemaal terug op de
Dart met het WK in Workum. Dit seizoen voor het
eerst met een vaste bemanning (Engel Dekker) proberen om alle dart wedstrijden te varen. Alhoewel
we soms nog een beetje door pech worden achtervolgd gaat het wel steeds beter.
5.Eerste Dart18 ervaring?
Op het veel te ondiepe Zuidlaardermeer

6.Meest spectaculaire/bijzondere zeilervaring?
Pffff, lastig, De fantastische plekken waar je kunt komen
tijdens wedstrijden. In Spanje zeilen tussen de dolfijnen.
In de trapeze keihard onder spinnaker langs de afsluitdijk, varen in carnac teveel om op te noemen eigenlijk!
7.Wat is je beste prestatie?
Die komt hopelijk nog, we gaan in ieder geval hard vooruit! Dit jaar nog vooral met veel wind maar met licht weer
komen we gelukkig ook steeds wat dichterbij.
8.Je bent bemanning/stuurman, wat spreekt je daarin
het meeste aan?
Ik heb jarenlang bemand en vind het eigenlijk beide heel
erg leuk. Wat me denk ik het meeste aanspreekt is dat je
echt met z'n tweeën een boot vaart en deze steeds harder kan laten gaan in allerlei weersomstandigheden.
9.Advies voor Dart zeilers.
Gewoon heel veel doen! En afkijken bij de topteams
helpt ook!

Dart Digitaal
De website van de NDKO www.dartcat.nl kennen jullie allemaal. Maar er is meer Dart digitaal te
vinden. Uiteraard de website van de IDA www.dartworlds.com met daarop ook de links naar alle andere klasse verenigingen per land. Zo is www.dart18.com van de Engelse klasse niet zo’n mooie website, maar ze hebben wel een
actief forum (chat). Daar kunnen we in Nederland een voorbeeld aan nemen… En hebben jullie de Dart18 wel eens
opgezocht op wikipedia?
Maar er is meer…. Zo is er op Facebook (www.facebook.com de internationale Hyves) een groep van 271 dartzeilers die digitaal met elkaar verbonden zijn. Op de zakelijke versie Linkedin (www.linkedin.com) is er door Hans Rovers ook een Dart18 groep begonnen. Nu zijn er alleen nog maar Nederlanders aangemeld, maar dat zal snel uitbreiden. Die ouwe Dart uit 1975 doet het nog niet zo slecht in de moderne tijd!
Guido
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