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 Nederlandse Dart Klasse Organisatie 

   Jaargang 4 nr.2 

Voorjaarsbokaal  met op 17/18 april en het eerste 

klasse- evenement Dart 18 in  2010. 

4 x zondag in April de Voorjaarsbokaal op Muiderzand en weekend klasse evenement 
17 en 18 April.  
LET OP Ligt je boot niet in Muiderzand? GEEF JE DAN PER EMAIL VOORAF OP. 
 
Ligt je boot al op het Catamaranstrand dan kun je op de dag zelf inschrijven bij de wed-
strijdorganisatie De Roerkoning. Ben je extern?  Leg je boot voor 1 maand op Muider-
zand dan betaal je vanzelfsprekend voor plek en ook vooraf de inschrijfgelden.   
Dit gaat als volgt: Stuur een email aan info@marinamuiderzand.nl en je ontvangt een 
bevestiging van je inschrijving voor de wedstrijden en een ligplaats voor de maand April 
op het catamaranstrand. Deelname voorjaarsbokaal (vier zondagen) 60,-- euro   Pas-
santengeld Muiderzand (liggeld voor hele maand April) 65,-- euro  Totaal 125,-- euro 
(eenmalig borg slagboompas & sleutel 35,-- euro dat kan weer ingeleverd worden, krijg 
je de borg weer terug) 
 
Wil je als externe alleen 1 weekend meedoen aan het klasse evenement en een lig-
plaats op 17 en 18 April?Ook dan stuur je een email aan info@marinamuiderzand.nl  
Deelname klasse evenement 40,-- euro Passantengeld 17/18 april 10,-- euro Totaal 50,-

- euroVia Hobiecat kun je ook weer opgeven voor trainin-

gen met MISCHA HEEMSKERK. De zaterdagen 3, 10 en 

24 April zijn daarvoor gepland. Deelname aan zowel de 

trainingen als de Najaarsbokaal is alleen mogelijk in com-

binatie met een ligplaats op het catamaranstrand van 

Marina Muiderzand. Externen moeten dus via in-

fo@marinamuiderzand.nl vooraf een plek reserveren. 

Het zeilseizoen gaat beginnen!    
 

Begin deze maand vroor het nog en viel er sneeuw. Afgelopen week was het ook al-

weer 20 graden boven nul! Tijd om uit de winterslaap te komen… de Dart weer uit de 

winterstalling, spullen in orde maken en het water op! 

De wedstrijdkalender was dit jaar vroeg bekend en op de website beschikbaar. Bij de-

ze flits is hij er dan ook weer in gedrukte vorm (helaas wat later dan gepland). Vanaf 

volgende week wordt er door de studententeams enkele zaterdagen getraind in Mui-

derzand. Op 17-18 april is daar het eerste klasse-evenement. Lees s.v.p. de praktische 

informatie in deze flits, want we moeten ons vooraf aanmelden. Daarop volgt nog een 

evenement op binnenwater – Zeewolde – en dan snel de Noordzee op voor de North 

Sea Regatta. De NSR is dit jaar een klasse-evenement, speciaal om veel te oefenen 

op zee voor het WK dat in Weymouth gehouden wordt.Dit jaar staan er een paar nieu-

we evenementen op kalender, zoals de lange afstandswedstrijd Maasvlakte en een 

klasse-evenement in Ouddorp bij vereniging Catpoint. De Maasvlakte is een eenmalig 

evenement ter gelegenheid van de opening van de nieuwe Maasvlakte. Een unieke 

kans die jullie niet mogen missen.Binnenkort volgt ook een aankondiging voor de jaar-

vergadering.  

Voor nu wens ik jullie allemaal veel plezier bij de start van het nieuwe zeilseizoen! 

 
Guido Meijer 
Voorzitter NDKO 
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Studentenzeilen 2010 (trainen in april ook voor niet studenten) 
 
In de maand April trainen op Muiderzand  !!!!! 
We kunnen nu aan het echte werk beginnen: Zeilen en trainen in april 
Voor wie:  studententeams 
  En iedereen die op zijn Dart 18 harder wil leren zeilen. 
Waar:  Marina Muiderzand 
Wanneer: 3, 10 en 24 april; aanvang 9.30 uur 
Hoe:  Eerst per mail aanmelden bij : 
                      rdenteuling@planet.nl  of     w.vanputten@planet.nl 
Eigen Boot meenemen en evt bemanning. 
Waarom  ???  Omdat : een dart 18 is gemaakt om te racen. 
 
En dit jaar de crème de la crème van  trainers:  
3 april  Ton Broek 
10 april  Paul Brouwer 
24 april  Ton Broek 
 

Waag het niet om thuis te blijven    !!! 

Ed Mulder geeft bijles 

17 maart heeft onze Dartproffessor Ed Mulder een presentatie verzorgd voor studenten en andere nieuwsgierige 
zeilers. Vorig jaar gaf hij een training in Amsterdam, maar dat moest helaas afgebroken worden. Ed was al vrij 
snel hersteld en wilde graag doen wat hij vorig jaar al zei: zijn verhaal!! 
 
De locatie werd niet Amsterdam, maar Zaandam. 

 Een locatie, waar alles voor handen is. Waar we ieder onderdeel kunnen voelen, aanraken. In het walhalla waar 
Darts worden geboren, gereïncarneerd en soms ook sterven, kregen wij van Ed te horen hoe we met ons mate-
riaal moeten omgaan. 
 
Waar liggen de zwakke en waar de sterke punten van de Dart en waar moeten we rekening mee houden om Hard 
met een Dart waar te maken! Maar vooral hoe houden de studenten de boel heel en weten ze het materiaal heel 
houden door op tijd onderhoud te plegen.  
 
Ed en zijn vrouw Betty zorgde voor de drankjes en de hapjes. Wij zorgden voor een luisterend oor. Het was de 
eerste dag met mooi weer, 17 graden! En iedereen had de golfjes al in zijn ogen staan. We willen zeilen!! Kortom 
de aftrap is genomen. 

1. Wat doe je in het dagelijkse leven.  (werk,studie,gehuwd, etc...) 
 
Allereerst ben ik getrouwd met Agnes die velen van jullie in het 
dart-circuit ook wel kennen. Meestal ben ik stuurman en Agnes 
bemanning maar doelstelling op termijn is dat om te draaien. 
Sinds december zijn we de gelukkige ouders van onze dochter 
Elise. Verder werk ik bij Neopost technologies als projectleider op 
de ontwikkelingsafdeling. Neopost ontwikkelt en produceert met 
een mooi woord couverteermachines. In normaal nederlands en-
velopvulmachines. 
  
 2. Van wanneer zeil je en met wat? 
 
Vanaf ongeveer mijn 8e jaar. Eerst in een door mijn vader zelf 
gebouwd open zwaardbootje van een meter of 5 lang. Omdat het 
bootje de eerste jaren geen echt gangboord had was mijn voor-
naamste taak hozen en natuurlijk het fok bedienen. In die tijd 
vond ik zeilen af en toe behoorlijk eng. In diezelfde tijd heb ik ook 
leren windsurfen. Zelf een zeilboot besturen heb ik waarschijnlijk 
op mijn 14e geleerd op een zeilschool in een valk. Daarna heb ik 
weinig gezeild en vooral gesurft tot ik een jaar of acht geleden 
kans zag om het catzeilen onder de knie te krijgen. 
  
 3. Eerste ervaring Catzeilen? 
 
De eerste ervaring moet zijn geweest toen ik een jaar of 10 was, 
op de cat van een kennis van mijn vader. Veel weet ik niet meer 
van, maar wel dat er weinig wind was. 8 jaar geleden ben ik twee 
weken naar Sardinië gegaan en heb daar de specifieke dingetjes 
van het catamaranzeilen geleerd op een hobie 16. 
  
 4. Wedstrijdzeilen? 
 
Als introducé mee met Michael Dekker naar het funweekend in 
2005. Toen bleek dat Agnes catzeilen ook erg leuk vond hadden 
we na een paar weken onze eigen Dart 18. Eerst om lekker te 
varen op het Lauwersmeer, en een jaar later deden we zelf mee 
aan het funweekend. We werden in een veld van ca 34 boten 
17e. Niet onverdienstelijk vonden we dus dat smaakte naar meer. 
Het jaar daarna besloten we naar India te gaan wat ons effectief 2 
zeilseizoenen heeft gekost. Vorig seizoen is de helft van het sei-
zoen vervallen door ons huwelijk, de zwangerschap van Agnes en 
ook nog een griepje. Dit jaar is de bedoeling dat in ieder geval 

ikzelf wat geregelder mee ga doen, maar waarschijnlijk 
wel met wisselende bemanning, maar ook Agnes gaan 
jullie zeker een aantal keren zien bij de KE'n en zoals het 
er nu uitziet ook op het WK in Engeland. 
  
5. Eerste Dart18 ervaring? 
 
Waarschijnlijk met Michael 
op het Lauwersmeer. 
  
6. Meest spectaculaire/
bijzondere zeilervaring? 
 
Tja, dat zijn er meerdere. 
Met een skûtsje met wind-
kracht 4 en een zonnetje 
het IJsselmeer oversteken 
is heerlijk. Maar de 
mooiste herinneringen heb ik toch wel aan het van 
strandje naar strandje zeilen op een hobie 16 op Sardinië 
en overnachten op de stranden. 
  
7. Wat is je beste prestatie? 
 
 Die moet hopelijk nog komen en anders 7e bij rondje 
Pampus 2009. 
  
 8. Je bent bemanning/stuurman, wat spreekt je daarin 
het  meeste aan? 
 
 Ik ben meestal stuurman, maar zo af en toe ook beman-
ning. Ik vind beide leuk. Als stuurman heb je de meeste 
controle over de boot en als bemanning heb je meer 
overzicht over de wedstrijd en minder last van een pijnlijk 
achterwerk op knobbelige dagen. 
  
 9. Advies voor Dart zeilers. 
 
Genieten van het zeilen zo vaak je kunt en promoot onze 
klasse waar en wanneer het maar kan zodat we nog lang 
met z'n allen een interessant wedstrijdveld houden in 
deze enige echte eenheidsklasse voor zeilers van alle 
niveaus. 

We stellen u voor: Kasper Jansen 

Studententeams 2010 :  

De Zeil Rotterdam, Broach  
Delft, Histos Utrecht, Orionis 
Amsterdam 


