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2e Klasse-evenement Zeewolde 8 en 9 mei 2010.
Het is al weer een jaar geleden dat we een wedstrijd op het Wolderwijd hebben gevaren. Op 8 en
9 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. De wedstrijd wordt gehouden in samenwerking met de Acats. Dit gaan we doen vanaf jachthaven strand
Horst. Deze is gelegen langs de snelweg A28, tussen Nijkerk en Harderwijk. Er is ook een MacDonald, dus niet te missen. Door de poort van de jachthaven, links af, tot aan het einde
van de grote parkeerplaats. Daar afkoppelen . Er is een klein strandje, dus de trailers op
de parkeerplaats.
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 op zaterdagmorgen tot 11 uur . Sailinginstructions
worden bij inschrijving uitgereikt. Vanaf 9 uur is het haventerrein bereikbaar. De kosten
bedragen voor beide dagen € 35,-

3e Klasse-evenement Scheveningen 22-23-24 mei
Onderdeel van de Nort Sea Regatta
Weer terug van weggeweest. Een klasse-evenement tijdens de NSR. Tijdens dit grote
evenement hebben de catamarans (fleet C) weer de gebruikelijke ligplaats op het strand
bij de Brunotti strandtent aan de zuidboulevard van Scheveningen.. Deze eerste wedstrijd op zee van dit jaar is tevens een goede training voor de Ronde om Texel.
Het is mogelijk om op vrijdag 21 mei al de eerste races te varen. Er wordt dan een aparte wedstrijd op die dag voor aparte prijzen gevaren. De zaterdag, zondag en maandag
is het klasse-evenement. Men dient zich vooraf aan te melden via de website van de
NSR. De kosten voor de 4 dagen is € 105,- Daar zit ook het happy hour en prijzen / herinneringen bij.
Het is belangrijk dat er veel Dart18 teams naar
Scheveningen komen. De afgelopen jaren daalde
het aantal catamarans bij de NSR, waardoor er
nog slechts 4 type catamarans in een eigen
Startveld hebben; De F18, F20, Hobie 16 en de
Dart 18. Laten we zorgen dat het voor de Dart 18
in ieder geval eeen succes blijft. We
see you at sea !!!!!
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1e KE van 2010 Muiderzand kalm van start
Dart 18 Klasse-evenement 1
Het eerste klasse evenement van de Darts viel dit jaar samen
met het Broach introweekend. Genoeg reden dus om het
weekend aan de Braassem door te brengen in een klein koud
tentje, en eens goed te verbranden in de felle zon!
Dag 1:
Na zaterdag morgen eerst de bevroren dauwdruppels van het
tentdoek te hebben geslagen vertrokken we richting Muiderzand. Aldaar aangekomen werd de mast gericht, stagspanningen getuned en dry-suits aangetrokken, om vervolgens met
een slakkengang richting startschip te dobberen.
De eerste heat van het jaar was ondanks de afzwakkende
wind toch een feit en zo’n 10 Darts gleden door het water richting bovenboei. Al vrij snel werd echter het veld volledig uit
elkaar getrokken door een enorme windshift en daaropvolgend
windwak. Enkele boten kwamen daardoor dan ook ruim 20 minuten eerder aan bij de bovenboei. Helaas konden
Cleo en ik niet goed aansluiten en zo profiteren van een zucht wind richting boventon. Laat doch niet als laatste
kwamen wij langzaamaan bij de spreader aan toen de wind verder ruimde en dus ons downwindrak plotseling aan
de wind was geworden! Met een klein zuchtje wind dreven wij richting een 8ste plek bij de finish van de eerste en
laatste race van die dag. Op naar de Braassem voor een biertje!
Dag 2:
De tweede dag begon heel rustig, weinig wind, kopje koffie en de vraag of er überhaupt wel gezeild ging worden.
Toch werd er even over twaalven gestart onder het genot van een paar knopen wind.
Een goed eerste upwind rak zorgde voor een 4de plek bij de bovenboei. Die plek, mede door falen van de stuurman(ik dus) moesten we even later prijsgeven. Een bijna aanvaring met een F18, en in plaats daarvan dus met
de boventon liet ons kansloos achter in de achterhoede. Al kregen we het wel nog voor elkaar één boot weer in te
halen na ons strafrondje!
De tweede race werd dan ook onze revanche. Deze werd ingekort om een derde heat mogelijk te maken. Cleo en
ik waren snel weg van de lijn en voeren scherper en harder dan het grootste deel van het veld. Drie boten die boven ons voeren moesten duiken om niet hopeloos achter te blijven in onze vuile wind.
We waren, voor alle Hobie 16, als eerste bij de bovenboei en een zenuwslopend downwind rak volgde. Ondanks
dat twee boten hard op ons inliepen wisten we het laatste rak goed uit te verdedigen voeren als eerste over de
finish en stonden te springen op onze trampoline!
Bij de laatste start had alleen Dick Ganseman door dat de pin erg gunstig lag. Hij startte over stuurboord en voer
ruim voor het hele veld langs. Wij klapte achter hem aan en konden hem voor de bovenboei inhalen. Jammer genoeg bleek de andere kant van het veld betere wind te houden en kwamen we daardoor niet verder dan een zesde plek.
Uiteindelijk waren de resultaten goed voor plek 7 in het algemeen klassement. In het studentenklassement stonden we op plaats 1 en mochten we een ingelijste wedstrijdkalender mee naar huis nemen.
Cleo en Thijs

Nieuws :
Tijdens de Dinghy Show
afgelopen maart in Londen
is de een nieuw geproduceerde Dart18 gepresenteerd. De kwaliteit is weer
goed en we verwachten
binnenkort de eerste leveringen in Nederland.

We stellen u voor: Rosemarie de Haan
Rosemarie de Haan, 26 jaar, wonende te (en opgegroeid in) Amsterdam in de prachtige Pijp, student Geneeskunde.
1. Wat doe je in het dagelijkse leven.
Helaas elke dag beginnen met mijn persoonlijke
dieptepunt van de dag: opstaan. En dan kan het
alleen maar beter worden! Doordeweeks op mijn
fiets naar het ziekenhuis om daar te kunnen leren
en proeven wat het is om gynaecoloog, internist
of chirurg te zijn, oftewel ik loop coschappen. ’s
Avonds dans ik, klim ik, leer ik Swahili (erg ingewikkeld, maar ja straks in Tanzania tijdens mijn
tropen coschap spreekt echt niemand Engels
schijnt…), geniet ik op de bank van een boek, film
met mijn geliefde Egbert of met vriendinnen natuurlijk.
2. Van wanneer zeil je en met wat?
Op mijn 7de gewoon door mijn ouders in een piraatje gezet. Daarna optimist, kort Splash, toen
een flink aantal jaren niet gezeild. Bij Orionis begonnen met Laser 2 wedstrijdzeilen en daarna
Dart 18.
3. Eerste ervaring Catzeilen?
Op Muiderzand tijdens een trainingsweekend op
de Laser 2 met iemand meegevaren op een Nacra. Geweldig! Wat een snelheid! En ook fijn dat
je iets meer ruimte hebt en niet elke minutieuze
beweging de boot bijna om doet gaan…
4. Wedstrijdzeilen?
Laser 2 dus, vooral Sneekweek was altijd top
(met elk jaar de uitdaging om te overleven de dag
nadat mijn bemanning jarig was geweest…)
Daarna op skûtsjes en de Dart 18.
5. Eerste Dart18 ervaring?
Met Duco de Waal tijdens de introductie/
promotiedag van de Dart 18 Stichting om na Histos ook andere studentenzeilverenigingen over te
halen in zee te gaan met de Dart 18. Het was
daarna niet moeilijk om mijn medebestuursgenoten over te halen op dit geweldige voorstel in te
gaan

6. Meest spectaculaire/
bijzondere zeilervaring?
Ph, dat is moeilijk… Op de
laser 2 met spi op gijpkoers
met windkracht 4-5 van de
Goingarijpse plassen terug
naar het Sneekermeer door
de veel te smalle doorvaart
samen met ik-weet-niethoeveel-andere-heel-veelgrotere-boten om je heen, met
de Skûtsje over stuurboord
starten en vlak voor de andere
skûtsjes over bakboord langsvaren en zo het SLAK
(studenten lange afstands kampioenschap) winnen, of in
Schotland ’s nachts navigeren langs de westkust en
overdag basking sharks en dolfijntjes kijken terwijl de
meest dramatische eilanden en rotspartijen aan je voorbij
trekken. En op de Dart 18 natuurlijk de eerste keer Ronde om Texel varen, imposant!
7. Wat is je beste prestatie?
Op de Dart 18 een klasse-evenement in Den Haag gewonnen als bemanning bij Berend vorig jaar. En dus het
SLAK, studenten skûtsjewedstrijd als tacticus in het team
winnen.
8. Je bent bemanning, wat spreekt je daarin het meeste
aan?
Ik beman nu bij Dick Ganseman. Maar hiervoor heb ik
voor het Orionis studententeam in de Dart en daarvoor in
de laser 2 eigenlijk altijd gestuurd. Vind het een uitdaging
om het bemannen zelf goed onder de knie te krijgen
(gewoon de handelingen en snelheid) maar vind het ook
zeker net zo leuk om overzicht over het veld te hebben,
tactisch en strategisch mee te denken.
9. Advies voor Dart zeilers.
Tja, wat heb ik als relatieve nieuwkomer voor zinnig advies te geven?! Het leuke aan de Dart 18 vind ik dat
iedereen heel open en benaderbaar is, altijd klaar staat
met goede adviezen en gezellig napraat onder het genot
van een drankje aan de kant. Kortom, sportiviteit en gezelligheid, vasthouden!

Van de voorzitter
De kop is er af! Het eerste klasse evenement is al weer gezeild, met een spannende ontknoping. Ook op de kant
gebeurd er van alles; vergaderen met het bestuur over de komende evenementen, het ONK, het vinden van
nieuwe leden en het promoten van de klasse binnen de catamaran wereld. We hebben vorige week de datum voor
de jaarvergadering bepaald; 12 juni, we willen weer een efficiënte vergadering houden zoals vorig jaar in
Hellevoetsluis. Tot op het Wolderwijd!
Guido

