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Het laatste
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vindt u op
www.Dartcat.nl

4e Klasse-evenement Hargen 12 en 13 juni 2010.

In dit nummer:

Op zaterdag dient men voor 10 uur zich te melden
aan de poort, want later is toegang tot het strand niet
meer mogelijk.
De eerste start op zaterdag is om 12 uur en er zal een
briefing om 11 uur zijn. Op zondag is de eerste start om
11 uur. En ook een briefing om 10 uur
De kosten zijn € 35,-

4e klasse- 1
evenement
2010 Hargen aan zee
Ronde om
texel
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2
Van de
voorzitter:
Jaarvergadering

Alweer 5 jaar te gast bij de catclub 5.7 uit Hargen aan zee. Op deze schitterende locatie aan de kust is het altijd goed vertoeven. Bij deze ongedwongen en gezellige club is
het dartweekend een feest. Het wedstrijdveld is meestal het grootste van het seizoen en
het plezier is er niet minder om.

De jaarvergadering is een uur na de laatste race op zaterdag. Na de jaarvergadering is er een mogelijkheid om
bij de club te eten voor € 10,- per persoon.

Ronde om Texel 19 juni 2010 ( eerste race langeafstands bokaal.)
Door het niet doorgaan van het evenement van de
maasvlakte , is de Ronde om Texel de eerste race
van de NDKO lange afstandsbokaal. De ronde zal
vooraf gegaan worden door het open nedelands kampioenschap catamaran en diverse demonstraties en
wedstrijden van surfen, skif en catamaranspectakel.
Ook is er weer een daverend programma in de tent .
Opgeven is uitsluitend mogelijk via de website van :
www.roundtexel.com. Daar is uitgebreide informatie te
vinden van alle aktiviteiten .
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Nieuws:
Van de IDA

We stellen u 3
voor:
Bert v.d.
Veen
Resultaat
NSR

3

Sponsoren/ 4
adverteerders

Dart 18 aanjager kleine vloot op woensdagavond wedstrijden
Afgelopen woensdag waren voor het eerst sinds jaren zes Dart 18's aan de start voor de
Woensdagavond Muiderzand Cup. Hiermee lagen in totaal acht kleine catamarans op
de lijn.
De eerste start eindigde in een algehele terugroep, waar voor de verandering minimaal
drie Dart's bij betrokken waren (Arend, Niels, Reinout en waarschijnlijk ook Sanne). Een
groter aantal boten leidt per direct tot een groter wedstrijdelement, waarbij de F18's plotseling worden omgeven door allerlei kleine goed zeilende horzeltjes.
Naast vaste woensdagavond zeilers als Arend, Niels en Reinout hebben de Histosjes
zich inmiddels ontpopt tot fanatieke woensdagavond zeilers. Verder neemt het enthousiasme onder de Orionen hand over hand toe. Helaas is de derde Orionis boot nog niet
vaarklaar en wonen de Rotterdammers en Broachies te ver weg voor de woensdagavond....
Het was een gezellige boel op het strand, alleen aan het eind van de race liep de boot
van Niels behoorlijke schade op. Niels had een camera aan boord, dus hou You Tube in
de gaten.... de krak doet pijn aan je oren!!
De uitslag:
1.Arend en Danielle (Topfavorieten voor de Eindoverwinning)
2.Niels en Willemijn (Camera)
3.Sanne en Elise (Orionis)
4.Arne en Teun (Histos)
5.Reinout en Rajendra (Moeten nog maar wat oefenen)
6.Daan en Anne (Orionis)
Groetjes!
Reinout
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Van de voorzitter— Ledenvergadering 12 juni a.s. Ca. 18.00 uur,
Hargen aan Zee
Afgelopen pinksterweekend trokken 14 Dart teams naar Scheveningen voor de North Sea Regatta. Op zich geen
hoge opkomst voor een (klasse) evenement, maar het aantal Darts was groter dan de afgelopen jaren. We waren,
na de formule 18, zelfs de grootste groep catamarans (er waren ook Hobie 16’s en M20’s) en dat is natuurlijk prima PR voor onze klasse. Er waren in totaal circa 700 boten uit 40 klassen.
Wat hebben alle Dart zeilers gemist die er niet waren: Een lang weekend met mooi weer, een goede wedstrijdorganisatie, gezelligheid en entertainment op de kant. En bovendien een unieke prestatie van Karel & Annette, ze
zeilden alle 7 wedstrijden een 1! De omstandigheden waren lastig. De wind wisselde van 1 tot 3 bft en de golven
en stroming maakten een leerzaam weekend compleet.
De opkomst in Hargen belooft hoger te liggen, ik hoor al van veel mensen dat ze komen. Dat wordt vast weer een
topweekend zoals we gewend zijn natuurlijk.
Tijdens Hargen hebben we op 12 juni een efficiënte ledenvergadering. We willen ongeveer 1 uur na de wedstrijden en vóór de barbecue kort vergaderen. De exacte tijd is dus afhankelijk van de wedstrijden maar reken s.v.p.
op circa 18.00 uur De agenda staat hieronder in de flits.
Ik hoop jullie allemaal te zien.
Guido Meijer
Voorzitter.

Agenda:
1 Opening
2 Notulen vorige vergadering
3 Financiën 2009 en begroting 2010
4 Wvttk
5 Rondvraag
De notulen zijn uiterlijk 5 juni beschikbaar via www.dartcat.nl

Nieuws : van de IDA
The International Dart18 Rules Committee announces that from now on for international events the
Measurement Certificates are no longer required
(see article 3 of the attached Class Rules). Scrutinering at (international) Dart18 events will remain, as it
is necessary to mntain the one design status of our
class.
The change to the Rules is because the registration
system which underpins the measurement certificates has been lost, and therefore many measurement certificates may not be valid.

New Dart 18s
In July a 40ft container with new
Dart18's built in South Africa will arrive
in the UK. These boats will undergo a
quality control check by Bryher Mouldings and Windsport International; we

1 Wat doe je in het dagelijkse leven. (werk,studie,gehuwd, etc...)
In het dagelijks leven ben ik tegelzetter,
maar ook vader, opa en dart zeiler en
vooral gezelligheidsman, wat in de wereld van de Dart voorop staat. Dat is
ook iets wat op het water tot uiting
komt. Natuurlijk niet altijd, maar dat
hoort bij de wedstrijdsport. Om na de
protesten in de wedstrijd toch samen
wat te gaan drinken en napraten over
wat er op het water allemaal fout ging.
2 Van wanneer zeil je en met wat?
Zeilen doe ik al vanaf mijn lagere
schooltijd. Op het nieuwe meer met
een BM (lesboot), en later met een
schipper op een platbodem
(waalschokker) op het IJsselmeer.
3 Eerste ervaring Catzeilen?
Mijn eerste ervaring met Catzeilen was
gelijk met een Dart 18, toen Wil Boendermaker mij vroeg om in te vallen voor
zijn zoon. Dat is van mijn kant wel goed
gegaan, van Wil weet ik het niet. Dit is
echter al heel lang geleden en ik zeil
nog steeds met hem, dus dat zal wel
goed zitten!
4 Wedstrijdzeilen?
Het wedstrijd zeilen met de Dart blijft
een aparte en vooral leuke ervaring,
door de speciale manier van varen.

Ledenvergadering 12 juni 2010

Changes to the Rules

We stellen u voor: Bert van de Veen (7606)

hope that by the end of July we can expect to see
the first batch of new Dart18's on the water.
Unfortunately the number of boats will not be the
total number of boats pre-ordered. The first batch
of boats will be distributed equally over Europe.
More new Dart18's are expected to be delivered
to the UK in mid August, just in time for the
Worlds 2010!
Please also note that the old Dart18 website
will shortly be discontinued, so can you update
your links to ensure that you are using the IDA
site www.dart18sailing.org.

5 Meest spectaculaire/bijzondere zeilervaring?
Mijn meest bijzondere zeilervaring was toch wel
het wk in Workum met zoveel verschillende buitenlandse boten. Zo’n groot zeil evenement had
ik nog nooit meegemaakt, dus dat maakt het allemaal wel bijzonder, en met al die verschillende
nationaliteiten was het op de camping ook een
leuke belevenis!

prijs in de long distance cup.

6 Wat is je beste prestatie?
Verschillende eigenlijk. Dit waren de eerste prijs
in de voor- en najaarsbokaal en ook de eerste

8 Advies voor Dart zeilers. Mijn advies voor Dart zeilers
is eigenlijk om gewoon lekker te varen en veel plezier te
maken!

7 Je bent bemanning/stuurman, wat spreekt je daarin
het meeste aan?
Ik ben bemanning en dan voornamelijk voor de trapeze
en ook om in de weg te zitten (haha). Wat mij het meest
aanspreekt is de competitie en de spanning en de kick
die je krijgt wanneer je hard gaat!
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Matthijs Jansen, Cleo Jongedijk
Dick Ganseman, Rosemarie de Haan
Angela Hendriks, Bart Schoenmaker
Mirian Pieterson, Guido Meijer
Reinout den Teuling, Lot Lewin
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