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Tweeduizend-elf (door de voorzitter)
We zijn alweer een maand in het nieuwe jaar 2011. Ondanks sneeuw en ijs is
het zeilvirus zijn werk blijven doen. Dick is erg druk geweest met het samenstellen van een mooie wedstrijdkalender. Er zijn diverse vergaderingen met
het Watersportverbond geweest over catamaranzeilen en de samenstelling
van de kalenders.
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Er is veel passie bij de zeilverenigingen en klasseverenigingen, hetgeen tot op zijn zachts gezegd
levendige vergaderingen leidt. Gelukkig bepaalt uiteindelijk de zeiler waar hij/zij heengaat.
Onze Dart 18 kalender kent een paar bijzondere evenementen zoals een klasse-evenement in de
‘achtertuin’ van Ruud en Nicolette (Huizen) en een ONK bij de Haagse Kustzeil Vereniging vlak
voor het WK in Knokke. Hopelijk komen er veel buitenlandse teams! We hebben dit jaar extra
rekening gehouden met de Engelse Nationals omdat dit vlak bij Dover gehouden wordt en dus
relatief goed te rijden is. Uiteraard missen de klassiekers zoals Hargen niet.
Om de long distance cup wat nieuw leven in te blazen hebben we 2 combinatiewedstrijden gepland Zandvoort en bij
Rondje Pampus. Voordat het zeilseizoen echt begint staat
de mooie nieuwe Dart 18 van Dick nog te pronken op de
stand van het Watersportverbond op de Hiswa.
Ik heb veel zin in 2011 en hoop jullie veel op en langs het
water te zien.
Guido Meijer
Voorzitter NDKO

De Dart van Dick staat op de Hiswa in de stand van het watersportverbond. Leden van de NDKO zullen de bezoekers
tekst en uitleg geven over het zeilen met een Dart en in het
bijzonder om hiermee wedstrijden te varen.
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Long distance Cup NDKO 2010
Uitslagen van de
gezeilde Long
D. 2010
Hendriks Angela
De Rijke Julia
Ganseman Dick
Ter Avest Gerben
Janssen Mathijs
Boendermaker Wil

PamZeilnr. pus
Schoenmaker Bart
6833
v.Gisbergen Ruud
5021
Rosemarie de Haan 7924
Ter Avest Lois
7824
van der Horst Teije
892
van der Veen Bert
7606

Westera Sanne
Tollenaar Fabian
v. Gorp Nicolette
Boon Niels
Tadema Mario
Post Jan
Vijge

Bergenhenegouwen
Elise
Wakkers Sebastiaan
de Jong Maurice
Bogaard Willemijn
Schutten Pim
de Oliveira
Lindhout

3125
4513
7753
6230
2643
7742
4570

We stellen u voor: Wilco Stavenuiter NED
1. Wat doe je in het dagelijkse leven.
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2. Van wanneer zeil je en met wat?
Ik jong begonnen in de optimist bij de locale zeilclub. Daarna heb ik samen met mijn zus een mirror gekocht. Mijn ouders (ex 470 zeilers uit het
zelfde 470 tijdperk als Dick Ganseman!) ondersteunde ons enthousiasme in het wedstrijdzeilen
enorm! Vervolgens heb ik parttime, naast de studie, als bemanning in de Olympische 470 en 49er
klasse meerdere malen internationale wedstrijden
gezeild! Aan het einde van studie heb ik besloten
full time te gaan werken en het Olympisch zeilen
te verlaten.

Ook dit jaar is er weer een prachtige vaarkalender gedrukt, met
een aktiefoto van de huidige europees kampioenen het engelse
duo DAN NORMAN, MELANIE ROGERS. Alleen om de

3. Eerste ervaring Catzeilen?

kalender zou je al lid blijven. Deze kalender is mede
door sponsoring van Printshop Holland tot stand gekomen.

Vorig jaar heb ik voor het eerst in de Formula 18
gezeild met Christa van Helden voor het Boskalis
project. Christa hield het roer vast en ik alle touwen.
4. Wedstrijdzeilen?

Kalender 2011
Evenement

Start

Eind

Voorjaarsbokaal Muiderzand

2-apr-11

25-apr-11

http://www.roerkoning.nl

KE 1 Muiderzand

16-apr-11

17-apr-11

http://www.roerkoning.nl

KE 2 Huizen

14 May 2011

15 May 2011

http://www.dartcat.nl

Open Engelse Nationals

28 May 2011

30 May 2011

KE 3 Scheveningen tevens NSR (...

11-jun-11
25-jun-11

13-jun-11
25-jun-11

http://www.nsr.nl/

KE 4 Hargen tevens Hargen aan...
ONK Dart18 Den Haag

2-jul-11

3-jul-11

15-jul-11

17-jul-11

http://www.cat72.com/
http://www.hkzv.nl/

WK Dart 18 Knokke Belgie

23-jul-11
20-aug-11

29-jul-11
21-aug-11

25-aug-11

28-aug-11

Jazz & Sail Bergen/zee(A...

3-sep-11

4-sep-11

http://www.kzbvbergen.nl/

KE 6 tevens Rondje Pampus (...

10-sep-11

11-sep-11

http://www.roerkoning.nl

Ronde Tiengemeten (lange...
Najaarsbokaal Muiderzand

24-sep-11
1 Oct 2011

24-sep-11
3 Oct 2011

http://www.hellecat.nl/
http://www.roerkoning.nl/

One-Up Dart18 Muiderzand

15 Oct 2011

16 Oct 2011

http://www.dartcat.nl

Rondje Texel (Lange afstands...

KE 5 Zandvoort tevens NAM-race
Open Franse nationals

7.

Sinds een jaar werk ik voor het offshore bedrijf
Huisman Equipment en ontwerp ik schepen met
een constructie taak in de offshore olie/gas/wind
industrie. Ik woon samen met mijn vriendin Annet
Bruil in Schiedam waar we uitzicht hebben op de
Havens van Rotterdam. We ontmoeten doordeweeks vrienden uit voornamelijk het studentenleven.

http://www.roundtexel.com/

http://www.rbcs.be
http://www.wvz.vuurwerk.nl/

Wedstrijdzeilen is fantastisch! Ik heb ondertussen
al zeker 1000 startjes gedaan, toch verveeld het
nooit! Ik kan iedereen aanraden die dat nog niet
doet, te gaan wedstrijdzeilen!
5. Eerste Dart18 ervaring?
Dat was heel spannend! Het was de tweede dag
catamaran zeilen (na een dag F18-bemannen), ik
ging sturen en mijn vriendin Annet ging bemannen. Het was de voorjaarsbokaal 2010 Muiderzand, het woei voor ons zeer hard, ruim windkracht 5! De Dart ging natuurlijk lekker hard! Annet zeilde voor het eerst en was gelijk overtuigd
dat zeilen spectaculair is en helemaal niet zo
makkelijk. We kwamen nog niet zo goed mee,
maar vonden het heel leuk en wilde dit echt vaker
gaan doen!

Wat is je beste prestatie?
Meest toonaangevend resultaten heb ik in de zwaardzeilbootjes: 3e Jeugd WK 470, Tweevoudig Nederlands
Kampioen 49er. In de Dart 18 waren Annet en ik zeer
goed op het Nederlands Kampioenschap in Medemblik
waar we als 7e zijn geëindigd. Elke dag boekte we vooruitgang door naar de tips van de Engelse zeilers te luisteren. Annet vond het ook erg fijn dat we niet zijn omgeslagen tijdens het heftige weer van de eerste dag!
8. Je bent stuurman, wat spreekt je daarin het meeste
aan?
Even rechtzetten: ik ben altijd kei-hard bemanning geweest! Ik zeil Dart 18 met Annet. Zij heeft nog niet eerder gezeild. Het geeft meer controle in onze boot als ik
stuur. En voor mij is het sturen een nieuwe uitdaging! De
uitdaging is er zeker op een Dart, vergelijk een Dart 18
overstag maar is met een zwaardboot overstag. Het is
niet makkelijk te sturen met twee rompen zonder zwaarden!
9. Advies voor de andere Dart zeilers.
Praat veel met elkaar na over het zeilen. Je kunt heel
veel beter worden met tips van andere zeilers! Wij hebben dit jaar ook veel aan andere Dart zeilers gevraagd
(bedankt iedereen!) en zijn daarmee snel vooruit gegaan.

6. Meest spectaculaire/bijzondere zeilervaring?
Ja, die komen toch uit de 49er. Zeer spectaculaire is om met de 49er een nose-dive te maken
terwijl je helemaal achter op de boot staat. Binnen een seconde vlieg je met zijn tweeën over je
eigen mast heen. De rekening achteraf kan weliswaar minder leuk zijn…

Ik hoop jullie allemaal op het water te zien in 2011!
Groeten,
Wilco

