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 Nederlandse Dart Klasse Organisatie 

   Jaargang 5 nr.2 

Van de voorzitter 
Motto van de maand april; heb vertrouwen! De eerste 
zaterdag van april was het fantastisch zeilweer. Zon, 
20+ graden en windkracht met een (niet voorspelde) 4 
met vlagen 5 bft. Op Muiderzand waren veel mensen 
met hun catamaran bezig. Boot brengen, in elkaar zet-
ten, poetsen, onderdelen zoeken en vervangen etc. 
etc. Velen brachten alleen hun boot. Genoeg teams 
lieten deze prachtige dag niet onbenut en werd er ge-
traind en vooral lekker gezeild. Gelukkig maar, want de 
omstandigheden de dag erna – de eerste wedstrijd 
van devoorjaarsbokaal – waren totaal anders. Somber grijs weer zonder wind. Zo wei-
nig zelfs dat de wedstrijden niet doorgingen. Ook het weekend erop was er weinig wind 
voorspeld, maar werd er gelukkig gezeild. 

Dan het derde weekend van april. Weer een voorspelling met zon en weinig wind. Op 
zaterdag zelfs nog minder dan voorspeld, dus helaas geen wedstrijden. Maar zondag 
17 april bleek de voorspelling niet te kloppen en hebben we onder mooie omstandighe-
den 4 wedstrijden gezeild. Er waren 15 Dart-teams, een redelijke opkomst. De studen-
tenteams waren goed vertegenwoordigd. Wellicht hebben andere teams zich laten af-
schrikken door de windverwachting (of vooral het gebrek eraan). Vandaar mijn motto… 
‘heb vertrouwen’ want het was veel beter dan menigeen dacht! Dus komt allen naar 
het mooie Huizen voor het volgende klasse evenement. Of beter nog, kom komend 
weekend oefenen in Muiderzand. Tot op het water! 
 
Guido Meijer 
Voorzitter 

Klasse evenement 2 Huizen  

Een primeur op de wedstrijdkalender van dit jaar; een klasse evenement in Huizen. Ongeveer in 
de voortuin van Nicolette van Gorp gaan we op 14-15 mei een mooi weekend beleven. Mooi zeil-
water, een leuk clubhuis, enthousiaste vrijwilligers en een mooi strandje. Op zaterdagavond staat 
er een maaltijd gepland, dus blijf vooral hangen na het zeilen. De eerste teams hebben al aange-
kondigd de boten te gaan ‘bewaken’ op het strand door er te slapen in hun tentje. 

14 en 15 mei 2011 zeilen op het Gooimeer?

Dat kan: het tweede Dart18 Klasse evenement vindt plaats voor de kust van Huizen!

We zijn te gast bij Surfclub Gooimeer op het recreatieterrein ‘Gooierhoofd’  

Eerste start zaterdag: 12.00 uur

Eerste start zondag: 11.00 uur

Zaterdagavond BBQ op het strand van Huizen!!

 Meer informatie zeer binnenkort op www.dartcat.nl

TOT ZIENS in HUIZEN

Er is een ruime 
parkeerplaats 
en trailers kun-
nen dicht bij het 
strand staan. 

De briefing op 
zaterdag is om 
11.00 uur, de 
eerste start op 
12.00 uur. 

Inschrijven kan 
vanaf zaterdag 
9.30 uur. 
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Klasse evenement 1 Muiderzand – door Bob Wuisman  

Vol goede moed gingen Valerie Buijs en ik, Bob 
Wuisman, van het Dart-18 wedstrijdteam van 
U.S. Histos, 180!! het water op. Er stond wind en 
dat was meer dan we verwacht hadden: de race 
was doorgesproken, plannen waren gesmeed en 
we hadden onze stoute wedsuiteschoenen aan-
getrokken. We zouden en dat was gelijk ook al-
les, we zouden, want veel meer is er niet te zeg-
gen over een drie uur stil liggen. Nou ja op zeilge-
bied in ieder geval niet. Met nul wind begint één 
van de meest fascinerende activiteiten die inhe-
rent zijn aan het wachten op wind op een catama-
ran: zelfvermaak. Het nodigt uit tot creativiteit, 
want na een tijdje zijn de verhalen op, zijn alle 
boten al doorgesproken en lig je nog steeds op 
dezelfde plek. En dan? Dan praat je nog wat 
meer en ga je zingen, godzijdank heeft Histos 
een mooie zangcultuur en konden we ons daar-
mee vermaken. Met iedereen die voorbij gedre-
ven kwam konden we lekker gebroederlijk mop-
peren op de afwezigheid van wind, want de wind 
was een vijand en gemeenschappelijke vijanden 
verbroederen en dat is toch ook wat waard. Die 
dag hebben we alsnog een hoogstaande strategi-
sche beslissing gemaakt, rustig achteraan wach-
ten en daardoor een sleep terug krijgen. Dat 
scheelde toch weer een hoop peddelen. 

Dan weer terug gekomen op de wal: boot afge-
tuigd, op de trailer en weer omgekleed, wind. De 
wind die de hele dag afwezig was liet zich in één 
keer zien. Op zich maar goed ook, want daardoor 
kon het F18 wedstrijd teamzeilen gelukkig door-
gaan. Wat zich daar afspeelde was werkelijke 
schitterend, de meest bizarre manouvers en wen-

dingen werden vertoond. Spinnaker bak trekken, omdat 
die nog stond bijvoorbeeld, wacht wat?? De wind was nu 
een vriend, want het spektakel kon niet plaats vinden 
zonder. 

Opnieuw wel gestemd en in een olijke stemming trokken 
we de volgende dag, zondag, met een afvaardiging van 
het Dart-18 wedstrijdteam der U.S. Histos naar Muider-
zand. Er stond wind en die was zo attent om de hele dag 
te blijven waaien. Vier teamleden waren op het water: 
Victor Poen en Teun Peelen op onze eigen boot en Vera 
was bemanning bij Reinout en ik zat op het startschip. 
Gelukkig is het startschip alles behalve een straf. Jan is 
een prima gastheer en heeft dan ook altijd een grote hoe-
veelheid en verscheidenheid aan eten en drinken. Het 
wedstrijdcomité van de Roerkoning is erg gezellig en 
boeien helpen uitzetten, helpen bij de start en finishpro-
cedure is zeker leuk. 

De voorjaarsbokaal en het KE hebben duidelijk gemaakt 
dat we nog veel te leren hebben als team en dat is ook 
wat we gaan doen. Hierin zijn we erg optimistisch en am-
bitieus: de Muiderzandcup mee naar huis nemen staat 
uiteraard in de planning. We varen zoveel mogelijk mee 
met andere Dartzeilers, super relaxed dat dit kan, en we 
zijn eigenlijk altijd op zoek naar andere catamaranzeilers 
die bemanning nodig hebben, dus… Alvast super mooi 
dat het kan! Onstuitbaar als we zijn zullen keer op keer 
hardnekkig terug blijven komen en steeds beter gaan 
varen, het is een kwestie van tijd totdat onze spiegel door 
steeds meer boten bewonderd zal worden. 

Namens het Dart-18 wedstrijdteam van U.S. Histos, 180!! 

Bob Wuisman 

Routeaanduiding  2e klasse-evenement Huizen. 

North Sea Regatta Scheveningen 
De Delta Lloyd North Sea Regatta staat ook dit jaar garant voor spektakel. Veel verschillende boottypes, honder-
den zeilers, muziek, feest en soms wat lange prijsuitreikingen. Nou dat laatste gaat veranderen, dagelijks wordt 
er een korte update gegeven van wat er die dag gebeurd is. Het programma veranderd ook iets, op vrijdag zijn 
er 2 wedstrijden voor catamarans (Houtrustrace). Zaterdag, zondag en maandag tellen als klasse evenement 
voor de Dart18. Als we voldoende inschrijvingen hebben krijgen we een eigen baan & prijzen. 

Schrijf je in (en betaal) voor 5 juni en het inschrijfgeld is 105,- euro in plaats van 155,- euro! Het inschrijfformu-
lier, de notice of race en veel andere praktische informatie, bijvoorbeeld over hotels of campings vind je op 
www.nsr.nl 

ONK Den Haag 
Dit jaar willen we een onvergetelijk ONK organiseren in Den Haag. De HKZV is samen met de NDKO al druk met 
voorbereidingen. Uiteraard is er aandacht voor een goed wedstrijdcomité, maar de sociale component wordt zeker 
niet vergeten. 

Er zijn al een aantal goede buitenlandse teams die hebben aangegeven te komen zoals David Lloyd (UK)en Emanuel 
Dode (Fr). Met ook al een aanmelding van een Arubaans team kunnen we nu al spreken van een goede internationa-
le opkomst. 

Even wat praktische informatie: 

Je kunt je boot vanaf donderdagavond 14 juli vanaf circa 20.00 uur naar het strand laten rijden door een tractor. 
Dit kan ook op vrijdag 15 juli tussen 8.30 uur en uiterlijk 10.00 uur. Daarna mag er niet meer gereden worden! 
Inschrijven kan via het inschrijfformulier in deze flits of ter plekke. 
Het deelnamegeld bij inschrijving – en betaling - voor 1 juni is € 65,- per team. 
Het deelnamegeld bij inschrijving na 1 juni is € 80,- per team. 
 
Inschrijfformulier naar: Dick Ganseman, Klaverstraat 26 bis, 3572 VE Utrecht 

Op zaterdag wordt er een goede maaltijd bereid, voor maar € 10,- per persoon kun je daarvan genieten. 

Vergeet je zonnebrand niet… 

 

Meer informatie volgt via de flits, via www.dartcat.nl of www.hkzv.nl 

Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class ke1  R2  R3  R4  Nett

1st NED 6837 Karel Boot - dart 18 (17.0 DNC) 2.0 2.0 1.0 5.0

2nd NED 7753 Nicolette van Gorp Ruud van Gisbergen dart 18 1.0 (4.0) 1.0 4.0 6.0

3rd NED 6684 Hans Rovers Tim Rovers dart 18 2.0 1.0 3.0 (7.0) 6.0

4th NED 7924 Dick Ganseman Rosemarie de Haan dart 18 3.0 3.0 (5.0) 2.0 8.0

5th NED 7826 Wilco Stavenuiter Annet Bruil dart 18 4.0 (9.0) 8.0 3.0 15.0

6th NED 7154 Michael Dekker Kasper Jansen dart 18 7.0 5.0 (10.0) 5.0 17.0

7th NED 7841 Mirian Pieterson Guido Meijer dart 18 8.0 (12.0) 4.0 6.0 18.0

8th NED 7201 Angela Hendriks Bart Schoenmaker dart 18 5.0 7.0 (9.0) 9.0 21.0

9th NED 892 Matthijs Jansen Teije van der Horst dart 18 6.0 (10.0) 7.0 10.0 23.0

10th 6 Lot Lewin Reinout de Teuling dart 18 9.0 (11.0) 6.0 8.0 23.0

11th NED 4454 Jelmen Roorda Tess Kemp dart 18 10.0 6.0 (11.0) 11.0 27.0

12th NED 3064 Rutger Dorssen Cleo Jongedijk dart 18 11.0 8.0 (13.0) 12.0 31.0

13th NED 2643 Marco Tadema Pim Schutter dart 18 (17.0 DNC) 13.0 12.0 13.0 38.0

14th NED 4513 Rozemarijn van der Bijl Rapph Beuskens dart 18 12.0 15.0 14.0 (17.0 DNC) 41.0

15th NED 2772 Victor Poen Histos Vera van Westerlaak Histos dart 18 (17.0 DNC) 14.0 15.0 14.0 43.0

16th NED 6230 Niels Boon Bob Wuisman Histos dart 18 (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 51.0

Adres: Surfclub  Gooimeer, recreatieterrein  Gooisehoofd, Zuiderzee 63 Huizen 


