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Het jaar begon met het trieste overlijden van  
Wil Boendermaker. 
 
Om de traditie van Wil voort te zetten hebben we 
deze Nieuwsflits gemaakt.  In deze flits vind je het 
afgelopen seizoen in wedstrijdverslagen en foto's 
vastgelegd.  
 
De herinneringen aan Wil en een mooi zeilseizoen 

inspireren ons zo voor het aankomende seizoen. 

Wedstrijdkalender 2015 

Met in het achterhoofd twee grote internationale zeilevenementen, Sail 
Amsterdam en de tussenstop van de Volvo Ocean Race in Scheveningen, 
hebben we een zo compleet mogelijke wedstrijdkalender gemaakt. 

We hebben de traditionele klasse evenementen in Muiderzand, 
Scheveningen en Hargen. Verder sluiten we ons ook dit jaar weer aan bij de 
Bries Open in Noordwijk, een prachtig zomers strandevenement. Het ONK 
wordt op veler verzoek bij Hellecat in Hellevoetsluis gezeild.  
 

 

 

Voor de reizigers onder ons is in Europa 
veel te beleven: Open Engelse 
Kampioenschappen in Felixstowe (naast de 
veerboot!), Open Franse in Duinkerken en 
aansluitend 'Knokke'. Voor het EK gaat de 
reis deze zomer naar Grosetto, aan de 
Middellandse Zee in Italië.  

De details vind je op de Wedstrijdkalender.  
 

2015 
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Een ongewoon begin in Muiderzand met twee Darts aan de start. 

De rest was er door de draaiende wind nog niet en de wedstrijd werd vrijwel direct weer gestaakt. 
Na lang wachten op de wind, die meer dan 360 graden rond ging, trok de wind alsnog goed aan. 
Drie wedstrijden met uiteindelijk 20 knopen wind maakten er alsnog een goede dag van. 
  

 Paas-zondag een strak blauwe lucht en stevige wind. 
De wedstrijd lag helemaal open, doordat de eerste boten 
constant van plaats wisselden. De boten zaten vaak dicht op 
elkaar en veel onderlinge strijd bij start en bovenboei. Grote 
verschillen tussen de vlagen en de gewone wind maakten 
dat er hard gewerkt moest worden. De laatste twee races 
wisten Dick / Rosemarie en Bart / Ninon de andere boten af 
te schudden. 
  

Heerlijk weekend met slechts acht boten. 
Zowel de Darts als F18’s stonden te kijk tegenover de A-Cats, 
die met 16 aan de start verschenen. 

 

 

 

 

Hargen – the place to be 

Hargen was weer The Place To Be. 
Zaterdag werd iedereen hartelijk ontvangen bij Catclub 7.2 met koffie van de vrolijke bediening. 

De Regatta Service van Norbert maakte echter weinig aanstalten om de zee op te gaan. De branding was wel vlak, 
maar langs de kust trokken buien met vlagen tot boven de 28 knopen. Tot in de middag heeft iedereen staan 
wachten op minder wind, in een overvol clubhuis als de regen even te hard werd. Uiteindelijk alles afgevlagd en 
kon iedereen zich aan het voetbal (en bier) gaan wijden. 

 
Zondag met kleine oogjes snel het water op, voor het weer 
flink zou gaan waaien. Dat veel heel erg mee, de wind was 
zelfs wat slap. 
 
Eenentwintig Darts in het veld, waar bij in drie races flink van 
plek gewisseld werd. De keus tussen de goede stroming of de 
goede wind was lastig en dat is terug te zien in de uitslag. De 
eerst drie allemaal met elf punten geëindigd, waar Piet de 
Vries en Paul Scholten net gunstig uitkwamen met twee 
eentjes. 

Super opkomst, zelfs uit Duitsland, en een mooie zeildag. 
Hargen, tot de volgende keer! 

             

 

                 Piet en Paul, winnaars Hargen aan Sail 

 

http://www.dart18.nl/wp-content/uploads/2014/07/KE4-Winnaars.jpeg
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Duitse Nationals Scharbeutz 

Op zo’n 4,5 uur rijden van Amersfoort ligt aan de Duitse Oostzee de badplaats Scharbeutz. Minder mondain dan 
Knokke, en daardoor betaalbaarder en bereikbaarder. Het barst er van de goedkope strandtentjes en 
overnachtingsmogelijkheden, van de camping en Jeugdherberg naast de club tot keurige appartementen en 
(peperdure) hotels. 

Begin juni is bij de YCSO (YachtClub Scharbeutz Ostsee) het Duitse Dart 18 Kampioenschap gevaren met 28 
deelnemers. Het niveau was hoog en er werd snel, en buitengewoon sportief gevaren. 

De club in Scharbeutz biedt een unieke ervaring: je moet met boot en al de weg oversteken om bij het strand te 
komen. Wel eens met de boot in de hand door rood licht gelopen? 

Het zeilwater is schitterend, de ontvangst heel gastvrij, eten en biertjes (Weizen(!)) lekker en goedkoop. Scharbeutz 
ligt aan de Bocht van Lübeck en wordt aan drie zijden omringd door land. Stroming wordt vooral opgewekt door de 
wind, en bij aflandige wind lijken de golven voor wat betreft de hoogte meer op het IJsselmeer dan op de Noordzee 
zoals wij gewend zijn. De golven zijn wel wat langer dan op onze binnenwateren. 

Ieder jaar worden net als op Steinhude twee Klasse evenementen gezeild, de Ostseepokal (voorjaar) en de 
Nordlichtpokaal (najaar). En dit jaar het Duitse Kampioenschap, net als in 2000. Toen waren er 2 Nederlands teams 
in Sharbeutz op verkenning voor het EK van 2001. De drie Nederlandse teams die er zijn geweest gaan zeker weer 
terug, hopelijk versterkt met meerdere Nederlandse teams. 

Scharbeutz verdiend wel een opkomst van Knokke- en Steinhude achtige proporties. Ook zoeken de Duitse 
Dartzeilers meer contact en samenwerking met ons. Na het succes van het ONK in Hargen komen er misschien 
weer Duitse equipes naar Hargen dit jaar. 
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Open Belgisch Kampioenschap Knokke 
Sterk zeilende Nederlanders op het Open Belgische Kampioenschap  

Zaterdag werd gestart met de eerste van vier races. De winst in deze manche was voor Nicolette en Ruud. Door 
de sterke, typische 'Knokke stroming' waren slechts drie boten gefinished.  

De twee daarop volgende races werden gewonnen door Franse teams, met Angela en Reinout met twee derde 
plaatsen. Uiteindelijk werd het podium gevuld met twee Franse en een Brits team op de derde plaats, met Bart 
en Diane op een vierde plek als beste Nederlanders.  
 

 

   

Europeans 2014 in Mumbles Bay, Wales 

Door het WK in Zuid Afrika dit jaar een EK in Mumbles Bay, Wales. Het EK is gevaren met 76 deelnemers. Waar 
normaal gesproken een stevige Hollandse afvaardiging acte de présence geeft bleef onze bijdrage dit jaar 
beperkt tot slechts één team, Nicolette en Ruud, met een 19e plek.  

 

 
 

 

In vijf dagen zijn 10 races gezeild.  

De spanning was tot op het laatst om te 
snijden; bij aanvang van de 10e en laatste race 
was er nog niets beslist.  

Twee oude bekenden gingen nog voor de 
hoofdprijs: Dan Norman / Jenni Donovan (foto) 
en, uit Carnac, Hervé le Maux /Abbey Jupp.  

Uiteindelijk trokken Dan en Jenni aan het 
langste eind.  
 

Een heerlijk warm en gezellig weekend, met weinig wind en veel stroming. 

 



 

 

  

Pagina 5 

Jaarprijsberekening seizoen 2014 

Zoals afgesproken op de jaarvergadering zou de berekeningsmethode van de jaarprijs gepubliceerd worden op 
de website voorafgaand aan het 1e klasse evenement. Bij deze… 

Berekening Jaarprijs: 

De jaarprijs is een speciale prijs die gaat om de beste Dart zeiler van het jaar. 
De beste Dart zeiler wordt bepaald aan de hand van alle gezeilde wedstrijden over alle klasse evenementen van 
dat jaar. Er wordt een apart klassement opgemaakt met een puntentelling op dezelfde manier zoals dat gedaan 
wordt op een klasse evenement. Er zijn echter een paar kleine uitzonderingen op de regels van de 
puntentelling: 

-alle gezeilde races worden als een race toegevoegd aan de jaartelling (dus niet de eind uitslag van een klasse 
evenement!) 

-per 5 gezeilde races wordt er 1 aftrek toegepast (ofwel het totaal aantal gezeilde races delen door 5 en 
afronden naar beneden). Er zijn voor 2014 7 evenementen gepland (6 klasse evenementen en het ONK). Je kan 
dus altijd 1 weekend missen en dan waarschijnlijk nog 1 of 2 races extra aftrekken, maar dat is dus afhankelijk 
van het daadwerkelijk aantal gezeilde races. 

-deelnemers die niet op een klasse evenement aanwezig zijn krijgen in het jaarklassement het puntentotaal van 
alle deelnemers + 1. Het exacte aantal punten kan pas bepaald worden nadat alle races gezeild zijn en dus 
bekend is hoeveel deelnemers er over het hele jaar waren. Heb je je wel ingeschreven voor een evenement en 
ben je toch niet geweest dan krijg je wel het puntentotaal van alle inschrijvers van dat evenement +1. Gezien de 
kleine verschillen in puntentotaal aan het einde van het jaar van de nrs 1 en 2 kan dit wel eens een beslissende 
factor zijn! Het kan dus lonend zijn om je altijd wel in te schrijven voor de klasse evenementen. Heb je nog 
opmerkingen of aanvullingen? mail dit naar de voorzitter! 

 

ONK Medemblik 2014 - Internationaal Podium en uitzonderlijke omstandigheden 
Het ONK Medemblik is gezeild met 19 deelnemende equipes uit vier verschillende landen. Waaronder één  
Engels-, drie Franse- en een Duits Team. De top drie was dan ook zeer internationaal georiënteerd: Engeland – 
Frankrijk – Nederland en een vijfde plaats voor het Duitse team.  

 
 

 

De omstandigheden waren zeer wisselend: van weinig wind op de 

eerste dag tot een sterke wind op de derde dag. Door de Noord - Noord 

Oostelijke windrichting was de golfhoogte en -lengte uitzonderlijk. 

Hierdoor moest menig team zijn meerdere erkennen aan de 

weergoden... De derde dag is dan ook  beslissend geweest voor de 

einduitslag. 

 

Tijdens het ONK is de Barts Bash gezeild, het grootste zeilevenement 

ter wereld ter herinnering aan Andrew Simpson. 
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Uitslagen 2e KE  Huizen 

Schitterend zonnig weer in Huizen, maar waar 
was de wind? Helaas geen geldig evenement 
met slechts 2 race’s op zaterdag. 

De gezeilde wedstrijden tellen wel mee voor het 
jaar klassement 

 

 

 

Winnaars 1e KE  Muiderzand 

Een klassenevenement met op de eerste dag 
kilo’s muggen op de boot, enorme 
winddraaiingen en uiteindelijk op beide dagen 
veel wind.  

1. Dick Ganseman – Rosemarie de Haan 
2. Bart Schoenmaker – Karl/Ninon 
3. Niels Boon – Mark Bolier 

 

Winnaars 3e KE  Scheveningen 

Een mooi strand weekend met wisselende 
windomstandigheden heeft de volgende top 3 
opgeleverd. Alles bij elkaar een geslaagd 
evenement in Scheveningen. 

1. Nicolette – Ruud 
2. Karel- Jolien 
3. Ko- Berend  

 

 

Uitslagen wedstrijd seizoen 2014 
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Winnaars 4e KE  Hargen aan Sail 

Helaas op de eerste dag van Hargen aan Sail te 
veel wind om te kunnen zeilen. Op zondag zijn 
er 3 mooie races gevaren. De top drie met ieder 
elf punten – een unicum in het zeilen! 

1. Piet de Vries – Paul Scholten 
2. Karel Boot – Annet de Gier 
3. Angela Hendriks – Reinout den Teuling 

 

 

Winnaars 5e KE  Noordwijk 

Op de eerste dag van de Bries Noordwijk open 
was er teveel wind om te zeilen. 
Op zondag zijn er 4 mooie races gevaren, met 4 
beaufort wind en hoge golven. 

1. Dick Ganseman – Rosemarie de Haan 
2. Angela Hendriks – Reinout den Teuling 
3. Gerben ter Avest – Patrick 

 

Winnaars ONK Medemblik 

Het ONK is gevaren onder wisselende 
omstandigheden. Op vrijdag en zaterdag weinig 
wind, uitstel en 4 gevaren races. Op Zondag een 
stevige Bries met 3 races. 

1. David Lloyd – Valerie Goudriaan 
2. Hervé Lemaux – Abbey Jupp 
3. Dick Ganseman – Rosemarie de Haan 

 

 

 

 



 


