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Het seizoen 2006 was met recht 
een topseizoen. De weersom-
standigheden waren bij alle eve-
nementen uitstekend en de sfeer 
was op zijn Darts. Als bestuur 
zijn we trots op het aantal deel-
nemers, die dit jaar op de start-
lijn lagen. Denk aan de 28 darts 
op Hargen en 32 op Biddinghui-
zen, Dit zijn met recht weer vel-
den van omvang. Hiervoor doen 
we het! 

30 jaar bestaat de Dart 18 alweer. 
De Dart 18 is terug als nooit te 
voren. Zij past weer helemaal in 
het tijdsbeeld; eenvoudig, weinig 
poespas, maar gewoon hard zeilen 
en winnen op basis van tactiek en 
niet op basis van je portemonnee 
(investeren in materiaal). De Dart is 
in Nederland de populairste strikte 
eenheidsklasse is, met de grootste 
wedstrijdvelden. Dat is na 30 jaar 
een hele prestatie! 

Wat in het verleden als onze bedrei-
ging werd genoemd( de boot werd 
niet doorontwikkelt) blijkt nu juist 
ons voordeel. Omdat de boten alle-
maal identiek zijn, kan men met 
een 20 jaar oude dart nog steeds 
Nederlands kampioen worden. 
Omdat iedereen druk is bezet en 
weinig wil sleutelen aan zijn boot, 
maar juist wil zeilen is onze Dart 
met zijn stijlvolle ontwerp de boot 
bij uitstek. Als klasse moeten we 
dit ook nog beter overbrengen naar 
potentiële cat(wedstrijd)zeilers. Als 
je kiest voor cat zeilen dan zeil je 
een Dart 18.

De Klasseboten zijn in 2006, wat mij 
betreft de grootste investering van 
de klasse geweest in zowel tijd als 
geld. En met resultaat!
Onze studententeams zijn uitermate 

enthousiast over de Dart 18. Wat wij 
merken is dat het eenvoudige ont-
werp, zeilkwaliteiten en het eenvou-
dig vervoeren (rompen los), de stu-
denten enorm aanspreken. 4 klas-
seboten hebben we in 2006 op het 
water gekregen. Op bijna alle eve-
nementen was de vloot compleet. 
In het begin van het seizoen was 
het een hele toer om al die rompen 
steeds van en naar de locatie te 
krijgen. Logistiek was toch wel één 
van de grootste knelpunten in 2006. 
Maar in 2007 zijn deze problemen 
opgelost, door de aanschaf van 
extra trailers.
De aanwas van de studententeams 
heeft een enorme boost gege-
ven aan het beschikbaar aantal 
bemanningsleden. Dit heeft er voor 
gezorgd dat de intergratie van de 
studententeams binnen ons klasse 
is geslaagd en niemand meer heeft 
het excuus dat hij/zij geen beman-
ning.
We moeten eerlijk vaststellen dat 
het zeilniveau nog niet spectacu-
lair is, maar de studententeams zei-
len dan ook pas één jaar. Er blijken 
talenten tussen te zitten die moge-
lijk met extra training in 2007 hoge 
ogen kunnen gooien. Voor 2007 zal 
trainen het speerpunt moeten wor-
den voor deze teams, om aanslui-
ting te krijgen met de subtop. Maar 
ook kennisoverdracht van gerouti-
neerd zeilers aan de klasseboten-
teams kunnen een positieve bij-
drage leveren aan de zeilkwalitei-
ten van deze studententeams. Ik wil 
hierbij de alle zeilers bedanken die 
met veel inzet hun bijdrage hebben 
geleverd. Met name Reinout den 
Teuling, Mirian Pieterson, Duco de 
Waal en Bard Louis. Het wachten 
is nu op de eerste klasseboot die 
nummer 1 gaat worden tijdens een 
evenement. 

In 2008 organiseren wij het WK voor 
de Dart 18 in Nederland. Er is een 
comité samengesteld, onder leiding 
van voorzitter Emile Flinkeflogel. 
Emile is al vol op bezig de “mast” 
van de organisatie recht op te zet-
ten. Verderop wordt hierover al een 
tipje van sluier opgelicht. 
De afgelopen jaren hebben de 
Nederlanders slecht gepresteerd. 
Scores in de top 10 komen zelden 
meer voor. De tijden van wereld-
kampioen Karsenbarg/Kingma en 
de Europees Kampioen Kenbeek/
Kenbeek zijn vervlogen. Het 
wordt toch weer eens tijd, dat wij 
Nederlandse teams naar de top 5 
loodsen. Het NDKO is er alles aan 
gelegen om ervoor te zorgen een 
aantal deelnemers naar die top 5 te 
loodsen, en als het even kan een nr 
1 op het WK in 2008. In de praktijk 
betekent dit trainen. Maar ook cre-
atief omgaan met de klasseneve-
nementen, door daar b.v. systema-
tisch te evalueren. Het idee is er, nu 
nog de uitvoering en met name de 
motivatie. Het moet ons toch kun-
nen lukken om te schitteren op een 
eigen WK!

We hoeven ons als bestuur niet te 
vervelen, plannen en uitdagingen 
genoeg. Op 14 januari 2007 vanaf 
14.30 uur zijn jullie van harte wel-
kom op de nieuwjaars borrel in 
het café/restaurant Heineke, Oud 
Loosdrechtsedijk 166, 1231 NE  
Oud Loosdrecht. En dan hopen we 
jullie meer over de uitvoering van 
onze plannen 2007 te melden. Om 
ca. 15.15 uur zal de uitreiking van 
de jaarprijzen plaatsvinden.

Tot Dart!

Voorzitter NDKO

Van de voorzitter
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Gemiddeld hadden we afgelopen 
jaar 26 dartjes aan de start, mooi 
zegt iedereen, is ook mooi, het is 
echt meer dan de voorbije jaren.   
Maar wat zegt dat nou 26 bootjes? 
Meer dan een cijfer bepaald het ook 
de sfeer op en rond het water, op 
het water zijn de bootjes niet meer 
te tellen, kun je na een slechte start 
weer ouderwets verstrikt raken in 
kluwen bootjes, zie je bootjes voor 
je langs gaan die je nog nooit eer-
der gezien hebt en waar je vervol-
gens aan de wal een babbel mee 
gaat maken.
26 Levert ook weer een ouderwetse 
skippersbriefing op met volle terras-
sen, het levert ook weer lange ta-
fels met feestende en etende Dart-
zeilers op. In Workum (NK) hadden 
we spontaan en ongeorganiseerd 
50 man tegelijkertijd aan het eten, 
in Biddinghuizen met 33 bootjes 
maakte het mooie plekje samen met 
mooie weer en veel zeilers, bij oud 
zeilers gevoelens los uit voorbije 
gloriejaren.

Het kampvuur is inmiddels meer re-
gel dan uitzondering. 26 Bootjes be-
tekent ook dat de protestcommissie 
weer veelvuldig aan het werk moest  
terwijl ik me in het begin van het sei-
zoen afvroeg of we die nog wel no-
dig hadden.
Ouderwets, van weleer, glorie ja-
ren… Waar heeft ie het over? Nou 
over de eerste helft van de jaren 90, 
toen we ook gemiddeld rond de 30 
bootjes hadden, toen we ook veel 
protesten hadden, veel barbecue’s, 
kamperende zeilers, kampvuur, en 

lange tafels met lange verhalen, en 
toen, ja toen kwam de Dart Hawk, 
een Hurricane met dart stickers die 
de belofte voor Dart zou worden, ve-
len stapten over van de Dart18 naar 
de Hawk om nog serieuzer te kun-
nen racen in een soort formule 1 on-
der het Catamaranzeilen en de one 

design klasse was al 
in oprichting. 
De 30 dartjes werden 
er 20, op het diepte-
punt zelfs 15, terwijl 
de meeste Hawken 
ook geruisloos van 
het toneel  verdwe-
nen. Een enkeling 
had het echt gevon-
den in de Formule 
klasse, de meesten 
hielden het voor ge-
zien. Op Muiderzand 
zie je nog met gras 
over-
woe-

kerde Hawks die 
herinneren aan dat 
dieptepunt.

Gelukkig zijn er de 
afgelopen 10 jaar 
voldoende die-hards 
geweest/ gebleven 
die zich niet lieten 
verleiden door de 
bling bling van de 
F18, trouw bleven 
aan one-design en 
eenvoud. Die die-

hards, zeilers, vrijwilligers, bestuur-
ders die de Dart 18 door dat dal ge-
trokken hebben, zij hebben de basis 
gelegd voor het nieuwe gouden de-
cennium wat aangebroken lijkt te 
zijn.
Volgend jaar gaan we er weer een 
mooi jaar van maken, met grote vel-
den, veel protesten, lange tafels en 
lange verhalen en omdat 26 zo’n 
mooi getal is overweeg ik een nu-
merus fixus, een inschrijf limiet. 26 
Is mooi genoeg, van te voren in-
schrijven en betalen, vol = vol, dus 
zorg dat je erbij ben . . . . tot op het 
water.

Bas

26 Dartjes
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De volgende mensen heb-
ben de afgelopen 30 jaar het 
gezicht van de Dart bepaald.

Ereleden:
Kees Kortenoever
Floor Sanders
Ton Broek
Cock Pruim
Jan Groot
Annemarie Kingma
Rob Vogelenzang
Henk Dreijer

Voorzitters:
Kees Kortenoever
Floor Sanders
Jan Groot
Hans van der Drift
Hugo Everts
Beatrijs van de Poel
Willem van Putten

30 Jaar Dart
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Penningmeester
Cock Pruim
Jolanda Bakker
Carolien de Vogel
Hans Michiels
Roel Teunissen
Jan Jaap Zwaginga
Ronald Jansen
Heinz Warmerdam
Ruud van Gisbergen

Wedstrijdcommissarissen:
Ger de Vogel
Ed Mulder
Martin Timmermans
Ton de Lange
Hans Goosens
Bram Sprij
Eric van Westing
Ruurd van Wieren
Harry van Veen
Bas Leijen

Bestuursleden:
Hans Peter Knevel
Cock Pruim
Evert Jan de Vries
Nicolette van Gorp
Brenda Liefhebber
Jacqueline de Groot
Sven Karsenbarg
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Redactie:
Hans Peter Knevel
Peter Vrijling
Andre Smits
Jan en Saskia Dobber
Cock Pruim
Jolanda Bakker
Ellen de Lange
Ton Broek
Frans Hovenkamp
Annemarie Kingma
Esther Vogelenzang
Marla van den Haak
Laura Borgstede
Joep Maijer
Pepijn van Druten
Remco Mens
Florianne Sanders
Duko de Waal
Bard Lois
Wil Boendermaker

30 Jaar Dart
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In het zonnige Friesland werd van 
22 t/m 24 september bij Worcum het 
Open Nederlands Kampioenschap 
Dart 18 gezeild.
Het evenement kenmerkte zich door 
de diverse wind-variaties en kracht, 
waardoor de allrounders vooral heb-
ben gescoord. Het evenement werd 
bezocht door diverse teams uit het 
buitenland, waaronder Engeland, 
Portugal, België en Frankrijk.

Bij een windsterkte van 2 tot 4 Bfrt 
zijn 8 races in 3 dagen verzeild. 
 Onder de strikte leiding van het 
team van de zeilvereniging Wor-
kum werden de wedstrijden vlot af-
gewerkt. Op de ruime baan werd er 
met de Europe klasse samen het 
Nederlands kampioenschap gezeild. 
Critici die van te voren bedacht had-
den flink last te hebben van deze 
"langzame schoteltjes" kwamen be-
drogen uit. Door een "buiten" en een 
"binnen" baan, lag het wedstrijdveld 
voor ieder zo ver uit elkaar dat er 
geen enkele overlast was. Het was 
zelfs bijzonderleuk om ze als eerste 
te zien starten en dan hoe het spel 
van het vrij van elkaar zeilen zich 
afspeelde. Heel anders dan de log 
draaiende catamarans. In verhou-
ding natuurlijk tot elkaar.
Vrijdags werd met elkaar afgespro-

ken om in het dorp te gaan eten. 
Daar werden we gastvrij onthaald 
met een aanbieding van 3 tongetjes 
met een heerlijk garnituur van patat, 
aardappeltjes,salades en groenten. 
Daarbij de nodige biertjes om de vis 
te laten zwemmen. Met ca. 50 zei-
lers werd het een bijzonder leuke 
avond.

Zaterdags was er na het zeilen een 
koud en warm buffet in het restau-
rant op de camping. Dit was bijzon-
der goed en rijkelijk verzorgd, zodat 
een ieder er een voldaan gevoel van 
heeft overgehouden aan deze twee-
de culinaire avond. Na twaalf uur 
bleek er nog een kampvuur te zijn, 
waar de dyhards het tot in de late 
uurtjes met zang en drank hebben 
volgehouden

De Nederlandse teams hebben de  
wisselbeker wederom niet in Neder-
land kunnen behouden. Was het 
vorig jaar een Zuid-Afrikaan die de 
prijs mee naar huis nam, nu was het 
een Engels team Alan Kernick en 
Fiona Kernick. Met een serie van 5 
eentjes en een derde plaats lieten 
zij zien dat zij onverslaanbaar zijn.
Beste Nederlanders waren Mark 
Rijks en Brenda Liefhebber. Rijks 
wist misschien  wel waar het aan 
scheelde. “Bootsnelheid is niet ons 
probleem om de Engelsman bij te 
houden, maar juist tactische beslis-
singen van de Engelsman in alle 
weersomstandigheden. Alan is hier-
mee een terechte winnaar”. 
Als derde finishte Frens Hoving die 
met zijn dochter Jente van 11 jaar 
vaart. Pa Frens mag trots op zijn 
dochter zijn, want zij samen wisten 
een paar echte Dart 18 cracks ach-
ter zich te laten. 

Dit evenement werd voor het eerst 
samen met de Europe georgani-
seerd. Het bleek een ideale combi-
natie te zijn. Hoofddoel tijdens dit 
soort evenementen is toch dat beide 
partijen ongestoord hun wedstrijd 
kunnen varen. De wedstrijdorgani-
satie van Workum had een goede 
baan constructie bedacht, waardoor 
de snelle Dart 18 en de iets wat 
langzamere Europe elkaar niet in de 
stagen hebben gevaren.  

Het ONK was het laatste Dart eve-
nement van 2006. De Dart 18 zit 
sterk in de lift, 28 cats op Hargen, 
32 cats op Biddinghuizen en 35 op 
Workum.
Een zeer geslaagd open nederlands 
kampioenschap en een goede tryout 
voor de wereld kampioenschappen 
in 2008.
Kortom wedstrijdzeilen in 2007 doe 
je zeker op een Dart 18!!!

Dart 18 ONK 2006 Workum
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Arubaans zeilfeest 
(Heineken Arubaregatta 2006)
Zeilen op Aruba, ik kon me er 
nog niet veel bij voorstellen, 
voor mij leek het een once-in-a-
life-time event, zeilen in de car-
ribean, maar mijn bemanning 
Tsjitske ging nu al voor de der-
de keer! Het is best een stukje 
vliegen (ongeveer acht uurtjes) 
maar met een goed tijdschrift, 
een puzzel of een goed zeiltheo-
rie boek vliegt de tijd ook.

Bij aankomst ‘s avonds waaide een 
warme noordoost passaat wind ons 
al tegemoet en een grote uitgelich-
te vlag wapperde fier op een van de 
hoge hotels. Op Earth Google had 
ik de plek al een beetje verkend, we 
zouden varen in een baai aan Palm 
beach aan de westkant van het ei-
land met alleen maar een aflandi-
ge passaat wind. Na een welkomst 
drankje en hapje toch maar snel 
naar onze kamers om de jetlag te 
verwerken.

Zaterdagochtend om 10 uur de bo-
ten uitladen en in elkaar zetten tus-
sen de palmbomen op het strand, 
werkelijk een unieke setting. Daar-
bij komt ook dat het getijde ver-
schil slechts enkele tientallen cm’s 
bedroeg waardoor de boten ook 
nog gemiddeld slechts een meter-
tje of 2-3 van de waterlijn lagen. “Er 
moest nog een brandweerauto tus-
sendoor kunnen”. Heerlijk zo dicht 
langs het water, de cattracks had-
den we bijna thuis kunnen laten. 
De organisatie kwam tijdens het op-
bouwen al langs om ons te waar-
schuwen voor de zon en sommeer-
de ons om vooral niet vergeten om 
te drinken. Daartoe stond er een 
barretje met zo ongeveer permanen-
tie bediening die gratis water en fris 

uitdeelde. Een eerste teken van een 
zeer verzorgde organisatie. 
‘s middags de eerste vrije vaart, het 
waaide redelijk en een prima weer-
tje om even het gevoel weer terug 
te krijgen, want we hadden zo on-
geveer een maandje niet meer ge-
varen. Dick en Nicolette kwamen 
thuis met verhalen over een school 
vliegende vissen die mijlen kon-
den vliegen en met scherpe snavel 
punten?!. Wij hielden het die dag 
bij helder blauw water met onderlig-
gend wit zand en af en toe donkere 
koraalplekken. Maar met de nog al-
tijd wuivende palmen op de achter-
grond werkelijk een plaatje. 
‘s Avonds volgde in de tuin de offici-
ele opening van het evenement met 
Heineken welkomst diner compleet 
met carnavalesk dansende schaars 
geklede Arubaanse schonen. Enke-
le zeilers wilden wel eens een kijkje 
nemen onder deze vleugels en na-
men ze daarom op de schouders 
(let wel: alleen de vleugels!).
 
Op zondagochtend eerst een prac-
tice race afgewikkeld en daarna de 
eerste wedstrijd. Bij elkaar waren er 
10 zogenaamde kleine boten waar-
door de organisatie haar belofte na-
kwam van een eigen startgroep. In 

het algemeen maakte het dit voor 
alle deelnemers op de kleine boten 
erg leuke omdat we daardoor meer 
een eigen competitie konden varen 
met leuke onderlinge duels en ook 
spannende finish situaties. Ondanks 
het uitstekende comité lag de baan 
er bij de eerste wedstrijd toch een 
beetje scheef in. Omdat wij rela-
tief veel ruimte hadden op de start-
lijn en een stuurboordrak de meest 
voordelige was, besloten we tot een 
stuurboord start. Scherp gestart, 
boem voor het hele veld langs en ja-
wel hoor verreweg als eerste bij de 
bovenboei. Helaas hadden we de 
vorige dag iets te weinig geoefend 
op het gevoel van goed ruime wind 
varen waardoor we in het opvolgen-
de rak alweer 3 tot 4 plaatsen ver-
loren. Eindscore 6 plek. Hmm, toch 
nog niet helemaal goed. 
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Mark en Brenda gingen wel als de 
brandweer en zetten een eentje 
neer. De tweede start toch ook maar 
weer een stuurboord start, we wa-
ren nog steeds de enige, maar deze 
keer niet scherp genoeg, waar-
door we toch door gaten in het veld 
moesten prikken, De rest van de 
drie rondjes ging al beter dat re-
sulteerde in een 4de plek. Mark en 
Brenda wederom 1. 

Nog een pikant detail was dat de 
start-/finish lijn niet achter de gate 
lag maar tussen de gate en de bo-
venboeien in omdat de zee te diep 
was achter de gate om te ankeren. 
Dit resulteerde regelmatig in span-
nende finishsituaties wanneer een 
boot op stuurboord en een andere 
op bakboord tegelijkertijd op de fi-
nishlijn afstoven nadat ze ieder een 
andere boei van de gate hadden 
genomen. Wat mij betreft mogen ze 
dit vaker doen. Het enige nadeel is 
dat je op een gegeven moment niet 
meer door de finishlijn mag varen 
wanneer de finishvlag gehesen is. 
Maar goed, daar is om heen te ko-
men. 

Verder op maandag drie potjes ge-
varen met daarbij een beproeving 
van de intelligentie want een baan-
variant was een driehoeksbaan 
waarbij het halfwindse rak na de 
gate volgde en dus niet na de bo-
venboei. Alleen door goed de boei-
en te benoemen en goed te tellen 
welke al gerond waren kon je het 
goede aantal rondjes varen. Geluk-

kig had ik een schoollerares aan 
boord die ons behoedde voor de 
valkuil, wat zowaar resulteerde in 
een tweede plek omdat twee teams 
dachten nog een rondje te moeten 
varen… De medaille was dus voor 
Tsjitske! Verder, het wordt eentonig, 
Mark en Brenda drie eentjes.

Op dinsdag twee potjes en daarna 
de VIP race met sponsoren en men-
sen van de organisatie. Ik had The-
rese (van de organisatie) mee en Ni-
colette had de joystick overgegeven 
aan Edwin Lodder (dé organisatie).
En ging zelf in de trapeze staan. Het 
was een leuk potje waar we rede-
lijk voorsprong wisten op te bouwen 
maar op het laatste ruime rak toch 
nog veel meters weggaven zodat 
we Edwin slechts nipt voor wisten 
te blijven op de finish. Het was erg 
gezellig en Therese en ik weet ze-
ker ook Edwin hebben genoten aan 
boord.

Op woensdag rustdag…, rustdag, 
zult u zeggen??…, op Aruba?!! Ja-
wel rustdag! De zon is heet, het wa-
ter is warm, het water in het zwem-
bad iets koeler, wat een rustdag 
zeer welkom maakt…:-). 
Dit brengt me toch nog even op het 
complete comfortniveau van deze 
onderneming. Tijdens onze Neder-
landse wedstrijdjes, dat weten jul-
lie allemaal, is het altijd ‘s ochtends 
stressen en later op de dag impro-
viseren met eten, zoals bijvoorbeeld 
met stokbroodjes,  snickers en 
muesli repen. Zoniet op Aruba, ‘s 
ochtends een stevig ontbijt dan on-
geveer anderhalf uur varen, vervol-
gens uitgebreid lunchbuffet, dan 
weer 2 en half uur varen, rustig af-
tuigen en klaar voor de happy hours 
en gesponsorde diners! Voor mij 
weer een geheel nieuw aspect van 
wedstrijdzeilen! 
Verder hadden toch nog redelijk wat 
deelnemers wondjes op de handen/
knieën gekregen die door het zoute 

water slecht wilden genezen. 
‘s middags nog een leuke/interes-
sante clinic van Mitch Booth op het 
strand waar vooral zeiltrimaspecten 
werden besproken. Veelal wel aan 
de hand van F18 boten, maar af en 
toe ook een link naar de Dart. Hij 
suggereerde dat het wellicht beter 
is om met de traveller een vlaag op 
te vangen dan met de grootschoot 
omdat de zeilvorm dan beter in tact 
blijft. Ik doe het zelf niet zo maar ik 
roep diegene op zich te melden die 
de traveller ook zo bedienen op de 
Dart 18. Misschien wordt dit meer 
toegepast op de Hobie 16, zover 
reikt mijn kennis niet.

Op donderdag stond de long dis-
tance op het programma, echter 
enige onstabiliteit in de lucht in ver-

band met 
onweer ver-
traagde het 
programma 
enigszins 
waardoor de 
organisatie 
een alterna-
tieve baan 
aanbood 
met als het 
ware twee 
driehoeken 
eentje aan 
de stuur-

boordzijden een eentje aan de bak-
boordzijde van de baan. Een leuke 
vondst en mooi om te zien hoe de 
Dartjes op de halfwindse rakken de 
grote jongens (F18’s) goed wisten 
bij te houden. Spectaculaire rak-
ken! Een leuke spannende pot, wat 
een vierde plek voor ons opleverde. 
De ochtend was voor ons iets min-
der verlopen door een beetje mate-
riaalpech aan het grootschootblok 
(DNF). Mark en Brenda weer 1!

Dan op vrijdag alweer de laatste 
dag, echter op deze dag had de Ne-
derlandse Dartvloot nog een kleine 
verassing in petto voor de aanstich-
ter van dit alles Dick Ganseman. Hij 
was namelijk dit keer samen met 
Hanneke zijn vrouw op Aruba om-
dat ze stiekem hun 25-jarig huwe-
lijksfeest op Aruba wilden vieren. 
Dit hebben geweten, ‘s ochtends 
vonden ze hun Dartje, versierd met 
bloemen, ballonnen en vlaggetjes: 
“Hanneke heeft het al 25 jaar Dick 
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voor elkaar!” Bijna doof van al het 
gewapper van de vlaggetjes op zijn 
boot kwam Dick weer op het strand 
na het enige en laatste potje van die 
dag. Voor al diegene die het gemist 
hebben, op de jaarlijkse Dart recep-
tie krijg je nog een kans om ze te fe-
liciteren!
‘s Middags nog even zweten in de 
containers met het weer inpakken 
van de boten en daarna met zo on-
geveer de gehele Nederlandse Dart-
vloot lekker afgekoeld en nagebab-
beld in het koele zwembad en in de 
behaaglijk warme whirlpool.

‘s Avonds eerst een zeer goed ver-
zorgt en alweer gesponsord diner 
met aansluitend de price giving. 
De winnaar bij de grote vloot Mich 
Booth met nieuwbakken bemanning 
Pim Nieuwenhuis. Einduitslag kleine 
vloot 1. Mark en Brenda; 2. Nicolet-
te en Ruud, 3. Manfred en Thomas 
(Oostenrijk).

Al met al was het een zeer geslaagd 
zeilfeest in fantastische omstandig-
heden en met veel gezelligheid ook 
samen met de F18 vloot. Wat mij 
betreft een dikke pluim voor de or-

ganisatie dat ze een dergelijk eve-
nement zo compleet hebben weten 
neer te zetten. 

Graag tot een volgende keer!

Note: Mark en Brenda hebben een 
vliegticket gewonnen voor de Aru-
baregatta voor 2007, ze zoeken nog 
competitie die ze daar het vuur aan 
de schenen kan leggen…

Arubaans zeilfeest

Uitslagen:

Overall Positions after 10 races - Large Fleet

Pos Sail Helm Crew Class Nat Total Nett

1st 1832 Booth, Mitch Nieuwenhuis, Pim Hobie Tiger NED 1.01 35 12

2nd 1 Gummer, Stuart Burke, Hannah Capricorn GBR 1.01 35 20

3rd 16 Power, James Power, Gillian Capricorn GBR 1.01 92 33

Overall Positions after 10 races - Small Fleet

Pos Sail Helm Crew Class Nat SCHRS Total Nett

1st 7757 Rijks, Mark Liefhebber, Brenda Dart 18 NED 1.18 10 8

2nd 5021 Gorp, Nicolette van Gisbergen, Ruud van Dart 18 NED 1.18 32 20

3rd 7787 Thomasch, Manfred Hankart, Henk Dart 18 AUT 1.18 33 21

4th 7742 Post, Jan Stoel, Tsjitske Dart 18 NED 1.18 47 29

5th 7826 Ganseman, Dick Groot, Mayco Dart 18 NED 1.18 46 34

6th 7675 Marshall, Raymond Boxall, Lesley Dart 18 GBR 1.18 71 47

7th 1028 Boogaard, Rob v.d. Gase, Robin Nacra 570 NED 1.07 76 55

8th 791 Grijpma, Rob Galen, Marc van Prindle 19 AUA 1 85 61

9th 240 Pel, Sven van Borst, Friso Prindle 18.2 NED 1.05 94 70

10th 1805 Velden, Martin v/d Velden, Miranda v/d Prindle 18 AUA 1.1 104 80

1th 1242 Evers, Marc Kooiker, Henk Hobie 18 SPI NED 1.04 105 81
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KNWU failliet? / Een goed gesprek!

KNWU bijna failliet!
In november heb ik de algemene ledenvergadering van het KNWV bezocht. Voor degene die niet bekend zijn 
met de hachelijke situatie, het KNWV was op sterven na dood. 
Door het overmatig investeren in het magazine Schipper m/v, is de kas dermate leeg geworden dat liquiditei-
ten niet meer voorhanden zijn om de primaire zaken, als salarissen, te betalen. 

Op deze vergadering is besloten dat leden een extra bijdrage in het seizoen zullen leveren van 7 euro. 
De KNWV had zich bij zijn core business moeten houden, maar heeft zich als ondernemer gedragen. 
Het KNWV is zich bewust dat in deze nieuwe tijd van communiceren, dure bladen niet in dit pakket passen. 
Het bestuur is dan ook afgetreden. Mijn advies is deze 7 Euro te betalen. Opnieuw een KNWV opbouwen kost 
meer en kan ook leiden tot versplintering. Hoe wij ons als klasse gaan opstellen ten aanzien van meetbrieven 
en startlicentie in 2007, staat ter discussie tijdens de volgende algemene ledenvergadering. 

Persoonlijk ben ik van mening dat iedere wedstrijdzeiler een bijdrage moet leveren aan het KNWV. 
Daarvoor is de startlicentie een goede mogelijkheid. 

Willem van Putten

De Dartjes zijn weer ingepakt. Ze 
staan warm tussen de carvannetjes 
in de winteropslag of staan te bv 
verkleumen op het strand van Mui-
derzand, te wachten op een nieuw 
seizoen. Sommige hebben geluk, 
die mogen naar Aruba. Wel een pit-
tige reis, dicht op elkaar gepakt in 
een container. Bepaalde Arubadar-
tjes worden zeeziek, omdat ze de 
horizon niet kunnen zien. Eigenlijk 
verdient iedere Dart een dergelijke 
vakantie. Maar ja je kunt niet alles 
hebben, misschien als je baasje een 
goed pensioen heeft opgebouwd 
kom je op je oude dag in Spanje te-
recht. Maar je kunt ook tevreden zijn 
met minder. 
Sommige Dartjes hebben het geluk 
dat hun baasjes een nieuwe tram-
poline zal kopen of als ze veel geluk 
hebben een nieuw setje zeilen, zo-
dat als het weer voorjaar is zij kun-
nen pronken naar hun andere soort-
genoten. 

Alweer 30 jaar oud, maar toch er 
zijn nog oude knarren die de jonkies 
weten te verslaan. Bijvoorbeeld de 
888, die heeft nog steeds vleugels. 
Dat komt door de liefde die hij ont-
vangt van zijn bemanning, die hem 
koestert . Het zijn juist nu  de jon-

ge bemanningen die een Dart weer 
vleugels geven. Zij ontvangen de 
liefde zoals een meisje dat aan haar 
pony kan geven. En dat betaalt zich 
uit. Want Jente en haar vader Frens 
worden op een NK verdiend derde. 
Ja, zij staat open voor de proble-
men die een Dart wel eens heeft. 
Dat mijn stelling klopt heeft ook Lois 
ter Avest bewezen. Zij heeft de juis-
te snaar geraakt van de 7824. Wat 

Een goed gesprek!!
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Pa Gerben nooit is gelukt (die dankt 
zijn renpaarden om de 2 jaar af) 
heeft zij de Dart mak gekregen, met 
als resultaat 2 keer nummer 1 in de 
long distance cup. Geloof mij dat is 
hard werken zo’n long distance. Niet 
ff tussen 2 boeien en een gate, Km-
ters vreten en je koppie er bij hou-
den. Een advies voor dhr Ter Avest: 
de 7824 mag je nooit meer verko-
pen, want volgens mij is het een Sa-
linero. 

Tegenwoordig hebben we er  een 
nieuw ras bij: de klasseboten. Het 
zijn de H***e bakken op het water 
en worden door diverse studenten 
bevaren. Sommige ervaren, som-
mige weten nog niet waar de tiller-
bar zit. Dit zijn de werkpaarden van 
onze klasse. Moeten constant de 
beginnersfouten van hun beman-
ning corrigeren. Maar gelukkig heb-
ben ze elkaar. Ze zijn met z’n vieren. 
Zij liggen op Muiderzand naast el-
kaar en kunnen s’avonds bij elkaar 
troost vinden  Maar ze weten dat ze 
een goed doel dienen. En laten we 
eerlijk zijn het leven wat ze hiervoor 
hadden, was zeker niet beter. Er zit 
er één tussen die lijkt de man van 6 
miljoen wel. Alle onderdelen komen 
van diverse (overleden )collega’s. 
Voor het beëindigen van hun leven 
hadden ze gelukkig een donorcodi-
cil ingevuld en daarmee hebben zij 
de 742 een nieuw leven kunnen ge-
ven.  Zelfs ABN AMRO heeft er zich 
ermee bemoeid. De boot wordt nu 
geflankeerd met ABNAMRO private 
banking.
Hierdoor krijgt onze 741 een volledi-
ge nieuwe set zeiltjes.
Uit goed geïnformeerde bronnen 
heb ik begrepen van de klassebo-
ten, dat zij een nieuw plan hebben 
voor 2007.  De andere Darts kun-
nen hun boeg  nat maken. Zij zullen 
samen stevig gaan trainen. Een ze-

kere Ted Troost wordt ingeschakeld 
om de trauma’s op te lossen die de 
klassedarts in het verleden op diver-
se havens hebben opgelopen (geen 
strand, nooit met de trolley bereden, 
nooit gepoetst, zeillaten altijd ge-
spannen). 

Ja, en dan al die andere zeilers. 
Sommige zijn in staat hun Dart een 
schop te verkopen als die niet zijn 
best heeft gedaan. Ja, ik ken gas-
ten die hun Dart inruilen omdat die 
het afgelopen jaar niet gepresteerd 
heeft. Hij wordt simpel weg afge-
dankt. Juist deze ongevoelige knar-
ren dienen juist met hun Dart eens 
een goed gesprek aan te gaan. 
Meer hun emoties te tonen na een 
wedstrijd door samen een potje te 
gaan janken naast de boot of het 
juist te vieren door er een blikje bier 
over heen te gieten. Het kost minder 
en je zal merken het werkt beter.

Een ding delen alle Darts met el-

kaar: het liefst willen ze met soort-
genoten racen, als echte renpaar-
den over het water kunnen vliegen. 
Golven spattend over hun lijf. Uitge-
strekt naar zo’n beneden boei va-
ren. Spierballen laten zien naar de 
boevenboei. Kortom heeft u nou ook 
nog zo’n dart in de schuur liggen, 
die daar maar ligt te slapen? Maak 
hem eens wakker en ga eens een 
klasse-evenement varen, je weet 
niet wat voor een plezier je hem/
haar ermee doet. Tegen andere niet 
Dartzeilers zou ik willen zeggen, 
kijk eens om je heen op een ha-
ven of aan zee of je daar zo’n Dart 
ziet liggen, ga naar hem toe, spreek 
een paar vertederende woorden en 
u hebt weer een Dart zijn dag he-
lemaal gelukkig gemaakt…..mis-
schien word je wel verliefd en zeil je 
binnenkort ook Dart.

Gegroet,

De Dart-fluisteraar
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Een bezoek aan de Dart-fabriek
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Een kort bezoek aan de Dart-fabriek 
in Zuid-Afrika
Een reis met als hoofddoel het 
WK in East London is afgeslo-
ten met een bezoek aan de eni-
ge Dart 18 fabriek in de wereld; 
Collins Glassfibre in Johannes-
burg.

In een buitenwijk ca.15 km van de 
stad Johannesburg tussen de au-
tohandelaren en kleine industrie-
en stonden we voor de fabriek. Wat 
buiten een verlaten opslag leek was 
binnen een grote productiehal voor 
diverse polyesterproducten.

Tijdens een kort mo-
ment dat er gewacht 
moest worden op 
Grant Elliot de di-
recteur van Collins, 
hebben we vol be-
langstelling staan 
kijken naar de pro-

ductie van wasbakken, glijbanen 
en autodeuren. Geen enkel bekend 
Dart onderdeel was hier te beken-
nen.

Vol trots leidt Grant ons langs de 
polyester toilet artikelen tot aan de 
kraamkamer van de Dart18. In deze 
afdeling staan de mallen, halffabri-
caten en hulpstukken voor de bouw 
van de Dart 18 rompen en roeren.  

De glasweefsels worden op een gro-
te tafel met mallen op maat gemaakt 
en ter controle nagewogen. Voor 
één romp is dit een pakket van vele 
tientallen lapjes van de meest uit-
eenlopende glasweefselsoorten. 

Nadat Happy (een van de mede-
werkers van Collins) de binnenzij-

de van de mal gepolijst heeft en 
een eventuele striping heeft voorbe-
reid  wordt de mal aan de binnen-
zijde met een spuitpistool van een 
laag gelcoat voorzien. Nog voordat 
de gelcoat geheel is verhard, wordt 
de eerste laag glasweefsel in de mal 
aangebracht. (Dit is het fijne ruit-
jespatroon dat soms van buitenaf 
een beetje te zien is) . Met nauw-
keurig afgewogen hoeveelheden 
hars wordt nu non-stop doorgewerkt 
en worden de voorbereidde lapjes 
volgens tekening laag voor laag nat 
in nat met de hand aangebracht.

De beampockets en het kopschot 
worden in de romp gemonteerd. Na 
montage van de schuimblokken, de 
kapjes over de pockets en het dek 
is de romp klaar om na een poets-
beurt te worden afgemonteerd.

Recentelijk is voor de fabricage van 
de roeren de Engelse mal in gebruik 
genomen waarmee gesteld mag 
worden dat de Afrikaanse roeren 
identiek zijn aan de Europese.

Alle delen op de Dart van metaal 
worden in de aangrenzende hal 
(na)bewerkt. Hier worden series van 
ca 50 stuks gemaakt  waardoor er 
indrukwekkende stapels van voor 
ons bekende onderdelen liggen. 

Het thema roestvorming op een aan-
tal delen van RVS is aangekaart. Het 
borstelapparaat waarmee het RVS 
beslag wordt gepoetst was bij de 
eerste serie voorzien van een foute 
borstel waardoor ijzerverontreiniging 
in de RVS delen achterbleef. Dit is 
inmiddels opgelost. 

De rondleiding van een uurtje ein-
digt bij het originele Dart 18 model. 
Dit is een romp van onvervormbaar 
dik Polyester waar de mallen en 
maatvoeringen op worden gecontro-
leerd.

Op de hoogte van de ins en outs 
van de Dart 18 productie vertrekken 
we met een goed gevoel terug naar 
de kou in Nederland.

Ruud van Gisbergen
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Wat is de Internationale Dart 
Klasse-organisatie (IDA)?
Sinds december 2005 ben ik 
voorzitter van de Internationa-
le Dart Klasseorganisatie (IDA). 
In de afgelopen maanden heb 
ik vaak vragen gekregen over 
wat de IDA eigenlijk is en hoe zij 
functioneert. In het volgende ar-
tikel zal ik antwoord geven op 
de meest gestelde vragen. Het 
hoofdkwartier van de IDA is ge-
vestigd in Engeland en de of-
ficiële voertaal van de IDA is 
Engels, vandaar dat er in de vol-
gende tekst regelmatig Engelse 
begrippen worden gebruikt. 

Doel en organisatie
Het doel van de Internationale Dart 
Klasseorganisatie (IDA) is het pro-
moten, behartigen en vertegenwoor-
digen van de belangen van Dart 18 
eigenaren over de gehele wereld. 
Dit gebeurd door middel van:
- het stimuleren, aanmoedigen 

en koesteren van het plezier en 
vriendschap die het recreatief ca-
tamaranzeilen in de Dart geeft;

- het initiëren en coördineren van 
nationale en internationale evene-
menten voor de Dart klasse;

- het coördineren en besturen van 
de aangelegenheden van de Dart 
klasse;

- het onderhouden van de klasse 
regels en het onderhouden van 
het one-design karakter van de 
Dart catamaran.

Alle activiteiten van de Dart cata-
maran klasse over de gehele we-
reld vallen onder de auspiciën van 
de IDA . De bevoegdheid ligt bij the 
International Committee, the Inter-
national Dart Rules Committee and 
the National Committees. Een voor-
beeld van een National Commit-
tee is de Nederlandse Dart Klasse 
Organisatie (NDKO). In the Interna-
tional Committee zitten de voorzit-
ter, de vice-voorzitter, de secretaris, 
de penningmeester, de technische 
commissaris en de voorzitters van 
alle National Committees. 
Alle Dart zeilers die lid zijn van een 

Nationale Dart Klasse Organisa-
tie zijn automatisch lid van de IDA. 
Voor ieder lid wordt door de Natio-
nale Klasse Organisatie een bedrag 
aan de IDA afgestaan. Iedereen die 
deelneemt aan een evenement dat 
onder auspiciën van de IDA valt is 
verplicht lid te zijn van een Natio-
nale Klasse Organisatie en daarmee 
van de IDA.

Op dit moment bestaat the Interna-
tional Committee, naast de voorzit-
ters van de Nationale Klasse Orga-
nisaties, uit:
Voorzitter:  Nicolette van Gorp 
 uit Nederland
Vice-voorzitter:  Harold Holman 
 uit Zuid-Afrika
Secretaris:  Sue Irwin 
 uit Zwitserland
Penningmeester: Nia Wijn Dewsbury 
 uit Groot-Brittannië
Technische  David Lloyd 
Commissaris: uit Groot-Brittannië
The International Committee komt 
normaal gesproken een maal per 
jaar tijdens het WK of EK bij elkaar. 
Tussendoor wordt veel via e-mail en 
de telefoon met elkaar gecommuni-
ceerd.

Wat speelt er op dit moment
Op dit moment zijn we binnen de 
IDA druk bezig met de volgende on-
derwerpen en kwesties:

- Aanpassing van de Constitutie en 
de klasse regels

De huidige constitutie en klasse re-
gels van de IDA dateren uit de begin 
jaren van de Dart en zijn verouderd. 
Met behulp van de International Sai-
ling Federation (ISAF) zijn we bezig 
deze documenten te updaten.
- Organisatie van de komende 

WK’s en EK’s
De IDA heeft regels en aanbevelin-
gen opgesteld voor het organiseren 
van internationale Dart evenemen-
ten zoals EK’s en WK’s. Ook deze 
regels en aanbevelingen worden op 
dit moment geüpdate. 
In 2007 zal het Dart 18 Wereld Kam-

pioenschap op het Gardameer in 
Italië plaatsvinden. De Duitse Dart 
Klasse Organisatie organiseert dit 
evenement samen met de Zwitserse 
Dart Klasse Organisatie. De afge-
lopen weken heeft er veel overleg 
plaatsgevonden over de inschrij-
ving omdat we voor het eerst in de 
geschiedenis van de Dart te maken 
hebben met een maximum aantal 
deelnemers (120). 
In 2008 zal het WK in Nederland 
worden georganiseerd. De NDKO 
heeft hiervoor een organisatie co-
mité bij elkaar gebracht. De IDA ad-
viseert het Nederlandse Comité op 
tal van zaken. Daarnaast controleert 
de IDA de organisatie of zij voldoen 
aan de regels van de IDA voor het 
organiseren van WK’s. De IDA orga-
niseert dus niet zelf de evenemen-
ten maar delegeert dat aan Nationa-
le comités zoals de NDKO.
Bij een aantal landen wordt geïnfor-
meerd of zij in 2009 of later de orga-
nisatie van het EK of WK op zich wil-
len nemen. Komende zomer zal er 
in the International Committee een 
besluit worden genomen over het 
WK van 2009.
- Communicatie met IDA leden
Op dit moment is de communicatie 
tussen de IDA en haar leden mini-
maal. Twee jaar geleden is er een 
IDA website gelanceerd. Helaas is 
deze website op dit moment niet 
meer in de lucht. We zijn druk bezig 
deze site weer in de lucht te krijgen 
en te voorzien van nuttige informa-
tie voor de Dart zeilers in de hele 
wereld.
- Opstellen beleidsplan en begro-

ting voor het komende jaar
De afgelopen jaren is de IDA een 
beetje in slaap gesukkeld. De orga-
nisatie bestond en stond ingeschre-
ven bij de ISAF, evenementen wer-
den georganiseerd, maar daar bleef 
het bij. Er werden geen beleidsplan-
nen en begrotingen opgesteld. Van-
daar dat veel landen, waaronder 
Nederland, de laatste jaren geen 
afdracht voor hun leden aan IDA 
hebben gedaan. Hierdoor is de IDA 
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financieel minder gezond gewor-
den. Door een goed beleid te voe-
ren moet de IDA weer een gezonde 
overkoepelende organisatie worden 
die de belangen van alle Dartzeilers 
kan behartigen. 
- Coördineren jaar kalender van de 

verschillende Dart landen
Om het voor zo veel mogelijk Dart 
zeilers mogelijk te maken evene-
menten in andere Dart landen te be-
zoeken proberen we de verschillend 
jaar kalenders op elkaar af te stem-
men. Voorkomen moet worden dat 
Nationale Kampioenschappen van 
landen die dicht bij elkaar liggen in 
het zelfde weekend worden georga-
niseerd.
- Ontwikkeling Europese Competi-

tie en ranglijst
Samen met de Europese Zeilbond 
(EUROSAF) zijn we bezig een Euro-
pese Dart Competitie op te zetten. 
Doel is om teams te stimuleren eve-
nementen in andere Europese lan-
den te bezoeken. Er zal een Euro-
pese ranglijst komen voor zowel de 
stuurmannen als de bemanningen. 
Zodra er meer duidelijkheid is over 
deze competitie en ranglijst is zal 
dat via de IDA website en dartcat.nl 
worden bekend gemaakt. 

- Bezoek ISAF Annual Meeting
De Dart 18 is een door de ISAF er-
kende eenheidsklasse. Dit bete-
kend dat we onder andere voor hulp 
bij allerlei zaken bij de ISAF kunnen 
aankloppen, dat we officiële EK’s 
en WK’s mogen organiseren etc. In 
het afgelopen jaar hebben we de 
contacten met ISAF hernieuwd. Het 
blijkt dat ISAF ons op tal van onder-
werpen kan helpen. Om de ISAF be-
ter te leren kennen ben ik afgelopen 
november naar de jaarvergadering 
van the International Class Commit-
tee van de ISAF gegaan. De ver-
gadering was in Helsinki en maak-
te onderdeel uit van een reeks van 
vergaderingen van uiteenlopen ISAF 
Committees. Een zeer leerzame er-
varing. Ook binnen de zeilwereld 
wordt politiek bedreven en zijn grote 
belangen vertegenwoordigd. 
- Ontwikkeling Nationale Dart  

Klassen
In alle Dart landen fluctueert het 
aantal deelnemers dat wedstrijden 
zeilt. Op dit moment gaat het bij-
voorbeeld erg goed met de vloot in 
Engeland (70+ deelnemers tijdens 
het Engels Kampioenschap, 100+ 
teams die meedongen naar de over-
all jaarprijs). Ook de deelnemers-

aantallen in Zuid-Afrika zitten, na het 
WK afgelopen jaar in Zuid-Afrika, 
in de lift. Nederland oogst interna-
tionaal veel lof met het Studenten-
zeilplan. Maar in bijvoorbeeld Italië 
is de Nationale Dart Klasse Organi-
satie meer dood dan levend. Duits-
land heeft ook betere tijden gekend. 
Een van de taken van de IDA is de 
komende jaren de Nationale Klasse 
Organisaties te ondersteunen zodat 
de groei die in verschillende landen 
is ingezet wordt doorgezet en dat 
landen die het op dit moment moei-
lijk hebben weer op de kaart worden 
gezet.

Kortom, de IDA maakt zich sterk 
voor het (internationale) Dart zeilen. 
Als jullie na het lezen van dit stuk 
nog vragen hebben of misschien 
ideeën voor hoe het allemaal nog 
beter kan kunnen jullie altijd contact 
met mij opnemen. Tot volgend jaar 
aan de start bij een van de vele Dart 
evenementen!

Nicolette van Gorp
Voorzitter International Dart 
Association
Tel: 035 5155606
E-mail: nvgorp@zeepost.nl
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Sinds het zeil seizoen 2005 is het 
fenomeen Dart klasseboot op het 
water te vinden. Voor velen die re-
gelmatig wedstrijden zeilen is dit 
waarschijnlijk een bekend verhaal.
Maar voor diegene die misschien 
wat minder op het water te vinden 
zijn is dit misschien een wat minder 
bekende term. 
Het idee is ontstaan vanuit de Dart 
klasse, deze een beetje te verjon-
gen en nieuwe aanwas van jonge 
mensen te krijgen. Vanuit die ge-
dachte is men gaan zoeken naar 
een geschikte oplossing om dit te 
bewerkstelligen.
Zo kwam het Dart klassebestuur uit 
bij de studentenzeilvereniging in 
Utrecht. 
In het zeilseizoen 2005 is er via 
deze weg een Dart team opgericht 
dat bestond uit studenten uit 
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Utrecht, die al-
lemaal lid waren 
van de studen-
tenvereniging 
Histos. Deze 
studenten hebben onder een aan-
tal voorwaarden een jaar lang mee 
gevaren in de Dart klasse met een 
boot die in bruikleen was gegeven. 
Dit beviel van beide kanten zo goed 
dat er werd besloten om voor het 
seizoen 2006 nog drie studenten 
teams op het water te krijgen. Dit 
begon natuurlijk met een keuze ma-
ken uit alle verschillende studen-
tenzeilverenigingen die Nederland 
rijk is. Deze keus bleek toch te las-
tig, dus is er besloten om de groot-
ste verenigingen uit te nodigen om 
een dagje mee te komen varen en 
het plan voor 2006 aan hen voor 
te leggen. Deze dag was erg leuk 
er waren in totaal 6 verenigingen 
uit diverse steden. Na afloop van 
deze dag kreeg iedereen het plan 
voor 2006 mee op papier zodat dit 
thuis nog eens rustig nagelezen 
kon worden. Ook kregen ze de op-
dracht een aanbeveling te schrijven 
over hun eigen vereniging: waarom 
moesten wij nou juist hun vereniging 
kiezen om een boot aan te lenen.We 
kregen de meest uiteenlopende za-
ken terug

De een had weinig eigen vloot en 
wilde graag uitbreiden, de ander 
had al best veel maar nog geen 
multi-hull. Een ander wilde juist 
meer nadruk gaan leggen op wed-
strijdzeilen. 
De redenen waren allemaal goed 
doordacht en er zaten mooie plan-
nen aan vast. Hoe maak je dan uit-
eindelijk de keus voor de vereniging 
die je laat varen en welke 
niet. Boot 1 was al verge-
ven aan Histos, dan waren 
er nog drie over. 
Gelukkig bedacht Mayday 
(Groningen) zich op tijd dat 

Muiderzand toch wel erg ver rijden 
was en dat ze met te veel nieuwe 
dingen bezig waren om tijd te ma-
ken voor de Dart. Ook Euros (En-
schede) besloot zelf niet mee te 
doen aan ons Dart project omdat 
dit nog niet binnen hun vereniging 
paste. Toen bleven Orionis (Am-
sterdam), Blauwe Schuit (Leiden) 
en Broach (Delft) over. Met 
deze 4 verenigingen zou-
den we gaan beginnen aan 
het zeilseizoen 2006. Een 
winter lang zijn we bezig 
geweest met boten zoe-
ken en trailers regelen. 
Gelukkig waren er een aantal men-
sen bereid om ons te helpen met de 
financiering van het geheel. Op 1 
april was de grote dag om van start 
te gaan. Helaas kon die dag niet ge-
start worden omdat er nog een paar 
kleine afrondingen in de weg ston-
den, en aangezien we met alle vier 
de boten tegelijk wilde starten heb-
ben we dit een weekje uitgesteld. 
15/16 April werd gebombardeerd tot 
KICK-OFF weekend. Iedereen was 
er, NDKO bestuur, Stichting bestuur, 
mentoren, zeilers, studenten, boten 
en wind. Dit weekend zou in het te-
ken staan van je eigen boot leren 
kennen, elkaar leren kennen en het 
water leren kennen. Duco de Waal 
(ook deel van het stichting bestuur) 
had twee workshops geregeld en 
een tochtje over het Markermeer. 
Het hele weekend was erg leer-
zaam. Mensen die graag eens met 
een ervaren Dart zeiler mee wilde 
varen kregen de kans om even bij 
iemand anders aan boord te stap-
pen. Verder werd iedereen verdeeld 
over de boten, met op elke boot een 
ervaren stuurman.

De stichting waar hier boven meer-
malen over gesproken wordt is in de 
winter van 2005/2006 in elkaar ge-
zet. Remco Kenbeek was zo vrien-
delijk om een stichting die hij ooit in 

het leven heeft geroepen uit te le-
nen aan de NDKO om het doel van 
de klassenboten te verwezenlijken. 
De stichting heet dan ook toepasse-
lijk Stichting Promotie Jeugdzeilen 
Nederland. 

In het bestuur van de stichting zitten 
Reinout den Teuling (als materiaal-
man), Willem van Putten (voorzitter 
NDKO en initiatiefnemer), Duco de 
Waal (trainingen en contact), Rem-
co Kenbeek (bestuurslid en eige-
naar stichting) en Mirian Pieterson 
(voorzitter stichting). Met zijn allen 
hebben we een mooi seizoen 2006 
gedraaid, met de nodige verbeter-
punten voor komend jaar en een 
heleboel mooie herinneringen. He-
laas moeten wij voor het jaar 2007 
een vervanger hebben voor Duco de 
Waal, gezien zijn langdurige verblijf 
in het buitenland.
Zoals voorheen al kort aangestipt 
had elk team zijn eigen mentor, 
deze persoon is een vraagbaak voor 
de teamleden over de meest uiteen 
lopende zaken zoals: hoe schrijf ik 
me in voor een wedstrijd, hoe trim ik 
mijn mast, wanneer is mijn schoot 
aan vervanging toe enz. Deze men-
toren waren het afgelopen jaar als 
volgt verdeeld: Histos: Bard Louis, 
Orionis: Mark Rijks, Delft :Ko Wete-
ling, Blauwe Schuit: Karel Boot. 

Kleine vooruit blik op 2007
We hebben voor ons gevoel een erg 
mooi jaar gedraad in 2006 met 4 
boten op het water. Zoals met alles 
wat je bvoor het eerst doet, zijn er 
altijd verbeterpunten. In 2007 willen 
we het dan ook net even wat anders 
aanpakken dan in 2006. In samen-
werking met de studenten, met hun 
ideeen en opmerkingen willen we er 
weer een goed seizoen van maken.

Namens de Stichting Promotie 
Jeugd Zeilen Nederland, Mirian Pie-
terson

16
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Het project klasseboten wordt on-
dersteund door een aantal sponso-
ren. Deze bedrijven hebben het ons 
in 2006 extra mogelijk gemaakt dat 
beetje meer in de boten te kunnen 
investeren, waardoor de wedstrijd-
conditie van de Dart’s zijn verbe-
terd. 

Bedankt en wij hopen dat wij ook in 
2007 op u kunnen rekenen.

Stichting Promotie Jeugdzeilen 
Nederland,
materiaalman en penningmeester

Reinout den Teuling

Jaarprijzen eind 2006

Klasseboten / Jaarprijzen 2006

terd. 

Zeil no. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 totaal 9 aftrek
1 Leijen, Bas Rokx, Diane 573 6 4 8 2 3 1 7 5 23 3 3 3 1 4 2 6 1 1 2 3 1 1 1 1 4 3 5 6 1 9 4 9 4 19 4 11 5 176 78
2 Rijks, Mark Liefhebber, Brenda 7757 1 1 1 4 2 11 1 4 23 4 2 7 7 17 6 7 2 2 1 2 2 4 2 6 6 33 12 3 3 5 2 2 2 6 12 2 9 216 85
3 Weeteling, Ko Bootsma, Berend 7687 5 7 9 10 6 5 8 13 23 2 1 2 3 1 5 4 3 17 17 12 5 5 11 5 5 5 1 33 7 10 7 4 5 5 9 10 7 287 141
4 Gorp, Nicolette van Gisbergen, Ruud van 7753 14 12 3 8 4 9 14 9 23 5 5 6 4 5 7 5 5 5 3 18 11 9 3 18 19 7 15 5 9 16 22 5 11 3 10 5 2 334 175
5 Hoving, Frens Hoving, Jente 888 2 2 4 11 5 13 12 1 4 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 30 30 30 30 13 1 6 4 2 8 7 3 3 20 2 5 6 1 425 217
6 Boendermaker, Wil Veen, Bert van de 7606 9 15 10 12 13 7 10 8 23 7 9 8 8 7 9 2 4 6 9 8 15 6 4 6 13 15 10 8 16 12 17 11 9 9 18 16 21 390 234
7 Waal, Duco de Krikhaar Anniek 3064 23 13 5 7 8 6 2 7 23 6 8 1 2 3 1 1 6 3 7 30 30 30 30 33 33 33 33 33 33 8 14 10 10 21 7 8 13 541 253
8 Ganseman, Dik Weeteling,Froukje 7826 8 8 14 5 14 3 9 17 23 14 10 10 6 6 10 3 8 12 8 11 16 12 12 10 14 11 7 11 12 13 30 22 15 26 15 15 20 460 276
9 Boot, Karel Boot, Annet 6837 3 3 2 9 1 10 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 6 3 6 3 2 1 2 10 2 35 35 35 35 35 35 35 35 583 280

10 Louis, Bard Stark Lonneke 7651 13 6 11 23 23 23 5 2 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 30 30 30 10 2 11 2 3 20 10 11 19 8 6 12 3 12 14 510 295
11 Putten, Willem van Veenman.Paul 7364 10 9 7 6 11 12 15 14 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 5 8 11 8 8 8 8 6 9 14 15 5 13 18 18 17 14 25 487 318
12 Prins, Arend Heemskerk, Alexander 7705 4 10 6 3 9 2 13 6 23 1 4 4 5 2 3 9 7 4 5 30 30 30 7 4 7 33 33 33 33 35 35 35 35 35 35 35 35 640 327
13 Veen, Harry van Helden, Marja van 6174 7 16 23 1 12 4 3 16 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 9 9 7 9 33 33 33 33 33 33 19 15 24 8 20 16 25 10 644 374
14 Avest ter Gerben Waal de Jojanneke 7824 23 23 23 23 23 23 4 11 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 4 3 2 13 15 33 33 20 7 33 20 8 18 25 13 13 13 18 616 377
15 Post, Jan Mischa Bouts 7742 12 14 12 13 7 15 18 12 23 13 7 12 10 13 11 11 11 9 10 14 12 13 14 33 33 33 33 33 33 35 35 35 29 7 19 22 19 685 382
16 Eeltink, Martin Ruitenschild, Jero 4977 18 18 23 23 10 8 20 18 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 30 30 30 30 12 3 9 8 12 15 35 12 35 14 35 24 21 12 698 426
17 Vogelenzang Rob Klaren Ina 667 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 7 4 30 30 33 33 33 33 33 33 2 10 17 35 1 2 4 11 728 435
18 Avest ter Ernst Buunk Cor 7744 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 13 18 8 30 33 10 4 9 1 5 25 20 23 30 23 25 24 29 707 465
19 Pieterson, Mirian Westerlaan, Petra 742 20 19 16 17 23 23 21 20 23 11 12 11 13 9 4 8 18 10 14 19 30 19 16 30 29+ 33 28 33 33 23 25 26 26 24 32 35 27 751 470
20 Buunk Cor Hendriks Andrea 7845 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 23 20 22 30 17 12 12 22 13 6 14 21 20 23 25 14 17 4 692 476
21 Boer Andre de Boer Kasper de 7829 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 23 20 22 30 14 15 10 18 4 13 21 29 28 24 16 20 23 17 724 498
22 Leinders, Suzanne Keizer, Mathieu 892 16 17 13 14 16 14 19 19 23 17 13 14 14 12 17 14 9 14 12 20 17 18 30 33 33 33 33 33 33 35 26 25 28 27 27 26 26 790 499
23 Houben, Thijs Blijderveen, Nico 4513 23 20 17 16 19 16 16 15 23 9 11 9 9 14 12 13 17 13 13 17 14 17 30 33 33 33 33 33 33 35 35 35 16 30 35 35 30 812 505
24 Dekker, Michel  Jansen, Kasper 7154 11 11 23 18 17 17 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 30 30 30 30 19 18 22 24 23 17 22 24 21 19 31 29 35 22 782 519
25 Oostenbrug Niels Kenbeek Donald 7726 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 23 30 30 33 33 33 33 33 33 6 11 15 12 22 8 35 35 818 520
26 Kenbeek Donald Blok Ilse 7726 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 23 20 22 30 21 9 16 33 16 4 35 35 35 35 35 35 35 35 851 538
27 Bremer Adrie Bremer  Brian 7832 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 23 20 22 30 33 33 33 14 33 33 24 23 19 22 11 26 19 15 810 542
28 Hiep Gydo Dasselaar Emiel 5913 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 23 20 22 30 9 21 14 17 24 18 35 35 35 35 35 35 35 35 855 545
29 Stumpf Huub Galesloot Elma 7155 23 23 23 23 23 23 11 10 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 6 7 15 5 33 33 33 33 33 33 35 35 35 35 35 35 35 35 863 550
30 Jansen Kasper Benedictus Agnes 2356 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 23 20 22 30 20 24 13 11 22 19 35 35 35 35 35 35 35 35 861 551
31 Graaf Peter van de Graaf Remon van de 4685 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 23 20 22 30 22 23 24 16 15 11 35 35 35 35 35 35 35 35 863 553
32 Heerema Hans Heerema Jeroen 7826b 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 23 20 22 30 23 17 20 13 21 20 35 35 35 35 35 35 35 35 866 556
33 Teuling den Reinout Flinkeflogel Emiel 6606 23 23 23 23 23 23 23 17 21 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 30 30 14 30 26 25 17 23 18 21 26 28 27 35 35 31 20 35 840 559
34 Hoek Bart van Keizer Mathieu 4751 23 19 23 23 23 23 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 23 20 22 30 11 20 19 25 27 23 35 35 35 35 35 35 35 35 873 563
35 Schmitter Thierry Berg Eric v.d. 7492 23 23 23 23 23 23 23 23 23 8 6 5 11 8 8 10 10 7 4 30 30 30 30 33 33 33 33 33 33 35 35 35 35 35 35 35 35 882 569
36 Avest Jan ter Damming Gesiena 7631 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 23 20 22 30 16 28 18 27 14 33 35 35 35 35 35 35 35 35 888 575
37 Hulzen Joop van Hulzen Yorim van 4075 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 23 20 22 30 24 22 25 19 25 24 35 35 35 35 35 35 35 35 891 581
38 Gort Bart Gort Patrick 5393 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 23 20 22 30 27 27 23 21 19 26 35 35 35 35 35 35 35 35 895 585
39 Bremer Kevin Spieker Jandirk 42 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 23 20 22 30 28 30 21 26 17 22 35 35 35 35 35 35 35 35 896 586
40 Schouten Herman Smit Mariska 5830 23 23 23 23 23 23 23 23 23 10 14 15 12 10 17 17 12 8 6 25 22 24 30 33 33 33 33 33 33 35 35 35 31 35 30 35 35 898 589
41 Weerd, Roos van de Woudsma, Josine 3981 19 21 23 15 18 19 22 22 23 12 15 13 15 11 17 12 13 11 11 30 30 30 30 33 33 33 33 33 33 35 35 35 35 35 35 35 35 910 597
42 Dohnenn Arjan Busken vd Esther 4507 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10 10 23 15 33 33 33 33 33 33 35 35 35 35 35 35 35 35 913 600
43 Tiggelaar Joris ????? 7844 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 23 30 30 33 33 33 33 33 33 35 35 35 32 8 33 27 24 903 600
44 Bogaard Tom v.d. Bogaard Victor v.d. 537 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 23 20 22 30 29 26 26 29 26 25 35 35 35 35 35 35 35 35 913 603
45 Koopmanschap Hennie 7787 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 23 20 22 30 25 16 33 33 33 33 35 35 35 35 35 35 35 35 925 612
46 Hapert August-jan van 4487 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 23 30 30 33 33 33 33 33 33 35 27 29 27 29 28 35 28 912 614
47 Boon, Niels Boon, Niels 3125 15 5 15 23 23 23 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 30 30 30 30 33 33 33 33 33 33 35 35 35 35 35 35 35 35 941 628
48 Smit Mariska Geerlings Silvia 4753 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 21 21 30 33 33 33 33 33 33 35 35 35 35 35 35 35 35 942 629
49 Hartland Chris Biesheuvel Bente 5283 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 22 19 16 30 33 33 33 33 33 33 35 35 35 35 35 35 35 35 942 629
50 Rietveld Floor Gijs 5215 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 21 24 25 17 33 33 33 33 33 33 35 35 35 35 35 35 35 35 942 629
51 Boer de Ad Koers Liz 4310 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 26 13 20 30 33 33 33 33 33 33 35 35 35 35 35 35 35 35 944 631
52 Kooistra Hans Kooistra  Roel 659 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 24 30 10 30 33 33 33 33 33 33 35 35 35 35 35 35 35 35 949 636
53 Meer vd Guus Meereboer Cindy 952 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 23 20 22 30 33 33 33 33 33 33 35 35 35 35 35 35 35 35 950 637
54 Prins, Henk Haeck, Eric 6167 17 23 23 19 15 18 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 30 30 30 30 33 33 33 33 33 33 35 35 35 35 35 35 35 35 952 639
55 Westen van Milco Vos de Monique 4156 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 23 30 30 33 33 33 33 33 33 35 35 35 35 35 35 35 35 954 641

Leo, Bedankt!
Op sommige locaties staan nog oude Dart 18’s die al vele jaren een 
winterslaap en blijkbaar ook zomerslaap houden. Sommige zo lang, 
dat zij daar nooit meer uit zullen ontwaken. Vaak begroeit onder al-
gen, onkruid en gras. Vaak heeft de eigenaar ook zo iets van ’wat 
mot ik hier nou mee’.
Zo ook Leo Duivenvoorde, die als oud lid zijn oude Dart heeft ge-
schonken aan de stichting van de klasseboten. Zij was wit, maar nu 
mosgroen. Zonder zeilen, maar wel met een trailer en catrack. Voor 
ons als stichting een enorme aanwinst. Wij gaan hard aan het werk 
om de Dart van Leo, weer een tweede leven te geven.

Leo namens bestuur NDKO, Stichting Promotie Jeugdzeilen 
Nederland en de klasseboten-teams bedankt!

Mochten er leden zijn die ook nog iets hebben slapen in tuin of 
schuur. Wij als stichting kunnen alles (onderdelen) gebruiken om 
onze bestaande boten vitaal te houden, of het aantal boten te 
vergroten. 
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NDKO Long Distance Cup 2006
Het tweede seizoen van de long dis-
tance cup startte met het algemene 
catamaran evenement van het jaar, 
de Ronde om Texel. Er deden daar 
21 Dart 18 mee. De omstandigheden 
tijden de race waren zeer wisselend. 
In het eerste traject naar de vuurto-
ren toe stond er een windkracht 2 tot 
3 Bft. Bij de nadering van de VC-boei 
ontstond een tweedeling van het 
veld. De grotere catamarans ontlie-
pen daar een tijdelijke windstilte. De 
langzamere en kleinere catamarans 
kwamen daar stil te liggen, zodat de 
opgebouwde voorsprong teniet werd 
gedaan. Er was een kluwen van 50 

tot 80 Cats die vanaf dat punt als het 
waren opnieuw starten. Uiteindelijk 
werd Brenda en Mark eerste, Arend 
en Martin tweede, en jan Post derde.

De tweede race was verder in het 
seizoen, namelijk Rondje Pampus in 
begin september. Onder prima om-
standigheden werden mooie races 
gevaren. Als eerste kwamen de zeer 
snel zeilende Bard Lois en Gerben 
Ter Avest. Op de tweede plek Brenda 
en Mark op drie Nicolette en Ruud.

Derde en laatste race was kort daar-
op nl eind september Ronde Tienge-

meten. Dit rondje is menig jaar ge-
teisterd door weinig of geen wind. Dit 
jaar waren de weergoden Hellecat 
goed gezind, er stond een windkracht 
2-4 bft en het zou 2 halfwindse rakken 
worden. Ook hier waren Bard / Ger-
ben nauwelijks bij te benen en wer-
den Bootsma/Verzeijden verrassend 
tweede. Op de derde plek een buiten-
staander Dijkstra / Dijkstra.

Omdat niet alle zeilers alle wedstrij-
den hebben meegedaan krijgen we 
de wonderlijke uitslag van de NDKO 
long distance cup 2006: 1 Bert / Wil, 
2 Brenda / Mark en 3 Jan / Tjitske.

In 2005 zijn de uitgangspunten 
voor de berekening Jaarprijs Dart 
18 2006 aangepast volgens de 
volgende regels:
1 Alle geldige races binnen klasse-

evenementen en het ONK tellen 
mee.

2 Uitslagen van alle geldige races 
worden bij elkaar opgeteld, minus 
aftrekbare races.

3 Het aantal aftrekbare races wordt 
bepaald door het aantal geldige 
races te delen door 4 en naar be-
neden af te ronden.

4 Slechtste races worden afgetrok-
ken.

Dit heeft er toe geleid dat er totaal 
37 wedstrijden meetellen. Er zijn 
door het mooie seizoen weinig wed-
strijden afgelast. De North Sea Re-
gatta had maar liefst 9 races die 
meetelden voor de jaarprijs. Ook het 
onder ideale weersomstandigheden 
ONK telde maar liefst 9 races.

Zo starten de winnaars van 2004 
Brenda en Mark in het eerste klasse-
evenement voortvarend met 3 eerste 
plaatsen zodat ze direct de leidding 
namen op de winnaars van 2006 Ca-
roline en Karel. Op de derde plaats 
direct gevolgd door Diane en Bas. 
Van dat laatste koppel zullen ze nog 
vaak horen.

Na het tweede evenement konden 

maar een armzalige 3 races gevaren 
worden, waarbij de derde race vanaf 
de 5 plek wegens tijdoverschrijding 
gesloten werd. Zo konden Mark en 
Brenda hun koppositie nog hand-
haven en schoven Diane en Bas op 
naar de tweede plek. Frens die met 
zijn dochter Jente de sterren van de 
hemel vaarden nestelde zich op de 
derde plek.

Bij de North Sea Regatta waren er 
maar liefst 4 zeildagen met op iedere 
dag 3 races. Voor het jaarklassement 
telden alleen de 3 laatste dagen. 
Maar dat waren toch maar liefst 9 ra-
ces die meetelden.
Door deze wedstrijden op zee deden 
wederom Diane en Bas goede zaken 
en zo ook Ducu met Petra en daar-
op volgend Arend met Alexander. De 
stand in het klassement was toen 1 
Diane met Bas, 2 Brenda en Mark en 
op 3 Arend met Alexander.

Toen stond het kei gezellige eve-
nement van Hargen aan zee op het 
programma. Bij hele mooie weers-
omstandigheden, veel zon en af 
en toe wind, was het wederom een 
prachtig evenement. Opnieuw scoor-
den Diane en Bas met een eerste 
plek en Brenda en Mark met een 
tweede. De kop van het klassement 
veranderde niet. Op de vierde plaats 
naderde Berend met Ko met 1 punt 

achter Arend en Alexander. 

Met alle feestelijkheden nog in het 
hoofd werd het evenement op Bid-
dinghuisen gehouden. Een zeer 
goed bezocht weekend met leuke ra-
ces. Er werden 2 dagen van 3 races 
gevaren. Door het wat beter voorin 
varen van Diane en Bas, dan Bren-
da en Mark konden deze hun voor-
sprong in het klassement van 7 naar 
16 punten uitbouwen. Op de derde 
plaats gingen Ko en Berend ruim-
schoots Arend en Alexander voorbij.  
Door de nieuwe boot van Nicolette 
en Ruud zeilden zij de laatste wed-
strijden zo goed dat ze op de vierde 
plaats naderbij gekomen waren.

Het laatste evenement, het Open Ne-
derlands Kampioenschap in Workum 
moest uitsluitsel geven of de nummers 
1 en 2 elkaar nog konden voorbij stre-
ven. Mark en Brenda deden de eerste 
2 dagen goede zaken met 3 tweede 
en een vijfde en een zesde plek. Dit 
konden ze de laatste dag niet continu-
eren zodat het gat tussen hen en Dia-
ne en Bas te groot was geworden. 

Zo Werden Diane Rokx en Bas Leijen 
Overall winnaar van de NDKO jaar-
prijs met op de tweede plek Brenda 
Liefhebber en Mark Rijks en op een 
mooie derde plaats Ko Weeteling en 
Berend Bootsma. 

Okt 2006
Wil Boendermaker

NDKO jaarprijs 2006

NDKO Long Distance Cup 2006
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Eindstand NDKO long distance cup 2006Stand NDKO long distance cup 2006 na 3 wedstrijden ( eindstand)

plaats zeilnr. zeilers Totaal punten punten punten
1 7606 Boendermaker v d Veen 12 4 4 4
2 7757 Rijks Liefhebber 14 1 2 11
3 7742 Post Pinna 16 3 6 7
4 7824 Ter Avest Ter Avest 24 22 1 1
5 7826 Ganseman Breemer 28 11 6 11
6 7705 Prins Eeltink 29 2 16 11
7 5307 Mylanus Veuger 32 5 16 11
8 4513 Kouwen vd Ingeborg 32 22 4 6
9 4507 Bohnenn Busken 33 6 16 11

10 4753 Geerligs Smit 34 7 16 11
11 7748 Dalen Muijen 35 8 16 11
12 6505 Timmerman Hoek 36 9 16 11
13 7753 Vgorp Gisbergen 36 22 3 11
14 2202 Schrevel Balla 37 10 16 11
15 2250 Driessen Berkvens 39 12 16 11
16 5830 Schouten Jansen 40 13 16 11
17 7687 Bootsma Verzijden 40 22 16 2
18 4741 Dijkstra Dijkstra 41 22 16 3
19 6606 Teuling Flinkenfloegel 42 15 16 11
20 7845 Buunk Schoenmaker 42 22 9 11
21 7154 Dekker Dijkinga 43 16 16 11
22 7528 Treffers Treffers 43 22 10 11
23 4977 Eeltink Namers 43 22 16 5
24 3981 Weerd Castelein 44 17 16 11
25 892 Talsma Keizer 44 22 11 11
26 404 Heineman Rierink 45 18 16 11
27 6175 Verwer v.d. Wal 45 22 12 11
28 675 Ophem Baars 46 19 16 11
29 3383 de Vries Vugts 46 22 13 11
30 4487 Hapert v. 46 22 16 8
31 6393 Gort Heerema 47 20 16 11
32 5304 Hint Kraster 47 22 14 11
33 3773 Sluijs Bruin d 47 22 16 9
34 1828 Elswijk Meurs 48 21 16 11
35 7525 Rieven Rieven 48 22 15 11
36 2775 Jellema Marcus 48 22 16 10
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