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Sponsors Nederlandse Dart Klasseorganisatie:
Sailcenter
Marianne de Hartog zeilmakerij
Architecten bureau Bas Leijen
Mulder catamarans
Magic Marine
Atema advies
Ami kappers
EDZ

Nieuwsbrief Nr.5 juni 2005, uitgave door NDKO

 4e Klasse-evenement: Hargen aan Zee  van 1 en 2 juli 2006 .

Alweer voor de derde keer op rij een klasse-evenement bij club 7.2 op het strand van Hargen aan
zee. Deze club heeft een vloot van ca. 10 Dart’s en zullen zeker meedoen. Op het gezellige terras en
hopelijk het goede weer is het goed uit te houden bij een koel glaasje bier.

Na het KE Dart 18 in Hargen is er voor de deelnemers de mogelijkheid om hun boot een week te 
laten liggen op Hargen, zodat ze mee kunnen doen met het megafestijn Hargen aan Sail wat een 
week later gehouden wordt. Hargen aan Sail wordt voor de 20e keer gehouden en is een groot Beach 
sport en Muziekfestival. Op het grote parkeerterrein zal dan een grote feesttent staan, waar drie 
avonden live muziek zal zijn. Behalve de 7.2 Safari Regatta, zal er ook een groot 
beachvolleybaltoernooi zijn, de (kite) surftop zal ook wedstrijden hebben. Speciaal voor de Dart 18 
zeilers die dit evenement ook meepakken na de KE Dart zal het inschrijfgeld naar een gereduceerde 
prijs van 25 euro verlaagd worden.
Voor meer informatie kijk op www.cat72.com of www.hargenaansail.nl. Mocht u toch nog vragen 
hebben bel dan even met 06 236 701 25. We hopen dat jullie met grote getale komen om er een 
goed en gezellig zeilweekend(en) van te maken.

Starttijden en briefing zijn:
Zaterdag briefing om 11.00 uur en start om 12.00 uur.
Op zondag is de start om 11.00 uur.

Vanaf 8.30 uur is er transport vanaf de parkeerplaats 
Hargen aan Zee. Kamperen op het 
strand is toegestaan.

Routebeschrijving: 
Volg de A9 richting Alkmaar, vlak voor
de rotonde van Alkmaar ring Alkmaar 
richting Den Helder aanhouden; dan 
de N9 richting Den Helder aanhouden
De N9 langs het Noordhollands kanaal 
volgen tot Schoorldam, dan afslaan 
richting Schoorl (Damweg). Bij de 
splitsing rechts aanhouden (Voorweg). 
Deze blijven volgen tot aan 
Groet/Hargen, door Groet heen, dan 
afslaan naar de Hargerzeeweg.

Bij aankomst op de Hargerzeeweg wordt u opgevangen 
door iemand van de Catamaranclub 7.2 . Volgt u de 
instructies op die u van hem / haar krijgt. Parkeer uw 
auto op het parkeerterrein , vergeet niet uw waardevolle 
spullen uit de auto te halen en uw auto af te sluiten.

Open Belgisch Kampioenschap Knokke op 22 en 23 juli.

Voor vele Nederlandse Dartzeilers een jaarlijks terugkerend evenement bij het altijd zeer goed 
verzorgde weekend op het strand van Het Zoute. Voor meer bijzonderheden zie de site: www.rbsc.be
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5 en 6 augustus Fun en Zeilevenement  in Biddinghuizen.

Fun en Familie weekend 2006 

Voor alle niet zeilende leden en niet leden. Ontspannende en spannende activiteiten aan 
de waterkant voor jong en oud.

wat, waar en wanneer:  zie programma Biddinghuizen

Een lang weekeinde kamperen ( of  kort bezoek )

Alle bovengenoemde genodigden mogen komen en gaan wanneer ze willen, langs komen 
voor 30 jaar NDKO middagprogramma, of kamperen van vrijdag tot en met zondag aan de 
waterkant van het flevomeer.......  zie programma Biddinghuizen

Programma  Biddinghuizen  4,5 en 6 augustus 2006

Vrijdag 4 augustus:   tot 22.00u    Aankomst kampeerders 

Zaterdag 5 augustus   tot 10.00u   Aankomst wedstrijdzeilers / kampeerders  
       10.00u   Briefing
       11.00u   Eerste start Klasse-evenement

 14.30u tot 15.00u Ontvangst Oud-leden en genodigden
       15.00u “30 jaar Dart 18” programma 
       18.30u Barbeque  (opgeven voor 28 juli aan: wil@dartcat.nl)

         22.00u Muziek, drank en sterke verhalen

Zondag 6 augustus          11.00u Eerste start klasse-evenement
         15.00u Laatste finish klasse-evenement
          16.00u Uitgebreide prijsuitreiking met prijzen voor iedereen

Aqua-Centrum Bremerbergse Hoek
Bremerbergdijk 35
8256 RD Biddinghuizen 
Telefoon: 0321-331635

OP 2 t/m 5 juni is het derde klasse-evenement voor de kust van Scheveningen
gezeild.

Met een goede opkomst van 16 Darts, een eigen start en vlotte starts, is het een prima zeilen
geweest op de Noordzee voor de kust van Scheveningen. Zo was er niet te veel branding en kon

iedereen (ook de nieuwelingen) goed van het strand wegkomen. Vrijdag en zondag was er wat minder
wind 2-3 bfr, maar zaterdag later in de middag en maandag ware bijzonder mooie dagen. Met een
windkracht 4 kon men uitbundig genieten van spannende manches met onderlinge gevechten bij

boven boei en de beneden liggende gate.Uiteindelijk werden Bas en Diane/Bea de winnaar van dit
evenement met Duco en de hevig verkleumde Petra tweede en de winnaar van vorig jaar Arend met

Alexander derde. Helaas voor Ko en Berend die zo goed op dreef waren en in de voorlaatste race
hun mast verloren, zodat ze ook de laatste race niet konden maken.

Punten houden rekening met 2  aftrekwedstrijden

Uitslag Dart18 van 12 manches( voor volledige uitslag zie website Dartcat,nl

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 573 Diane Rokx, Bas Leyen 28.0 (dns) (dns) 3 3 3 1 4 2 6 1 1 2

Nieuwsbrief NDKO nr.5                                               3                Bezoek regelmatig het forum op de 
website!!!!!



2 3064 Duco de Waal, Petra Westerlaan 38.0 5 2 (6) (8) 1 2 3 1 1 6 3 7

3 NED 7705 Arend Prins, Alexander Heemskerk 39.0 3 3 1 4 4 5 2 3 (9) (7) 4 5
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