
Het weekend van 21 tot en met 23 september 41 a.s. zal het laatste klasse–
evenement gehouden worden vanaf de Camping:  It soal te Workum. 
Dit is het terrein en water waar de Worlds Dart 18 in 2008 ook gehouden zal wor-
den. Een mooie gelegenheid om hier vast te oefenen en het water te leren kennen. 
 
Gastheer:  Dart klasseorganisatie (www.dartcat.nl) 
Organisatie:           Zeilvereniging Workum (www.zeilverenigingworkum.nl) 
Locatie aan de wal:   Camping  It Soal Workum (www.itsoal.com) 
 
Zeilprogramma: 
 
Vrijdag  21 September: 3 races  12.00 h : Eerste Start  
 
Zaterdag  22 September: 3 races  10.30 h: Eerste Start  
   
Zondag 23 September: 3 races  10.30 h: Eerste Start  
 
Notice of Race: Er is een meetbrief vereist. Nog niet in het bezit? Bel Willem 
van Putten tel.06.53933545 en overleg om hem alsnog bijtijds in je bezit te 
hebben. Ook voor de worlds straks heb 
je hem  nodig. 
Overnachtingen:  
Boten, trailers en  tenten bijeen  langs het 
water . Vakantie huisjes en caravans zijn op 
de camping te huur : www.itsoal.nl  
 
Sociale programma:  
Omdat nagenoeg iedereen op de camping 
zal overnachten is het eenvoudig  om flexi-
bel om te gaan met  de weersomstandighe-
den en de wensen van de zeilers 
 
Eten en drinken: 
Vlakbij  (50 meter) is een restaurant wat in de elementaire behoeftes voorziet Op 
zaterdag hebben we een buffet georganiseerd voor alle zeilers..  

      Interessante informatie: 

• Het laatste DARTnieuws 
vindt u op 
www.Dartcat.nl 

• Het ONK Dart18 is op 21 
t/m 23 sept in Workum 

• 29 sept Ronde Tienge-
meten Hellevoetsluis 

• 13 en 14 oktober ONK 
Dart18 One-up, Muider-
zand  
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geruild voor een Dart 18. Hiermee ben ik 
steeds meer wedstrijden gaan varen. Mijn 
eerste grote wedstrijd hiermee was het 
Europees kampioenschap in Enkhuizen.
(1994) 
Meest bijzondere/ spectaculaire zeiler-
varing 
Ronde om Texel Windkracht 6/7 met 2 
personen op een Dart Sting. En nog rond-
komen ook. Tussen 125 anderen van de 
ruim 900 ingeschreven cats. 
Beste prestatie 
Eerste Ronde Texel Dart 18 /2003 
Je zit in het bestuur, wat spreek je daar 
zo in aan? 
Het is leuk om met en voor enthousiaste 
en actieve jongeren een steentje bij te 
dragen. Tevens vind ik het altijd een uitda-
ging om iets nieuws op poten te zetten. Zo 
is de nieuwsbrief opgezet en uitgebouwd. 
Is de website vernieuwd en wordt actueel 
gehouden. En hebben nu als laatste ver-
andering de nieuwsbrief en de Dartflits 
samengevoegd tot een periodieke uitgave 
die Nieuwsflits heet. We proberen hen fris, 
vrolijk en informatief te houden. 
 
Advies voor Dart zeilers 
Wedstrijd- of toerzeilen, als het maar Dart 
is.  

Dagelijks leven 
Vutter sinds 2 jaar, daarvoor logistiek mana-
ger en projectmanager 
Gehuwd en 3 uitwonende kinderen 
Redacteur sinds 2004 van: Dartflits (V), 
Nieuwsbrief, Dartsite en Nieuwsflits. 
Dart 18: 7606 
Je zeilt vanaf? En met wat? 
Vanaf een jaar of 14, vooral meevaren of 
zelf in huurboten. 16 m2, Sharpy(12 m2) en 
jachtjes 
Daarna veel windsurfen. 
Eerste ervaring Catzeilen? 
Op een Condor op het Veluwemeer vanuit 
een Camping in Hulshorst. 
Wedstrijdzeilen? 
Het tweede seizoen op deze camping met 
onderlinge wedstrijden op zondagmiddag. 
Deze worden vandaag de dag nog steeds 
gehouden. 
Eerste Dart 18 ervaring? 
Doordat mijn zoon wat minder belangstelling 
kreeg voor catzeilen met zijn vader ( de 
zoon was inmiddels ca. 17 jaar) verkocht ik 
de Condor en schafte een nieuwe dart 15/
Sting aan. Hierop kon je alleen varen en er 
waren nog aparte Dart 15 wedstrijden gelijk 
met de Dart 18 en 20-ers. Helaas was dit 
een aflopende zaak en toen ik een ernstige 
schade aan de Sting opliep heb ik deze in-

Pagina 2  Nederlandse Dart Klasse Organisatie 

race werd op zaterdag in het door ISAF 
uitgeroepen ‘’Sail the World Weekend” 
gevaren. De hoogste trede op het podium 
werd overtuigend met drie eerste plaatsen 
ingenomen door het team Daniel Norman 
en Melanie Rogers, gevolgd door zilver 
voor team David Lloyd en Catrin Farthing 
en brons voor Paul Wakelin en Emma 
Curtis, allen uit Groot-Brittannië. Het Fran-
se team Emmanuel Dode en Billy Besson 
werd 4e. De resultaten van de 15 Neder-
landse teams vielen enigszins tegen. Het 
team Bas Leyen en Beatrijs Leyen uit 
Wassenaar zetten met een 23e plaats over 
all de beste Nederlandse score neer. 
Het volgende Dart evenement is het Open 
Nederlands Kampioenschap dat van 21 tot 
en met 23 september 2007 in Workum zal 
worden gehouden. Dit evenement geld als 
test evenement voor het tevens in Wor-
kum te varen Dart 18 Wereld Kampioen-
schap 2008. De volledige uitslag is te vin-
den op: www.circolovelatorbole.com 
Voor meer informatie zie de websites: 
www.dartcat.nl en www.dartworlds.com 
Nicolette van Gorp 

Torbole, Italië, van 28 augustus tot en met 1 
september 2007 werd op het Garda meer in 
Italië het Dart 18 WK gevaren. 

 
De Wereldkampioenschappen werden geva-
ren bij de Circolo Vela Torbole aan de 
Noordzijde van het Garda meer in Italië. Het 
deelnemersveld bestond uit een indrukkend 
aantal van 123 teams uit 10 landen waaron-
der Zuid Afrika, Engeland, Frankrijk, Neder-
land en Duitsland. De tien races zijn in wis-
selende omstandigheden gevaren. De week 
begon met slecht weer en regen, waardoor 
de bekende ORA wind zich niet kon ontwik-
kelen. De eerste reeks wedstrijden werd met 
wind uit het zuiden gevaren. Deze wind was 
wisselvallig en moeilijk voorspelbaar. Enkele 
shifts waren zo groot dat wedstrijden moes-
ten worden gestaakt. Tevens werd diverse 
malen op de kant gewacht in verband met 
storm waarschuwingen van de plaatselijke 
coast gard. Vanaf donderdag middag verbe-
terde het weer en stak de ORA (middag wind 
uit het noorden) op. Zowel donderdag als 
vrijdag werden onder prima omstandigheden 
en ruim 5 bft wind drie races gezeild. De slot-

We stellen 

u voor: 

In deze rubriek in-
terviewen wij een 
Dartzeiler. Ervaren, 
onervaren oud, 
jong, wedstrijdzei-
ler, funzeiler etc. 

WK Dart 18 afgesloten met geheel Brits podium.  
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zoen af te sluiten. Voor de echte liefheb-
bers volgen er nog twee zondagen van 
de najaarsbokaal, welke ook door de 
Roerkoning wordt georganiseerd. 
Tijdens deze One-up kunnen de stuurlie-
den laten zien wat ze werkelijk in huis 
hebben, zo zonder hun bemanning.  
Natuurlijk zijn er ook bemanningsleden 
die van harte welkom zijn. Als je als be-
manning geen boot ter beschikking hebt, 
neem dan contact op met het bestuur. 
Deze weten vaak nog wel een boot er-
gens vandaan te halen om je toch te la-
ten zieilen. Voor de kosten hoef je het 
niet te laten, namelijk € 10,- per dag.  
 
 

Op 13 en 14 oktober wordt de Dart18 
One-up gevaren op het water van het 
muiderzand. De Roerkoning organiseert 
samen met de Dart en de F18 deze laat-
ste wedstrijd van het seizoen. Het is  
een mooie gelegenheid om het zeilsei-

Ronde Tiengemeten Onderdeel 

van de Dart18 long distance Cup 

29 September Hellevoetsluis, Bij de cat-
club Hellecat wordt de 28e Ronde om 
Tiengemeten gevaren. Een open evene-
ment, waarin  de Dart 18 een eigen 
groep heeft en klassering voor de 
Dart18 Long Distance Cup te verdienen 
is. De inschrijving is geopend vanaf 1 
augustus j.l. en de voorinschrijving sluit 
op 13 september. Voor de sailinginstruc-
tions , reglementen in inschrijving zie: 
www.hellecat.nl/
rondetiengeme-
ten/
inschrijven.php 
 
 

Najaarsbokaal (4 zondagen) 

De Roerkoning op Muiderzand organi-
seerd al jaren de najaarsbokaal op 4 zon-
dagen in oktober. En wel op zondag 7, 14, 
21 en 28 oktober 2007. 

 
Er worden zo mogelijk 3 
races gevaren in 3 klassen 
t.w. Supercats, grote cats en 
kleine cats. De Dart 18 valt 
in de categorie kleine cats 
en moet het op rating opne-
men tegen o,a. Hobie 16. 
Een weekend  maakt deel 

uit van de ONK dart18 one-up (13/14 okt). 
Zie voor nadere 
gegevens: 
www.roerkoning.nl 
Voor aanvang van 
de wedstrijden kan 
worden ingeschre-
ven. (tot 11.00 uur) 

Nationele en Inter-
nationale 
evenementen 

ONK Dart18 One-Up 13 en 14 0ktober 


