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Sven Karsenbarg was samen met zijn vrouw 
Annemarie Kingma de wereldkampioen op de 
Dart 18. In 1995 hebben zij deze titel behaald 
in Duitsland Travemunde. 
   
1) 13 jaar verder. Hoe ziet jullie leven er op dit moment uit?  

 
 Met twee dochters van 4 en 8 en allebij ons eigen bedrijf lukt het niet 
meer om met de Dart iedere vrijdag de trailer aan te koppelen, en 
moe maar voldaan op zondag weer thuis te komen.  Na mijn Tornado 
campagne tussen 1999 en 2004 heb ik de cat ingeruild voor een La-
ser. Daar zeilen we iedere donderdag avond  met 20 lasers een aan-
tal korte wedstrijden mee op Muiderberg. Uiteraard met het mes op 
tafel maar wel met een glimlach. Veel oude Dart mannen zijn dan ook 
van de partij. Onze oudste vaart inmiddels voor het 2e jaar optimist en 
Annemarie zeilt te weinig naar haar zin. Afijn er blijft altijd iets te wen-
sen. 

 
2) Ben je op dit moment nog actief in het zeilwereldje?  

 
Tussen de bedrijven door  geef ik zo'n 8 weken per jaar training en 
coachen. Nu met name in de 29er klasse. Een Skiff voor de jeugd 
gebaseerd op de olympische 49er. Prachtig bootje voor de jeugd. Met 
de meiden Annemiek Bekkering en Jeske Kisters heb ik dit jaar een 
mooi reisje naar Melbourne gemaakt en hebben de meiden de wereld-
titel voor dames binnengehaald. Heerlijk om met zulke jonge professi-
onele meiden bezig te zijn met topsport. 

     
3) Wat was je eerste ervaring met een zeilboot?  

 
"De Knakker" een 8 voets jolletje gekregen van de buurvrouw die ook 
op een woonark woonde en toch niet met het bootje zeilde. Daarna 
snel een optimist gekregen om wedstrijdjes mee te zeilen.  
     
4) Hoe ben  je op de Dart 18 terecht gekomen?  

Mijn vader kwam een oude collega Ton de Lange tegen . Hij was 
opzoek naar bemanning en ik kon in mijn studietijd mezelf geen boot 
veroorloven. Afijn al snel was ik volledig ingeroosterd om Dart 18 
evenementen te varen. Fanatiek als ik was begon ik de eerste wed-
strijd direct team Cock Pruim / Jolanda Bakker de hero's van dat mo-
ment aan de kant te schreeuwen. Het contact met Cock was gelegd 
en met hem veel lol en mooie resultaten gevaren op de dart evene-
menten.  

   
5) Meest bijzondere/spectaculaire wedstrijdervaring ?  

 
Ronde om Texel 2002 winnen op line honours en handicap met 15 
min voorsprong op nummer twee. Top om zo ontvangen te worden 
met een juichende menigte. Daarnaast hebben we een top race geva-
ren tijdens het EK Dart Hawk tegen Yves Loday (de gouden medaille-
winnaar van 1992 in de tornado)in een eindeloze matchrace wisten 
we te winnen. wat een spanning. te gek. Met Mischa heb ik uiteindelijk 

in 2002 een bronzen Medaille behaald tijdens het EK Tornado . Op 
zich mijn grootste prestatie.  

 

6) Wat was je (jullie)geheim op Travemunde?  

 
Na heel veel trainingsuren in voorafgaande jaren waren we tijdens ons 
laatste wk Dart 18 eigelijk voor het eerst meer relaxed. Tegelijk loopt 
dan alles perfect en kregen we een evenement met gelukkig voor ons 
alle wind omstandigheden.We waren allround en dat kwam nu erg 
goed uit. 

   
7) Wat is jou (jullie) best bij gebleven van die overwinning?  
 De terugtocht naar de haven van Travemunde. De laatste wedstrijd 
werd afgeblazen vanwege gebrek aan wind. Na het signaal strak er 
een mooie 4 bfd en zijn we halve wind al zingend "we are the champi-
ons"van Queen teruggevaren naar de haven.  

 
8) Nog een advies voor onze Nederlandse deelnemers aan WK.  
Natuurlijk. Met een aantal teams veel trainings uren maken en zorgen 
dat je het bootje zo goed aanvoelt dat je te allen  tijden zonder commu-
nicatie de perfecte balans kunt behouden. Tijdens het WK hoef je dan 
niet meer te communiceren over de snelheid en heb je gezamenlijk 
100% tijd over voor de taktiek en strategie tijdens de wedstrijden. Zorg 
dat je in de juiste " flow" komt en je zult verbaasd zijn over het resul-
taat. 

 
Succes Sven 

We stellen u voor: Sven Karsenbarg / Annemarie Kingma Dart 6941(toen) De laatste puntjes op de 
DART-wedstrijdtraIning!: 

Het WK Dart18 is op het IJsselmeer bij Workum 
en daar hebben de meesten van ons dit jaar nog 
niet gezeild. Het water is er toch weer anders 
dan we bij de laatste klasse-evenementen van 
dit jaar gewend zijn (het zijn kortere en steilere 
golven en de rakken zijn langer !). Juist door die 
korte golven ben je eerder het snelheidsgevoel  
kwijt en moet je ook iets lager  sturen dan op 
vlak water (zoals tijdens het laatste klasse-
evenement).  

Daarom gaan we, als laatste voorbereiding op 
het WK, op donderdag- en vrijdagmiddag, 7 en 8 
augustus nog 2 keer trainen onder de lokale 
omstandigheden.   

Wat gaan we doen: 

Per 4 boten (in groepjes van 2 x 2) gaan we 
trainen op bootsnelheid op aan de windse rak-
ken en afkruisen. Door het kruisrak met 2 boten 
over stuurbord te varen en 2 over bakboord kun-
nen we goed zien wat de invloed is van de gol-
ven over verschillende rakken. Door met 2 boten 
het kruisrak over stuurboord en bakboord te 
varen kun je samen ook de snelheid ten opzich-
te van elkaar trainen (door iets hoger of iets la-
ger varen) en kijken hoe dat uitkomt. En aange-
zien de rakken wat langer zijn dan normaal kun-
nen we ook nog mooi onze conditie testen. Ui-
teraard gaan we ook de boten en de trim nalo-
pen.   

Heb je interesse om mee te doen. Mail dan naar 
karelboot@gmail.com  

Ook andere suggesties zijn van harte welkom. 

Aanvang training: 13.00 uur (14.00 het water 
op!) 

Plaats: Strand Workum  nabij het paviljoen    

Advertentie 

Gevraagd Rubberboten: 

De WK stichting is voor de hele week nog op zoek naar 
enkele rubberboten in de functie als rescue, pers of jury 
boot. Heb je of ken je iemand informeer dan de organisatie 
info@DARTworlds.com 

Join the Dreamteam 
Ben jij die persoon of ken je iemand die niet zeilt maar wel 
een warm hard heeft voor het zeilen? Dan ben je geschikt 
om je aan te sluiten bij het Dreamteam van de DART 
Worlds. Afhankelijk van je interesse en je kunde vaar je 
mee op één van de rescue boten of assisteer je op het 
start en of finish schip. 

Gestelde eisen:  

                         Enig inzicht in zeilen 

                         Zwem diploma 

                         Goed humeur  

                          In team verband kunnen werken 

Wat wordt er geboden: 

                          Geen salaries 

                          Verblijfskosten incl. “natje en droogje” 

The Dream Team experience 

Te leen gevraagd 
Oude DART wrakken ter opluistering van de tent. Meldt je aan bij 
info@DARTworlds.com 

 

 

Te huur/leen gevraagd 

Voor onze overzeese bevriende DART zeilers zijn 
we nog op zoek naar enkele boten. Te huur of te 
leen. De boten worden door de stichting extra ver-
zekerd. Je hebt bij schade dus geen eigen bijdrage, 
terugval o.i.d. Je ontvangt de boot terug zoals je haar 
hebt afgegeven. Mail naar info@DARTworlds.com 
voor meer informatie 


