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Wie er nog niet genoeg van heeft, kan de  na-

jaarsbokaal varen op 4 zondagen in oktober bij 

De Roerkoning. Op het weekeinde van 11 en 12 

oktober wordt daar ook de ONK dart18 One-up 

gevaren. 

Ronde om Tiengemeten 27 september 2008 
Hellevoetsluis 

Het seizoen 2008 loopt ten einde !!! 

ONK Dart 18 One-up : 11 en 12 Okt. 

Klasse Evenement F18, ONK Dart18 one up, A cat 

Datum: Zaterdag 11 en zondag 12 oktober. 

Briefing: 11:00 op zaterdag 13 oktober 

Eerste start: 12:00 op zaterdag en zondag 

Klassen: F18, A-cat en Dart18 (1up) 

Wedstrijdbepal-
ingen: 

Worden uitgereikt bij de inschrijving. 

Inschrijfgeld per 
dag: 

12 euro per dag (of 10 euro 1 mans). 

Laatste kans om de  Long distance cup van de Dart18 2008 te winnen 

met de Ronde om Tiengemeten op zaterdag 27 september. Inschrijven  

via de site van catclub Hellecat.. Daar staan al ddiegene die ingeschre-

ven hebben. Ook de sailinstuctiun en een routebeschijving kun je daar 

vinden.  

WWW.hellecat.nl 

 

Kom 3,4 en 5 oktober naar steinhude, 4 uurtjes rijden van hier. Dan 

worden daar de open duitse kampioenschappen verzeild. Mooie plek, 

prima betaalbare accomodaties te vinden, meer dan 40 bootjes aan de 

start, altijd een trouwe schare nederlanders aan de start. Referenties bij 

Dick, Gerben, Eelke, Robby, Mark en Bas. 

De mooiste manier om de zomer nog 

een schop na te geven. 

Open Duits Kampioenschap Dart 18 
Steinhude 3,4, en 5 oktober 2008 
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1. Wat doe je in het dagelijkse leven. 
(werk,studie,gehuwd, etc...) 
 
Ik ben student aan de TU Delft en ben bezig met 
mijn master van Mechanical Engineering (oftewel: 
werktuigbouwkunde). De master die ik nu doe is 
Production Engineering and Logistics. Rustig doch 
gestaag doorloop ik zo mijn studietijd. Om al mijn 
nevenactiviteiten te bekostigen werk ik bij een klein 
ingenieursbureau in Rotterdam. Daar ben ik produc-
tion engineer, design engineer, hoofd ict en tot slot 
mag ik alles wat ik ontwerp nog zelf bouwen ook. 
Simpel gezegd ontwerp en bouw ik (frees)machines. 
Tot voorkort had ik nog een mooi bijbaantje, deze 
bestond uit het onderwijzen en begeleiden van 
2e jaars werktuigbouwkundige op het gebied van 
mechatronica. 
 
2.Van wanneer zeil je en met wat? 
 
Graag zeil ik als het mooi weer is, en er een flinke 
puist wind staat. Met "wat" maakt dan opzicht niet 
zoveel meer uit. Als het maar hard gaat! 
 
3.Eerste ervaring Catzeilen? 
 zie 5. 
 
4.Wedstrijdzeilen? 
 
Zoals menigeen ben ik begonnen in een optimistje, 
al na een jaar werd ik eruit gepikt om te gaan wed-
strijd zeilen. Dit gebeurde in een Cadet (Cadet = 
ongeveer het kleinste 2-persoons zwaardbootje die 
je kunt bedenken) en er volgde 5 fanatieke jaren. 
Elk weekend wel een wedstrijd of training totdat 
plotseling het hele team uit elkaar viel. Zeilen raakte 
een beetje op de achtergrond. Totdat ik eindelijk 
oud genoeg was om in de Centaurs van de 
vereniging te mogen varen (> 16 jaar) en daar bleek 
dat ik het wedstrijdzeilen nog niet verleerd was. Vele 
clubkampioenschappen en zomeravond competities 
kon ik op mijn naam schrijven. Totdat ik begon te 
studeren. Daar ik sowieso naar delft moest verhui-
zen, leek het mij een mooie gelegenheid om me te 
voegen bij het zojuist opgerichte Broach. Echter 
beviel de J22 mij persoonlijk totaal niet, en werd ik 

een van de fanatiekste leden die nooit zeilde. Totdat 
op een gegeven moment de dart 18 klasse organisa-
tie bij broach aanklopte en deze jongen de mogelijk-
heid boot om op een dart te gaan varen. De rest van 
het verhaal is bekend.... 
 
5.Eerste Dart18 ervaring? 
 
Tja eerste dart ervaring... staan me nog 2 dingen van 
bij... Muiderzand en koud !!!! 
 
6.Meest spectaculaire/bijzondere zeilervaring? 
 
Vorig jaar zomer (nadat ik al verslaafd was geraakt 
aan de dart) werd ik gevraagd om aan het Wereld-
kampioenschap Formule16 mee te doen. Een 
Amerikaanse botenbouwer was met zijn eigen bootje 
naar Nederland gekomen, en was om de een of an-
dere reden zijn bemanning vergeten. Dat vond ik 
geen 
probleem en heb een week lang voor de kust van 
Zandvoort met deze zeilkoning heen en weer ge-
sjeesd. Het resultaat was een 2e plaats! Heb nog 
vele spectaculaire zeilverhalen, maar die zijn veel 
mooier na een zware dag zeilen en onder het genot 
van een lekker biertje. 
 
7.Wat is je beste prestatie? 
 
Als dit het dart18 zeilen betreft heb ik in de 2,5 jaar 
dat ik dart zeil, twee keer een eerste plek gehaald 
tijdens een evenement. Helaas vallen deze mooie 
uitschieters altijd in het niets bij de overall results. 
Toch hoop ik dat ik tijdens mijn studententijd eenmaal 
een podiumplek kan veroveren tijden een klasse-
evenement. 
 
8.Je bent meestal stuurman, wat spreekt je daarin het 
meeste aan? 
 
Tja, je hebt natuurlijk de controle over de boot. Jij 
hebt de spreekwoordelijke touwtjes in handen en jij 
bepaalt uiteindelijk wat en wanneer je dat gaat doen. 
En uiteraard is het heel fijn om iemand voor je te heb-
ben die alle golven voor je opvangt :) 
 
9.Advies voor Dart zeilers. 
 
Hou deze geweldige lay back attitude, ga hard en 
hou het topje van de mast naar boven gericht. 

We stellen u voor: Bart van Hoek (Studententeam Broach) 

Eerder dit jaar heb ik een stukje gewijd aan metho-
de 573(2), een techniek om sneller en of lager te 
kunnen varen met de tweemans Dart.  
Nu een stukje over hoe sneller en of lager te kun-
nen varen met de Dart One Up. 
 
Algemeen uitgangspunt catamaran zeilen: 
-Loefromp zoent het water, waardoor minder weer-
stand. 
 
Minder weerstand geeft je de volgende keuzes: 
1 Harder varen met behoud van koers 
2 Dieper (of hoger bij aan de wind) varen met 
behoud van snelheid 
3 Of iets daar tussen in. 

 
Voorwaarde: 
-Niet omslaan 
-Glad zog achter lij-spiegel 
-Lange joystick ( die nog wel tussen mast en 
crossbar past ) 
 
Toepassing: 
Het afkruisrak tot windkracht 4 en weinig golven. 
 
Dit houd het volgende in: 
Je gaat aan lijzijde van de catamaran zitten zoda-
nig dat de loefromp het water zoent en de spiegel 
van de lijromp nog boven het water uitsteekt (glad 
zog). 
 
Exacte positie is afhankelijk van windkracht en ei-
gen gewicht. 
Als je zwaarder bent dien je meer naar voren te 

zitten om de spiegel uit het water te houden. 
Als er meer wind is dien je meer naar achteren te 
schuiven omdat de boeg anders te diep de golven in 
gaat. 
 
Aardige uitgangspositie is schuin naar voren han-
gend in de hangbanden met je benen over de voor-
pocket. 
 
Bij een vlaag moet je afsturen en niet opsturen......... 
 
Vervolgens moet je kiezen tussen harder varen of 
dieper varen. Vooralsnog kies ik voor dieper varen 
met behoud van snelheid. Dit vooral om harder va-
ren best eng is, je zeilt dichter tegen kapseizen aan, 
terwijl je toch ietwat onwennig aan de lage kant in 
de hangbanden hangt. 
 
Met heel weinig wind is een extremere variant lo-
nend ( vraag maar aan Frens :) ). 
Hierbij ga je aan lij in de trapeze staan, bijna recht 
naar voren hangend met de voorste voet in de poc-
ket en met de achterste voet bij de zijstag samen 
met de joystick.  
Sturen ( af en toe koers corrigeren ) doe je dan met 
je achterste voet. 
 
De techniek is m.i. voor iedereen lonend, al hebben 
de zware stuurmannen er meer nut van omdat ze 
het structurele verlies bij afkruisen kunnen compen-
seren. Voor mij geld dat ook, waar ik vroeger verloor 
met afkruisen kan ik nu inhalen of uitlopen op de 
zware teams en bijblijven bij de lichte stuurmannen 
(m/v) .Op moment dat de lichte stuurmannen (m/v)  
methode-573(1) eigen hebben gemaakt moeten we 
maar weer iets nieuws verzinnen. 
 
Succes.....Bas 

Methode-573(1) voor One Up 


