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 Nederlandse Dart Klasse Organisatie 

   Jaargang 4 nr.1 

Nieuwjaarsborrel op 10 januari 2010  vanaf 3 uur 

Het is alweer bijna 2010. In het nieuwe jaar willen we 

graag in een inspirerende omgeving een proost met 

jullie uitbrengen. Daarom hebben we de Nieuwjaarsbor-

rel gepland bij Sail Today in Muiderzand en wel op zon-

dag 10 januari om 15.00 uur. Er wordt die dag al door een aantal fanatieke F18 zei-

lers getraind, dus we kunnen waarschijnlijk wat cat’s op het water zien. Uiteraard zul-

len we op 10 januari ook de jaarprijzen van het seizoen 2009 uitreiken. 

Voor nu wensen wij jullie prettige feestdagen en een goede jaarwisseling. 

Namens het NDKO bestuur 

Guido Meijer 

Voorzitter 

Route 

Auto (zie kaart): 
Op de A6 tussen Amsterdam en Almere neem je afrit 2 `Almeerderzand`. 
Onderaan de afslag ga je rechtsaf en volg je de bordjes Marina Muiderzand. (Let op: 
niet de Muiderzandweg inslaan). Bordjes Marina Muiderzand volgen. Op een gegeven 
moment ga je dan naar links over de bult.  
Als je door het bos komt ga je bij het grote bord met Beachclub & catamaranzeil-
school Sail-Today op de dijk rechts af. Je vindt ons midden op het catamaranstrand.  
 
 
 
Openbaar vervoer: 
Met openbaar vervoer kun je beste met de trein 
naar station Muziekwijk. Het laatste stuk zou je dan 
kunnen fietsen (20 minuten) richting Almere Poort 
Marina Muiderzand..... als je fiets in de trein zou 
hebben meegenomen. Maar er gaat ook een bus 
vanuit station Muziekwijk naar het Topsportcentrum 
(Almere Poort Lijn 4) daarna is het nog +/- 
15 minuten lopen (volg Marina Muiderzand). Taxi 
kan natuurlijk ook vanuit muziekwijk. Bel bijvoor-
beeld Taxibedrijf Salders 036 5339999. 



zeilnummer Namen pnt Texel pnt Pampus Tiengem. Totaal

1 7826 Ganseman (NL) / Boot (NL) 2 3 2 7

2 7828 Delden (NL) / Delden (NL) 1 10 7 18

3 7511 Gussinklo Ohmann (NL) / Dekker (NL) 3 10 7 20

4 7841 Pieterson (NL) / Meijer (NL) 4 10 7 21

5 5830 Schouten (NL) / Jansen (NL) 5 10 7 22

6 6833 Hendriks/Schoenmaker 18 4 1 23

7 4361 Ridder (TX) / Ridder (TX) 6 10 7 23

8 4454 Roorda (NL) / Bakhuizen (NL) 7 10 7 24

9 7195 Cording (DE) / Milde (DE) 8 10 7 25

10 7832 Bremer/Bremer 18 1 7 26

11 3773 Sluijs (NL) / Koopman (NL) 9 10 7 26

12 7606 Boendermaker/vdVeen 18 2 7 27

13 7839 Jansen/vEeken 18 5 7 30

14 7845 Buunk/ter Avest 18 6 7 31

15 7651 Louis/Stark 18 10 3 31

16 6230 Boon/Bogaard 18 7 7 32

17 7253 Reijsenbach/Blokland 18 10 4 32

18 7525 vRiever 18 8 7 33

19 4454 vdBorden/Tollenaar 18 9 7 34

20 7154 Janden/Dekker 18 10 7 35

21 3977 v.Niekerk/Vermeulen 18 10 7 35
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Voor aankomend seizoen hebben wij afscheid genomen van De Zeil uit Rotterdam, zij konden geen volwaardig 

nieuw team meer op de been brengen voor het nieuwe jaar. Verder heeft Histos een nieuw enthousiast 5 mans 

team gevormd.  

De teams van Orionis en Histos zullen bij de Voorjaars- en Najaarsbokaal hulp leveren aan de Roerkoning op het 

wedstrijdschip en de Buster. Ook zullen zij deelnemen aan de woensdagavondwedstrijden en de  Klasse Evene-

menten.    

Broach komt ook komend jaar weer met een paar volwaardige en vooral ambitieuze teams ons veld versterken. 

De boten van Broach krijgen deze winter een grote onderhoudsbeurt zodat het niet meer aan het materiaal zal 

liggen. Broach zal dit jaar vanuit Muiderzand blijven zeilen met als doel veel zeilen en daardoor structureel aan te 

haken bij de top van de middenmoot van het nationale Dart-veld.  

De derde woensdag van de komende drie maanden zijn er weer workshops, deze keer allemaal in Amsterdam. 

We zijn nog bezig hier invulling aan te geven, waarover later op www.dartcat.nl meer. Tijdens deze workshops is 

iedereen welkom. Tot slot: op de drie zaterdagen in april wordt weer getraind. 

 

We hebben het programma dus zwaarder aangezet dan de voorgaande jaren, met als doel het gebruik van de 

boten en het niveau (door meer te zeilen) omhoog te laten gaan.  

  

Reinout den Teuling 

                          WK Dart 18 2009   door Herman Schouten 

 
Afgelopen november werden de WK Dart 18 gehouden. Dit jaar was het Caribische eiland Aruba de niet onplezieri-
ge locatie voor dit mooie evenement. Er deden zeven teams uit Nederland mee. 

Dick Ganseman – Clair Otjes 
Arend Prins – Reinout den Teuling 
Herman Schouten – Bernt Vogtschmidt 
Ruud Goudriaan – Bart Damen 
Nicolette van Gorp – Ruud van Gisbergen 
Gerben ter Avest – Silvia ter Avest 
Bard Louis – Lonneke Louis 

Maar liefst drie teams van catamaranclub 7.2 . De omstan-
digheden op Aruba zijn over het algemeen ideaal in no-
vember voor een mooie regatta, maar deze editie zou in 
het teken staan van een harde wind. 

Dag 1 
Na de officiële openingsavond waarin de vlaggen van de 
deelnemende landen werden getoond en nadat Edwin 
Lodder het openingswoord had gehouden was het zondag 
de bedoeling om practice- en een 1e officiële wedstrijd te 
gaan varen. Echter de wind weerhield de zeilers ervan om 
op het water te gaan. De wind blies meer dan 30 knopen. 
Dus een rustdag. Als alternatief werd er door de organisatie een zwemwedstrijd gehouden. Leuk, maar daar kwa-
men we niet voor. 

Dag 2 
De maandag was er om half 10 briefing. Ondanks dat het voor het gevoel hard waaide, werd er in de briefing 20 
knopen verwacht. Zeilen dus!! Iedereen ging het water op, echter op zee bleek de 20 knopen toch wel iets laag 
ingeschat… Bij de start waaide het 27 knopen, en vele equipes hielden het voor gezien. De wedstrijd werd wel 
doorgezet en vele boten bleven op het water. Uiteindelijk blies de wind 32 knopen voordat de boten van het water 
waren. Een spectaculaire start voor de wereldkampioenschappen. De wedstrijden die ’s middag gepland waren 
gingen niet door 

Dag 3 
Dit was eigenlijk de rustdag, maar doordat er nog maar weinig wedstrijden gevaren waren, werden er ’s ochtends 
twee wedstrijden back to back ingelast. Een goede beslissing, want het was prachtig zeilweer. Ruud Goudriaan en 
Bart Damen gingen goed en haalden zelfs een tweede plaats waardoor ze in het top van het klassement voeren. 
Nicolette en Ruud deden het ook erg goed met deze wind en voeren geweldig. Minder goed gingen Arend en Rei-
nout. Alle zeillatten werden bij een actie gebroken, en ’s middags ging zelfs de mast overboord. Een behoorlijke 
tegenvaller voor deze goede zeilers. 

Dag 4 
Eindelijk weer een volle zeildag. Het waaide pittig, maar het wa-
ter was goed zeilbaar. Herman en Bernt waren super gemoti-
veerd, zo ook Dick en Claire die voor de top 10 aan het varen 
waren. Ruud en Bart, die echter wat minder rust genomen had-
den moesten aan de bak.  De huidige wereldkampioenen uit 
Frankrijk waren zenuwachtig, nu zoveel 7.2 zeilers aan hun we-
reldtitel morrelden….  Er werden drie wedstrijden gevaren onder 
fantastische omstandigheden. Buiten dat werden er ook veel 
schildpadden en vliegende vissen gesignaleerd tijdens het zei-
len. ’S Middag kwamen ook de vele fans weer op het strand. Uit-
geslapen na een stapavond kwamen Martijn Tros, Andre 
‘Holleeder’ Leegwater en Esther de 7.2ers aanmoedigen. Na drie 
wedstrijden was het dan ook dik tijd om ons te ontspannen tij-
dens het Heineken Happy Hour, die elke dag na het zeilen was. 

Dag 5Ook deze dag was vol met zeilen. Consternatie bij het franse team. Na de lunch, welke elke dag perfect was 
geregeld, bleek de achterbeam te zijn gescheurd. In no-time wist de franse ploeg de boot uit elkaar te halen, en de 
achterbeam te vervangen. Zij waren net op tijd om bij de start te komen, en wisten de wedstrijd ook nog te winnen 

Dag 6 
Er moest nog een wedstrijd gevaren worden. Dit vooral om de plaatsen drie vier of vijf. De eerste twee waren al 
bekend. De Fransen waren kampioen geworden. Echter door de harde wind kon er niet gevaren worden. Dit bete-
kende dat Ruud Goudriaan en Bart Damen, sinds kort ook lid van de Dartvereniging Nederland, de beste Neder-
landers op dit Wereldkampioenschap waren, gevolgd door Nicolette en Ruud. Dick haalde de top 10.  Gerben en 
Silvia ter Avest voeren deze week heel goed en haalde een 25e plaats, iets voor Arend en Reinout, die in de top 30 
belandden. Herman en Bernt moesten genoegen nemen met een niet onverdienstelijke 31e plaats. Dit lag uiteraard 
aan het materiaal, zodat de boot meteen werd ingeruild voor de boot van Ruud en Bart. 

Het was een memorabel , prima georganiseerd , WK voor de Dart. Volgend jaar zal de Dart klasse thuiskomen in 
het land van herkomst Engeland. Hier wordt dan ook een zeer sterk veld verwacht. Ik verwacht dat veel Dart zei-
lers de weg naar het WK zullen vinden, aangezien het WK de mooiste wedstrijden van het jaar zijn! 

Eindstand NDKO long distance cup 2009 


