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 Nederlandse Dart Klasse Organisatie 

   Jaargang 8 nr. 1 

Van de voorzitter : 

Van uw aftredend voorzitter… 
Januari 2009: Vlak voor de Nieuwjaars borrel 
verstap ik mij… het schiet me gruwelijk in mijn 
rug. 
Toch maar samen met Mirian naar Histos in 
Utrecht toe, omdat ze in het NDKO-bestuur zit. 
Beneveld van de pijnstillers en misschien een 
biertje stond ik daar. Veel weet ik niet meer van 
die middag, behalve dat ik door W, R en D 
(namen bij de redactie bekend) ‘omgepraat’ werd 
om voorzitter te worden. Uiteraard ging heb ik er zelf serieus voor gekozen en was ik 
uiteraard enthousiast. Voor 3 zeilseizoenen wilde ik mij wel inspannen was mijn be-
lofte.  
Ondertussen is het 5e seizoen achter de rug en staat het 6e voor de boeg. Ik merk 
dat er nieuw bloed nodig is om de NDKO weer een boost te geven. Een oproep voor 
nieuwe bestuursleden heb ik in eerdere fitsen en tijdens het ONK gedaan. Gelukkig 
hebben Karel Boot, Angela Hendriks en Niels Boon toegezegd de handschoen op te 
pakken, maar omdat er meerdere bestuursleden stoppen zijn er zeker nog vacatu-
res! Dus meldt je aan, als de Dart je aan het hart gaat (nieuwe slogan?). Het bestu-
ren kost echt niet veel tijd, is gezellig en levert veel zeilplezier, leuke contacten en 
leerzame ervaringen op. We zullen je niet aan dezelfde marteling onderwerpen als 
bij mij, om je over te halen… maar we hebben nu echt nog enkele nieuwe mensen 
nodig. Op 30 maart staat er een ledenvergadering gepland bij Café Restaurant Hei-
neken te Oud Loosdrecht Komt allen! 

Ledenvergadering 2014 
Alle leden van de Nederlandse Dart Klasse Organisatie zijn uitgenodigd om op 
zondag 30 maart 2014 de algemene ledenvergadering bij te wonen. Deze ALV 
wordt gehouden vanaf 14:30 uur. Na een drankje start de vergadering om 15:00 
uur. 
De agenda is als volgt: 

1) Opening / mededelingen 
2) Jaarprijs seizoen 2013 
3) Financieel 
4) Aftreden oude bestuursleden 
5) Toetreden nieuwe bestuursleden 
6) Wedstrijdkalender 2014 
7) Wvttk / Rondvraag 
8) Sluiting & borrel 

Bestuursleden die op de nominatie staan af te treden zijn: 
Guido Meijer (voorzitter) 
Wil Boendermaker (redactie) 
Michael Dekker (algemeen lid) 
Ruud en Dick blijven nog even, maar bouwen af. We hopen op een grote opkomst. 
 
Adres Café Restaurant Heineke:  
Oud Loosdrechtsedijk 166 
1231 NE Oud Loosdrecht 



Open  Nederland's kampioenschap Dart 18 2013 
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Afgelopen winter hadden we een vergadering. In een 

restaurantje in Utrecht werd een plan gemaakt voor 

het ONK Dart 18. Voor de eerste keer zou dit mooie 

evenement naar Hargen komen. Een ding was dui-

delijk, het moest een bijzonder evenement worden 

met veel deelnemers. 

In de maanden daarna werden de plannen uitge-

voerd. Onder de bezielende leiding van Dick en Han-

neke en Angela werden de zeilers uitgenodigd. Ad 

en Mariska namen de organisatie van de wedstrijd 

voor hun rekening. Al snel werd de rest van de club 

erbij gehaald en werd het draaiboek door het bestuur 

gemaakt, waaruit bleek dat de hele club dit weekend 

zijn/haar steentje moest bijdragen. 

De weervoorspellingen waren goed, zo ook het deel-

nemersveld. Maar liefst 49 Dart 18’s zouden uitein-

delijk komen. De zeilers kwamen uit Engeland, Bel-

gië, Duitsland, Luxemburg en Zuid-Afrika. Op don-

derdagavond kwamen de eerste zeilers aan bij de 

club. De vervoercommissie o.l.v. Andre Leegwater 

hadden het er maar druk mee. Ze werden hartelijk 

ontvangen. Vrijdagochtend stonden de 7.2 jeugd de 

zeilers voor dag en dauw al op te wachten. 

Vrijdag konden de wedstrijden starten. Norbert, onze 

vaste wedstrijdleider deed de briefing, en de zeilers 

konden het water op. Met een mooie Bft 4 werden er 

drie wedstrijden gevaren. Het was een sterk veld en 

er werd als vanouds op het scherpst van de snede 

gevochten om elke plaats. Helaas werd er ook scha-

de gevaren. De meest erge aanvaring hadden Sil 

Grijpma en Sabrina Goudriaan. Hun prachtige zwarte 

Dart 18 werd stuk gevaren en zij moesten na dag 1 

al de strijd staken. Erg jammer. Ook onze hoop in 

bange dagen Dirk, die nu  met gelegenheidsfokke-

mate Yvonne voer, moest de strijd staken na een 

aanvaring. Zijn mooie Dart Rebel, tot verdriet van Silvia 

en Mariska, was stuk. Zijn kampioenschap zat erop. 

Na afloop van de wedstrijden werd er dan ook behoorlijk 

nagepraat, alvorens het merendeel van de zeilers gingen 

eten in de viersprong die een speciaal zeilers menu had-

den vastgesteld. Met ongeveer 35 deelnemers werd er 

gegeten en was het erg gezellig en goed verzorgd.  

Zaterdag stond er ook een prima wind, echter de golven 

op zee waren een stukje hoger geworden. Volgens sche-

ma werden er twee wedstrijden gevaren en daarna was er 

een pauze. De deelnemers gingen het water op, en het 

werd een ruige wedstrijd. De golven werden steeds ho-

ger, en na wat aanvaringen finishde de deelnemers. Al-

leen Roel had een aparte manier van finishen. Vlak voor 

het startschip maakte hij een gijp en hield de boot niet 

meer. De wedstrijdleiders Norbert, Ad en Jimmy konden 

ternauwernood de mast ontwijken die op het startschip 

viel. Het liep gelukkig allemaal goed af. Ook onze nieuwe 

Dart zeiler Kees, samen met dochter Marleen had een 

aanvaring. Helaas moesten Bart en Diane hierdoor afha-

ken in de strijd om het Nationaal kampioenschap. Kees 

kon gelukkig verder. 

Overleg tussen Norbert en de geweldige rescueploeg van 

Hargen resulteerde tot een verstandig besluit om de laat-

ste twee manches op zaterdag niet te varen. Niet zozeer 

door de wind, maar door de hoge golven. 

Nadat de boten waren afgetuigd begon onze favoriete DJ 

Dutch D jr, (Het was weer goed!!!) met een set op het ter-

ras. Samen met Dutch D sr ontstond er een zeer relaxte 

sfeer op het toch al gezellige terras. Het eten verzorgd 

door Ahoj uit Tuitjehorn viel ook weer erg in de smaak bij 

de zeilers en de vrijwilligers.  
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ONK 
 
Tussen 9 en 11 augustus 2013 heeft er een onvergetelijk ONK Dart18 plaatsgevonden in Hargen aan Zee. Catclub 
7.2 had er zin in, alle hens waren aan dek om het evenement tot een succes te maken. Tractors, rescue boten, bar-
personeel, organisatie op de kant, een flink team. Vooraf was er veel werk verzet door Angela en Dick, hun enthou-
siaste PR acties resulteerden in een fenomenale opkomst van 50 teams. Niet alleen uit Nederland, maar ook uit 
Zuid-Afrika, Aruba, België, Duitsland en uiteraard Groot Brittannië. Zelfs de winnaars van 2012 waren uit Singapore 
overgekomen om hun titel te verdedigen.  
De omstandigheden waren niet makkelijk, zeker niet voor de teams met minder ervaring op zee. De stroming en 
wind vielen nog wel mee, maar de golven waren ‘killing’ en slorpten veel energie van de teams op. Onder de bezie-
lende leiding van wedstrijdleider Norbert werden de races in goede banen geleid, letterlijk en figuurlijk. De boeien 
lagen er bijna altijd goed in (behalve toen de wind maar bleef draaien) en er werd streng en scherp gestart. Op Da-
vid Lloyd stond dit jaar geen maat, hij won overtuigend (net als in België en in eigen land). Daar achter werd er hard 
gestreden door Angela & Reinout, Nicolette & Ruud, Ruud & Valerie en Theo & Steven. En uiteraard door alle an-
dere teams.  
De sfeer op de kant was als vanouds SUPER! Dit is toch wel een van de onderscheidende kenmerken van de Dart 
vloot. Hard zeilen en hard feesten. Ik hoop dat er volgend jaar weer zo’n fantastisch evenement gemaakt wordt 
door jullie. 

Guido 

ONK  2013  Hargen aan zee 
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lers zich welkom voelden, en ook organisatorisch 

de zaken goed geregeld. Karen (voorzitter) Ad 

(wedstrijd), Mariska, Hanneke en Dick hadden 

veel tijd en effort gestoken in het evenement. 

Daarna was de prijsuitreiking. Als derde waren 

Ruud Goudriaan en zijn dochter Valerie geëin-

digd. 

Als tweede werden Angela en Reinout. Ook een 

prima prestatie.  Als eerste werden David Lloyd 

en Eloise Knott.  In zijn dankwoordje bedankte 

David de Catamaranclub 7.2 en de Dart organisa-

tie voor het organiseren van dit prachtige evene-

ment. Ook memoreerde hij dat hij in zijn hele 

zeilcarriere nog nooit een dansvloer als die bij 7.2 

had meegemaakt. Ook bleek hij tevreden met de 

goedkope prijs van het bier;-) 

Al met al was het een prachtig evenement waar 

iedereen trots op mag zijn. Het dartzeilen leeft als 

nooit tevoren, en dit was een van de beste wed-

strijden van 2013! Misschien moeten we het nog 

een keer doen in Hargen! Het is weer bewezen: 

Hargen the Place to Be! 

Nadat het buiten wat frisser werd, gingen de zeilers 

naar binnen, waarna onze good-old DJ Marcel van de 

Velde het overnam van Dutch D. Nadat onze gasten 

zelf (Froukje) de tafel naar buiten gooide stond de 

dansvloer meteen vol. Dit was dan ook te merken aan 

het clubgebouw. Het hele clubgebouw stond te schud-

den op haar grondvesten. De (koel)kasten moesten 

goed vastgehouden worden! De jeugdleden achter de 

bar hadden het erg druk, de lichtshow van Joep was 

ook weer prima! Ondanks dat deze zeer gezellige 

avond tot in de kleine uurtjes doorging, waren zondag-

ochtend de dartzeilers toch alweer fris en fruitig present 

voor hun laatste drie races! Eerst uiteraard een fantas-

tisch ontbijt verzorgd door de ontbijtcommissie!! 

(Heerlijk was het!) Ondanks dat de voorspellingen niet 

goed waren kon er gewoon zondagochtend om klokslag 

11 gestart worden. Met harde wind maar prima te doen.  

Prachtige wedstrijd werd er gevaren. De tweede man-

che viel de wind bijna weg, en draaide zelfs. Bij de der-

de en tevens laatste manche begon de wind weer te 

blazen, uiteindelijk tot zelfs bft 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keihard werd gezeild. De boten haalde een snelheid 

van meer dan 25 km/h! (bron M.Tros) Het gelegen-

heidsteam Herman en Dirk voer goed in de derde man-

che. Helaas bij de bovenboei bleek de verstaging het 

niet te houden. Het zat Dirk ook niet mee dit weekend, 

zeker nu ze vooraan aan het veld zaten. 

Ook Ruud en Valerie hadden pech. Zij moesten uitwij-

ken voor Nicolette en Ruud. Hierdoor liep Ruud een 

blessure op. Erg jammer zo in de laatste race. 

Nu begon het lange wachten op de uitslag. De protest-

commissie moest heel wat protesten behandelen voor-

dat de uitslag opgemaakt kon worden. 

Als eerste werd de Catamaranclub 7.2 bedankt. Zij had-

den met de hele vereniging ervoor gezorgd dat de zei-
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Knokke, de luxe badplaats net over de Belgi-

sche grens. Waar het één grote PC Hooftstraat 

is, waar flaneren op de boulevard uitgevonden 

lijkt te zijn en het ene appartement/huis nog 

groter, ruimer, waanzinniger (en bijna altijd on-

begrijpelijk verlaten) lijkt te zijn dan het ande-

re…. Elke keer verbaas ik me over deze bad-

plaats die om niets meer lijkt te draaien dan 

zien en gezien worden. Maar, inmiddels is dit 

ook de badplaats waar ik heerlijke zeilherinne-

ringen heb liggen met de nodige borrels en 

feestjes op de kant (vooral een op de tafel dan-

sende JoJo zal me altijd bij blijven).  

 

 

 

 

 

 

 

Met veel plezier vertelt mijn agenda me dat het 

komende weekend weer tijd is om af te reizen 

naar deze fascinerende badplaats. Vrijdag-

avond reizen Dick en ik af naar België, waar we 

zoals altijd warm worden ontvangen door Sven. 

Hij verzekert ons dat de boot op een mooi plek-

je staat (door Dick op de terugweg vanuit Car-

nac in Knokke achtergelaten) maar dat het nu 

echt eerst tijd is voor een biertje! De volgende 

ochtend begint vrij dramatisch met heftige on-

weersbuien waarbij je je niet voor kunt stellen 

dat het ooit weer droog zal worden, laat staan 

dat de zon weer zal gaan schijnen. Maar een 

paar uur later is het toch zover, we mogen het 

water op! Het wedstrijdveld, ons beloofd mid-

den tussen de zeilclub in Knokke en een meer 

zuidelijk gelegen zeilclub in, blijkt toch zeker 

drie kwartier varen en bijna pal voor de meer 

zuidelijke zeilclub te liggen… Maar eenmaal 

bij de start aangekomen, kunnen we twee 

prachtige wedstrijden varen. De derde wed-

strijd eindigt een grote drijfpartij waarbij het 

hele veld tegen de stroom in ligt en niet meer 

te onderscheiden is wie naar de bovenboei of 

gate aan het varen is… Helaas voor Ruud  en 

Nicolette die één lagen, wordt na een sterke 

windshift de wedstrijd op het allerlaatste mo-

ment toch nog afgebroken. De dag wordt af-

gesloten met een overheerlijke BBQ en een 

glaasje bubbels ter ere van iemands verjaar-

dag, hetgeen we stil zouden houden, dus zal 

ik braaf verzwijgen om wie het ging… J Zon-

dag wordt een lange dag met 5 prachtige 

wedstrijden, supersnel achter elkaar gevaren 

mede mogelijk gemaakt door het snelle wed-

strijdcomité en een aparte finish en startboei. 

Voorspellend voor ook het ONK twee weken 

later, wordt David Lloyd met Eloise Knott 

Open Belgisch Kampioen 2013. Dick en ik zijn 

met evenveel punten, maar met een eentje, 

Ruud en Nicolette net voorgebleven in het 

klassement en daarmee op de vierde plek 

beste Nederlander. Het is maar goed dat nie-

mand wist dat we tijdens de wedstrijd waarin 

we als eerste over de finish kwamen naast 

een kleintje in mij ook nog een visje op de 

trampoline hadden liggen, stiekem met zijn 

viertjes…      Rosemarie 

Open belgisch kampioenschap Dart18 2013 



Zeer spannend Engels Kampioenschap 
Dat de Dart in haar geboorte land nog steeds extreem 
populair is bewees het 2013 Engels Kampioenschap 
maar weer eens. Maar liefst 73 Dart teams schreven 
zich in, 69 teams uit Engeland, twee uit Nederland en 
twee uit Frankrijk. Een zeer sterk veld met diverse ou-
de en huidige kampioenen uit zowel de Dart klasse als 
andere catamaran klassen.  

Er werd gestreden op de beroemde Solent tussen het 
Engelse vaste land en het eiland Weight. Netley Sai-
ling Club uit Southampton was de gastheer en had de 
zaakjes met mooie wedstrijden en een geweldig soci-
aal programma prima op orde. De club ligt in het 
mooie Royal Victoria Country Park direct aan de 
scheepsvaart route naar Southampton. 
De Nederlandse eer werd verdedigd door de teams 
Dick Ganseman/Valerie Goudriaan en Nicolette van 
Gorp/Ruud van Gisbergen. Alle vier de zeildagen was 
het weer perfect. Drie dagen met wind tussen 15 en 18 
knopen, een dag wind tot circa 25 knopen, waardoor 7 
races konden worden gezeild. De wedstrijdbaan lag 
ongeveer 5 kilometer van de club. Een dagelijkse tocht 
langs het scheepvaartverkeer van en naar Southamp-
ton en langs de monding van de mooie Hamble rivier: 
spectaculair! De wedstrijden waren reuze spannend. 
Voorin werd hard gestreden. De eerste 10 teams la-
gen steeds dicht bij elkaar en er werd voortdurend stui-
vertje gewisseld. Ongeveer halverwege het evenement 
werd duidelijk dat Dan Norman/Melanie Rogers (huidig 
wereld kampioen) en David Lloyd/Anne Chaumet 

(huidig Nederlands en Belgisch Kampioen) zouden 
strijden om de overwinning. Tot de laatste race was 
het spannend. Met één punt verschil gingen de twee 
matadoren de laatst race in wat leidde tot een heuse 
matchrace tussen de overige 70 deelnemers. Dat de 
heren weten hoe ze moeten zeilen bleek uit het feit dat 
David deze laatste race won en Dan tweede werd. 
David werd dus voor de tweede keer in zeil carrière 
gekroond tot Engels Kampioen (zijn eerste overwin-
ning behaalde hij 10 jaar gelden ook in Netley!). 
Ruud en  Nicolette wisten de Nederlandse eer aardig 
te verdedigen: tot de laatste race lagen zij 6e (eerste 
buitenlander en eerste dames stuur). Helaas liep de 
laatste race niet zoals gepland en eindigde zij overall 
op een mooie 10e plaats. Nicolette mocht wel voor de 
vijfde keer de Ladies Helm Trophy in ontvangst ne-
men. Dick en Valerie hadden pech, zij kregen tijdens 
een bakboord-stuurboord incident geen voorrang en 
beschadigde een romp, waardoor zij uiteindelijk op 
een 36e plaats eindigden.  
Netley Sailing Club is de thuis basis van circa 40 Dart-
teams, een echte Dartclub dus. De Dartleden hadden 
voorafgaand aan het evenement een grote botenloods 
omgebouwd tot Darthome inclusief podium en volledi-
ge uitgeruste bar. Het sociaal programma bestond uit 
een Commodors reception en twee thema avonden: 
een Beach Party met een heel varken aan het spit en 
een Bollywood avond met een lekker Indias buffet. De 
verkleedkleren konden dus weer van zolder worden 

gehaald. Zoals zo veel Engelse clubs beschikt Netley 
over een mooi evenement veld waar het overgrote 
deel van de teams en aanhang in tentjes en campers 
bleef overnachten. Tussen de tentjes werd driftig iede-
re morgen ‘a real English breakfast’ gekookt. Feest 
dus van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. 
Windsport International onder leiding van Brian Phipps 
was gelukkig aanwezig om iedereen op het water te 
houden. Gezien de drukte bij de trailer geen overbodi-
ge luxe met zo veel deelnemers. 
Volgend jaar wordt het Engels Kampioenschap ge-
combineerd met het Dart18 Europees Kampioen-
schap. Dit evenement vindt plaats van 16 tot 23 au-
gustus 2014. Gastheer is de mooie Mumbles Yacht 
Club in Wales. Meer informatie via: 
www.dart18europeans2014.org. Tot in Mumbles!! 
 

Open Engelse nationals  Southampton 

De navolgende  wijzigingen van de Dart18 zijn toegestaan in wedstrijden die onder deze regels worden gehou-

den: (onofficiële tekst. Juiste tekst volgt later op de website) 
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Wijziging Dart 18 klasseregels  

I) Artikel 6e is toegevoegd. Het is toegestaan de splitringen, pinnen, spanners, moeren, e.d. te 

beschermen tegen afvallen of haken, maar niet om de luchtweerstand te verminderen. Hiervoor is 

het gebruik van tape toegestaan.  

II) Deel DS412 (haak aan het shockkoord ) kan worden verwijderd en vervangen door deel 

DS435 (plastic knop/lijnstopper met diameter van minder dan 25 mm).  

III Alternatief voorlijkstrekker systeem goedgekeurd met  blok DM371. Let op dat 

het nieuwe blok DM371 is gespecificeerd en niet kan worden vervangen door 

soortgelijke blokken van andere een ander merk. Het blok moet direct bevestigd 

worden aan de beugel aan de onderkant van de mast (DM348) zonder gebruik te 

maken van een harp. Het bovenste blok (DM370) is ook gewijzigd met een op-

tionele extra schijf.  

IV) DM372 Plastic afdekmoer is toegestaan op de twee bouten van de mastbegrenzer 

V) Deel DS513 het blok met klem combinatie op zowel de fokkeblokken als ook de grootschoot 

kan de klem vervangen worden  door andere klemmen van een willekeurig fabrikaat, zolang ze 

voldoen aan de specificaties, algemene verschijning en afmetingen in de tekening . Dit be-

tekent dat klemmen kunt gebruiken van elk fabikaat, zolang ze van dezelfde afmetingen zijn. 

VI) Reeds eerder was de navolgende wijziging voor de crossbar op de Dart  

toegestaan. 

Om de roeren op een simple wijze uit te richten (sporen) is het hulpstuk in de 

buis te plaatsen,  


