Mail van de Dutch ¼ ton fleet verstuurd op 1 mei 2014 naar bij ons bekende eigenaren van een ¼ tonner
Goedenavond,
Voor de organisatie van de Dutch Quarter Ton Cup (DQTC) is begonnen aan een bestand met ¼ tonners
in Nederland. Het doel van het '¼ ton platform' is kennis met elkaar te maken, ervaringen te delen en
het zeilen van wedstrijden met onze rappe jong bejaarde race monstertjes te promoten! Als je niet op
de hoogte wil worden gehouden, of als je je ¼ tonner hebt verkocht hoor ik het (niet) graag ;-)
Wat is eigenlijk een ¼ tonner?
Onder een ¼ tonner verstaan we een zeilboot die in het verleden aan een officiële Quarter Ton Cup
heeft deelgenomen (veel info staat op www.histoiredeshalfs.com) of een boot die aantoonbaar is
ontworpen aan de hand van en binnen de destijds geldende RORC en IOR ¼ ton regels. In het verleden
zijn speciaal voor de Quarter Ton Cup’s veel one-off ¼ tonners ontworpen en gebouwd. Er zijn echter
ook heel veel in serie gebouwd. Enkele voorbeelden zijn de Albin 79, Defender 15, Drifter 25, Ecume de
Mer, Eyghtene 24, Friendship 26, Oceaan 25, Waarschip ¼ ton, Westerly GK24 en de Zeeton 24. Op
www.kwarttonzeilers.nl staat een uitgebreid overzicht van typen.
DQTC 2014
In 2013 is tijdens de Lenco regatta op het IJsselmeer voor Lelystad de eerste DQTC verzeild. Het
evenement was een groot succes en in 2014 wordt, in samenwerking met het Watersportverbond en de
Noordzee Club, een - zo laagdrempelig mogelijke - landelijke competitie georganiseerd voor de vele ¼
tonners die in Nederland liggen.
Het eerste evenement van 2014, de Van Uden Reco Stellendam Regatta, is
inmiddels verzeild. De meeste ¼ tonners lagen waarschijnlijk nog in een fijne
winterslaap, maar een paar ¼ tonner schreven zich in. Uiteindelijk won John
Molenaar met zijn rappe Westerly GK24 ‘Blue bell’ (zie nevenstaande foto)
het evenement. We hopen dat aan de volgende evenementen meer ¼
tonners mee gaan doen.
Foto: www.klaaswiersma.nl
Onderstaande evenementen tellen nog mee voor de DQTC 2014:
Evenement
Lenco regatta
Deltaweek
ORC4 Club Cup / Pampus regatta

Datum
14 – 15 juni
28 – 29 juni
13 – 14 sept

Plaats
Lelystad
Zierikzee
Durgerdam

Website
www.lenco.eu/regatta
www.deltaweek.nl
www.pampusregatta.nl

Rating
De eerste ¼ tonners zijn eind jaren ’60 ontworpen en de laatste halverwege de jaren ’90. De verschillen
in ontwerp en snelheid zijn daardoor groot. Het is dan ook niet mogelijk om ¼ tonners zonder rating
tegen elkaar te laten varen. Een klein aantal ¼ tonners heeft een ORC meetbrief, de meeste hebben die
niet. Het Watersportverbond en de Noordzee Club faciliteren in 2014 de zogenaamde Quarter Ton
Rating (QTR) waarmee ¼ tonners eerlijk tegen elkaar kunnen zeilen. De QTR is een rating afgeleid van
ORC, SW en de database (oude meetbrieven, etcetera) van het Watersportverbond waarvoor in 2013 al
een goede basis is gelegd.
Om in 2014 aan één of meer evenementen van de Dutch Quarter Ton Cup 2014 deel te nemen moeten
eigenaren of:
1) een ORC meetbrief aanvragen bij het Watersportverbond of
2) een QTR aanvragen met behulp van het QTR aanvraagformulier. Het formulier is HIER te downloaden.

Let op: het QTR formulier niet doormailen naar kwarttonzeilers@gmail.com (zoals op het formulier
staat…) maar naar info@kwarttonzeilers.nl
Meedoen?
We hopen uiteraard dat veel ¼ tonners mee gaan doen. Bestudeer vooraf de officiële Aankondiging en
Wedstrijdbepalingen op de websites van de evenementen. Aan het zeilen van wedstrijden zijn regels
verbonden, en de deelnemers aan de DQTC moeten ook voldoen aan de regels om mee te mogen doen
aan officiële zeilwedstrijden. Met een wedstrijdlicentie zeilen (voorheen startlicentie) verkrijg je als
verantwoordelijk persoon aan boord het recht om aan zeilwedstrijden deel te nemen. Om een licentie
aan te vragen moet je lid zijn van een bij het Watersportverbond aangesloten vereniging. Inschrijven
moet uiteraard bij de organiserende vereniging van de verschillende evenementen!
Ranking
Aan de hand van de einduitslagen van de geselecteerde evenementen wordt door de organisatie een
tussenstand bijgehouden. Hiervoor worden aan de hand van het aantal ¼ tonners dat daadwerkelijk is
gestart de punten bepaald. Doen er bijvoorbeeld 12 ¼ tonners mee, dan krijgt de winnende ¼ tonner 12
punten en de nummer 12 1 punt. Voor het eindklassement tellen de einduitslagen van maximaal drie
evenementen mee.
De winnaar van de DQTC 2014 krijgt de prijs uitgereikt tijdens het jaarlijkse gala van de Noordzee Club in
november 2014.

Een speciale Facebookpagina van de DQTC 2014 is HIER te vinden.
Website www.kwarttonzeilers.nl
Op deze website is heel veel info over ¼ tonners te vinden zoals foto's, filmpjes, een overzicht van typen
en een overzicht van ¼ tonners die in Nederland liggen (pagina DE VLOOT). Als je je ¼ tonner ook
vermeld wil hebben mail dan een foto van je boot, je naam, de bootnaam en de vaste ligplaats naar
info@kwarttonzeilers.nl
Boek over ¼ tonners
Speciaal voor de DQTC 2013 is een boek gemaakt met info over de geschiedenis van de ¼ tonners,
interviews met ontwerpers, bouwers en zeilers, en heel veel foto's van toen en nu. Een PDF van het
boek is gratis te downloaden van www.kwarttonzeilers.nl
Er wordt inmiddels hard gewerkt aan het ¼ ton boek van 2014. In deze editie krijgen de deelnemers aan
de DQTC 2014 uiteraard ook een mooi plekje. Schrijf je dus snel in, en verzeker je meteen van een
gedrukt exemplaar van het boek!
We hopen je te zien bij één van de evenementen van de DQTC 2014!
Met vriendelijke groet namens de Dutch ¼ ton fleet,

Hylke Steensma
Ecume de Mer ‘Pura Vida’
info@kwarttonzeilers.nl

www.kwarttonzeilers.nl

www.facebook.com/kwarttonzeilers

