
1

DUTCH QUARTER TON CUP 2018
regatta book



2

Voorpagina van links naar rechts: De Starbuck ‘Cool Kid’, de Sprinta Sport ‘Impuls’, de Robber 3E 
‘Second Wave’ en de Zeeton 24 ‘Larissa’  in het voordewindse rak bij de Zuiderzee Regatta, het ¼ Ton 
Klassenkampioenschap 2018 op het IJmeer.

Foto: Riemer Witteveen van het Blad Zeilen 

De Dutch Quarter Ton Cup is georganiseerd in samenwerking met de organiserende watersportverenigingen en:
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Voorwoord
Vanaf  2005 is er een ¼ ton revival gaande in Engeland. In navolging op die revival organiseerden 
enkele enthousiaste Nederlandse ¼ ton eigenaren in 2013 de eerste Dutch Quarter Ton Cup (DQTC). 
Tijdens de Lenco Regatta werd deze op het IJsselmeer verzeild. Vooraf  hadden zich meer dan dertig 
¼ tonners ingeschreven. Helaas gooiden de weergoden roet in het eten door de zeilers te trakteren 
op een hele week windkracht 7. Een aantal ¼ tonners heeft Lelystad toen helaas niet kunnen halen. 
Het evenement was desondanks een groot succes en de organisatoren besloten snel hier in 2014 
mee verder te gaan. Dat jaar werd, samen met het Watersportverbond en de Noordzee Club, een 
competitie opgetuigd van vier evenementen verspreid over het land. Twee evenementen in Zeeland en 
twee op het IJssel-/Markermeer. Niet dat verwacht werd dat veel eigenaren zouden gaan reizen, maar 
vooral om het voor meer ¼ ton eigenaren mogelijk te maken om één of  twee evenementen mee te 
varen. De laagdrempelige competitie werd een succes. 

In het najaar van 2014 kwamen een aantal eigenaren bij het Watersportverbond in Nieuwegein bijeen 
om de plannen voor 2015 te smeden. Besloten werd om ook de North Sea Regatta op de Noordzee 
voor Scheveningen toe te voegen aan de competitie, ¼ tonners zijn tenslotte gebouwd om op zee te 
racen. 

In het voorjaar van 2015 lanceerden het Watersportverbond en de Noordzee Club de ORC-Declared 
meetbrief. Op basis van door de eigenaar aangeleverde gegevens en bestaande rompfiles van oude 
meetbrieven kon voor een jaar een gratis globale ORC-meetbrief  worden aangevraagd. Hierdoor kon 
de DQTC laagdrempelig, eerlijk, overzichtelijk en begrijpelijk onder ORC worden verzeild. De eerdere 
edities waren verzeild onder een door de organisatie berekende mix tussen ORC en SW. Op het water 
werd fanatiek gezeild, maar op de steiger werd vooral gediscussieerd over de handicaps. 

In 2016 en 2017 is in Zeeland alleen het Deltaweekend verzeild. De geplande Hollandsche Delta ¼ 
Ton Regatta vanuit Willemstad ging helaas niet door vanwege te weinig inschrijvingen. Toch waren 
het weer leuke competities en de deelnemersaantallen lijken weer iets toe te nemen. In 2018 stond 
het Deltaweekend ook in het programma maar verschenen er helaas geen ¼ tonners aan de start. De 
meeste ¼ tonners die interesse hebben liggen toch rond het IJmeer. In het najaar van 2018 wordt de 
laatste editie geëvalueerd en worden nieuwe plannen gemaakt.  

Op naar 2019, ¼ ton rules forever!

Hylke Steensma   

Aan de totstandkoming van dit boek hebben de volgende personen een bijdrage geleverd: Annemarijke 
Verhoeks, Axel Mohnhaupt, Berry Aarts, Edith Negrijn, Roy Cundiff, Vester Knibbe en vele anderen. 
Niets uit dit boek mag worden overgenomen zonder schriftelijk toestemming van de maker.

Bronnen en interessante links:
www.kwarttonzeilers.nl   website van de Dutch ¼ ton fleet
www.noordzeeclub.nl   website van de klassenorganisatie voor ORC en IRC
www.watersportverbond.nl  website van het Watersportverbond
www.histoiredeshalfs.com  website over IOR-racemachines
www.quartertonclass.org  website van de Engelse ¼ ton fleet
www.quartertoncup.org  website van de Quarter Ton Cup op de Solent

http://www.kwarttonzeilers.nl 
http://www.noordzeeclub.nl
http://www.watersportverbond.nl
http://www.histoiredeshalfs.com
http://www.quartertonclass.org
http://www.quartertoncup.org
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Daniel Andrieu in de problemen bij de mistral style Quarter Ton Cup van 1981 in Marseille (Frankrijk). 
Desondanks finishte hij met de door hemzelf  ontworpen proto ¼ tonner ‘Cifraline’  op een tweede 
plaats na de door Jacques Fauroux ontworpen ¼ tonner ‘Lacydon Protis’.
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Geschiedenis van de ¼ tonners
1967 – 1996 
In deze periode functioneert de quarter ton class als een van de meest succesvolle zeilklassen die er 
wereldwijd is. Bijna alle beroemde ontwerpers van nu zijn ooit gestart met het ontwerpen van quarter 
tonners. Vaak werd het prototype door professionele zeilers naar de overwinning gezeild, waarna de 
productie op gang kwam. Ook veel succesvolle zeilers hebben in deze klasse gezeild. Een paar jaar 
geldt de ¼ ton klasse als het officieuze wereldkampioenschap offshore sailing. 

In Nederland zijn het onder andere Jim Lensveld (Jachtwerf  Middelharnis), Koos de Ridder (Jac. 
de Ridder Yacht Design) en Cees van Tongeren (Van de Stadt Design) die nauw betrokken zijn 
bij het succes van de ¼ tonners in Nederland. Grote velden van 20+ waren in de jaren ’70 geen 
uitzondering. 

Van links naar rechts: De knikspant David Thomas ¼ tonner ‘Quarto’  finishte als vierde bij de Quarter 
Ton Cup van 1973 in Weymouth (Engeland). De Bruce Nelson ¼ tonner ‘Blivit’  finishte als derde bij het 
Noord Amerikaanse ¼ Ton Kampioenschap van 1977 en won in 1978. Hoe ze het bij de Quarter Ton 
Cups van 1977 in Finland en 1978 in Japan gedaan zou hebben zullen we nooit weten, het zou zeker 
een interessante strijd geworden zijn. De Philippe Briand ¼ tonner ‘Compte de Flandres’  finishte onder 
Australische vlag als vierde bij de Quarter Ton Cup van 1985 in Ajaccio (Frankrijk). In 1984 won deze 
boot onder Franse vlag al in Nieuwpoort (België). Mooie ontwikkelingen gedurende de jaren.

Engeland: 2005 - heden 
In deze periode is in Engeland de succesvolle revival van de quarter ton class in volle gang op de 
Solent. Beroemde boten en winnaars vanuit het verleden zijn weer race klaar gemaakt en dit mondt 
uit in een deels semiprofessioneel zeilcircuit. De ‘Itch’ van Berry Aarts uit Vinkeveen is de eerste 
Nederlandse deelnemer, de ‘Freres-sur-mer’ van Theo en Andre Bakker sluit aan in 2012. In 2017 
komt Berry voor het eerst met zijn geheel ge-upgrade Stephen Jones ¼ tonner ‘Wings’ aan de start.

Nederland: 2013 - heden 
Het Dutch Quarterton Sailing Team van Theo en Andre Bakker en Berry Aarts is vanaf  maart 2013 
volop aan het zeilen met de ¼ tonners en dromen van een Nederlandse Quarter Ton Cup. In het 
naseizoen sluit de Hylke Steensma met zijn ‘Pura Vida’ aan en samen organiseren ze, in nauwe 
samenwerking met de organisatie van de Lenco Regatta, de DQTQ op het IJsselmeer voor Lelystad. 
Sylvia ter Meulen wint dat jaar met haar team met de Westerly GK24 ‘Racykaltrant’ heel knap de 
eerste editie. Tot en met 2018 is de DQTC jaarlijks verzeild. Zes edities, vier verschillende winnaars: 
Een Westerly GK24, een Zeeton 24, een Robber 3E en een Waarschip ¼ ton! 
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“Since 1962.. Many World, European and National titels have been 
won using our designs and membrane sails.”

Tell us your ambition. 

www.bankssails.nl    info@bankssails.nl           06 511 28 189   
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IOR was hot!
De International Offshore Rule (IOR) was een handicap formule voor het wedstrijdzeilen met 
kajuitzeilboten. De IOR is ontstaan uit de regels van de Cruising Club of  America (CCA) en die van de 
Royal Ocean Racing Club (RORC). De IOR concentreerde zich op de rompvorm en dan onder andere 
op de lengte, breedte, vrijboordhoogte en vorm, tuigage en stabiliteit. Daarnaast werden binnen de 
IOR-regels penalty’s gegeven voor kenmerken die mogelijk gevaarlijk of  niet eerlijk waren. De uitkomst 
van de IOR-meting was een uitkomst in feet. Het had dus niets met het gewicht te maken. Hoe hoger 
de handicap, hoe sneller de boot zou moeten kunnen varen. 

In de geschiedenis van de ¼ ton klasse werden de IOR-regels een aantal keer bijgesteld, waardoor de 
bootjes aanzienlijk veranderden: ze werden vooral groter en sneller.

1967 – 1970 15 ft. rating   RORC Rule
1971 – 1978 18 ft. rating   IOR 
1979 – 1996 18,55 ft. rating  IOR 

De IOR regel leidde tot korte, brede boten met een beperkte stabiliteit. De gebruikelijke smalle 
waterlijn maakte de bootjes erg wiebelig, en het bemanningsgewicht in de rail was dan ook zeer 
belangrijk als het begon te waaien. Lage stabiliteit werd (tot op zekere hoogte) binnen de IOR-
regels aangemoedigd. Door deze regels wonnen rond 1977 boten met interne ballast en vaak een 
ongeballast zwaard. De organisatie die de regels controleerde, besefte dat deze niet geschikt was 
voor zeewaardige jachten, en hefkielen kregen een zware penalty. Bij de Quarter Ton Cup van 1978 in 
Japan zonk er zelfs een ¼ tonner tijdens een storm.

Bijna alle metingen waren zogenaamde puntmetingen. Dit betekende dat de romp op bepaalde 
punten werd gemeten. Dit zorgde voor soms vreemde rompvormen met hobbels en bobbels. De 
stabiliteit werd bij de meting gemeten zonder bemanning en apparatuur aan boord. In de haven lagen 
de bootjes leeg dan ook voorover, wat tijdens het zeilen werd gecompenseerd door de bemanning. 
Andere meetonderdelen waren het formaat van de schroef, de ‘hoeveelheid’ accommodatie binnen, 
veiligheidsvoorschriften en een limiet voor het aantal zeilen aan boord. Later werden grenzen aan 
bemanning geïntroduceerd, evenals de beperkingen op het gebruik van exotische materialen.

Verrekening van de handicap
In een zeilwedstrijd die op handicap werd verzeild, werd een tijdfactor berekend. In Europa werd deze 
berekend aan de hand van de duur van de wedstrijd (in seconden per uur), bekend als Time on Time. 
In de VS hadden ze de voorkeur om de tijd factor te baseren op de lengte van de race (seconden per 
mijl), bekend als Time op afstand. Tijd op afstand was eenvoudiger te berekenen, maar significante 
afwijkingen door bijvoorbeeld getij zorgden voor aanzienlijke afwijkingen. De latere ontwerpen 
werden gematigder, omdat meer wedstrijden rond boeien werden verzeild dan langere offshores. Ook 
moesten de rompen strokend worden ontworpen.

Leeftijdscorrectie
Boten gingen om twee redenen maar kort mee. 
Ten eerste werden de ontwerpen ieder jaar beter 
en dus sneller, en ten tweede veranderden de 
regels telkens en vonden ontwerpers ‘mazen 
in het net’. Oude ¼ tonners kregen ook een 
leeftijdscorrecie zodat ze langer competitief  
konden blijven. Zo won door Alain Jezequel 
ontworpen ‘B & BV’ de Quarter Ton Cup van 
1994, terwijl de boot in 1979 als ‘Paola V’ (foto) 
al zevende werd. De boten kregen in de loop der 
jaren vaak wel een moderner tuig. 
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Winnaars Dutch Quarter Ton Cup
2013 Lelystad RACYKALTRANT (Westerly GK24)  Jack Laurent Giles Sylvia ter Meulen
2014   SPOOM (Waarschip ¼ ton)  Klaas Kremer  Leo Loman
2015   LARISSA (Zeeton 24)   E.G. Van de Stadt Jos Kroon
2016   SECOND WAVE (Robber 3E)  Peter Ståhle  Bart Snel
2017   LARISSA (Zeeton 24)   E.G. Van de Stadt Jos Kroon
2018   SECOND WAVE (Robber 3E)  Peter Ståhle  Bart Snel

Winnaars Quarter Ton Cup
1967 La Rochelle DEFENDER (België)    Jacques Gaubert en André Mauric
1968 Breskens PIRANHA II (Nederland)   André Mauric
1969 Breskens LISTANG (Duitsland)    Klaus Feltz   
1970 Travemünde FLEUR D’ECUME (Frankrijk)   Groupe Finot
1971 La Rochelle TEQUILA (Frankrijk)    Philippe Harlé
1972 La Rochelle PETITE FLEUR (Frankrijk)   Groupe Finot
1973 Weymouth EYGTHENE (Amerika)   Ron Holland
1974 Malmö  ACCENT (Zweden)    Peter Norlin
1975 Deauville 45 SOUTH (Nieuw Zeeland)  Bruce Farr
1976 Corpus Christi MAGIC BUS (Nieuw Zeeland)   Paul Whiting
1977 Helsinki MANZANITA (Engeland)   Ron Holland
1978 Sajima  MAGICIAN V (Japan)   Ichiro Yokoyama
1979 San Remo BULLIT (Frankrijk)    Jacques Fauroux
1980 Panmure BULLIT (Frankrijk)    Jacques Fauroux
1981 Marseille LACYDON PROTIS (Frankrijk)  Jacques Fauroux
1982 Melbourne QUARTERMASTER (Australië)  Laurie Davidson
1984 Nieuwpoort COMTE DE FLANDRES (Frankrijk)  Philippe Briand
1985 Ajaccio  ROYAL FLUSH (Zuid-Afrika)  Angelo Lavranos
1986 Copenhagen COMTE DE FLANDRES (Australië) Philippe Briand
1987 Crosshaven MCDONALDS (Duitsland)  Tony Castro
1988 Travemünde MCDONALDS (Duitsland)   Tony Castro
1989 Falmouth MERIDIAN (Italië)    Massimo Paperini
1990 Bayona  AVE (Spanje)     Pepe Gonzalez
1991 Porto Carras MARFRIO PIRANHA (Italië)   Giovanni Ceccarelli
1992 Chioggia JONATHAN VI (Italië)   Alessandro Vismara
1993 Bayona  GEN-MAR (Italië)   Alessandro Vismara
1994  Warnemünde B & BV (Italië)    Alain Jezequel
1995 Gdynia  PER ELISA (Italië)    Giovanni Ceccarelli
1996 Travemünde PER ELISA BLOWTHERM (Italië)  Giovanni Ceccarelli

2005 Cowes  PURPLE HAZE (Engeland)   David Thomas 
2006 Cowes  ENIGMA (Engeland)   Ed Dubois 
2007 Cowes  ESPADA (Engeland)   Bruce Farr 
2008 Cowes  TOM BOMBADIL (Engeland)   Doug Peterson 
2009 Cowes  ANCHOR CHALLENGE (Engeland)  Bruce Farr 
2010 Cowes  COTE (Spanje)     Pepe Gonzalez 
2011 Cowes  ESPADA (Engeland)   Bruce Farr 
2012 Cowes  BULLIT (Engeland)   Jacques Fauroux 
2013 Cowes  ESPADA (Engeland)   Bruce Farr 
2014 Cowes  BULLIT (Engeland)   Jacques Fauroux 
2015 Cowes  BULLIT (Engeland)   Jacques Fauroux
2016 Cowes  BULLIT (Engeland)   Jacques Fauroux
2017 Cowes  AQUILA (Engeland)   Judel / Vrolijk
2018 Cowes  AQUILA (Engeland)   Judel / Vrolijk



9

De voorkant van de originele brochure. Een onder Spaanse vlag varende Manzanita won de Quarter Ton Cup van 1977 in 
Helsinki (Finland). In 1978 voeren in Japan een paar Manzanita’s de Quarter Ton Cup. Deze waren geprepareerd voor het 
verwachtte lichte weer maar het stormde die week en de boten konden geen potten breken. In 1979 voer de Nederlands/
Mexicaanse ‘Mazatlan’  de Quarter Ton Cup in San Remo (Italië) en won daarna veel wedstrijden in Nederland. 
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‘Black Pearl’ – Extra Paulette 
De Extra Paulette is een in 1978 door Michel Joubert ontworpen en door de werf  Boudignion in Arles 
(Frankrijk) gebouwde ¼ tonner. De boot is 7,40 m lang en 3,00 m breed. De waterlijn is daarentegen 
smal wat de boot erg tuitelig en met veel wind uitdagend maakt. Enige tijd voeren drie exemplaren 
in Nederland maar nadat de ‘Fury’ van Jasper de Swert (deelnemer DQTC in 2014 en 2015) naar 
Oostende verhuisde bleven er twee over.

Roland Slagter kocht in 1994 in België de verwaarloosde Extra Paulette ¼ tonner ‘Ursa Minor’. De 
verkoper gaf  aan dat hij een speciale bok bij de boot had. Roland werd enthousiast en zag de boot 
in de wintermaanden tijdens de klus werkzaamheden al stoer op die eigen bok staan. Dus werd een 
bus met aanhanger geregeld en werd de bok uit België gehaald. Wat bleek? Het waren twee stukken 
staal en een houten plank erop. Het leken volgens Roland wel twee behang schragen... Twijfels rezen. 
Hoe kon een boot op die plank liggen? De boot was gekocht zonder haar uit het water te kranen. 
Naïef? Bij de eerste kluswinter zagen ze het onderwaterschip voor het eerst en wat bleek? Een 
onderwaterschip zo plat als een plank. De bok was dus inderdaad speciaal voor de boot gemaakt.

Modificaties aan de boot
1) Het vervangen van het originele 40 kg zware roer door een 5 kg licht Tebbertman roer.
2) De boot werd - zowel binnen als buiten - flink lichter gemaakt door het weghalen van alle niet 
noodzakelijke onderdelen.
3) Het vervangen van alle zeilen, verstaging, lieren, beslag, etcetera.
4) Het verlagen van de originele rechte kuip. Best een spannende klus. Roland pakte de slijptol en 
zaagde er flink op los. Uiteindelijk liet hij dek en kuip een stuk zakken waardoor lange kuipbanken 
ontstonden waar je goed kon zitten tijdens het zeilen en ‘in de relaxstand’. Omdat de boot snel onder 
helling kwam werden speciale voetsteunen gemaakt. 
5) De boot moest uiteraard opvallen en kreeg een chemisch groene kleur, een beetje zoals de 
beroemde ‘Epoxydus’ van Hans Arends. De boot van Roland werd gekscherend ‘de kip’ genoemd 
omdat ze een beetje op een ei (rond en breed) leek maar de nieuwe naam werd ‘Spirit of  Joy’.

De meting
In één woord hilarisch. De boot is 7,40 lang maar Roland had, voor een gunstige handicap, erg zijn 
best gedaan om een zo kort mogelijke waterlijn te krijgen. Tijden het meten waren de meters bezig 
om met een meetlat via de spiegel het punt te zoeken waarbij de romp het water raakte, dus totale 
bootlengte minus de overhang. Tijdens de meting riep de meter “Zit er wel een bodem onder die 
boot?” want door het nieuwe lichte roer en het ankertje voorin bleef  er nog maar een waterlijn van 
5.60 m over. Tijdens het zeilen met vier bemanningsleden kwam dat weer goed. Het eerste jaar 
voeren ze in NKK 6. Na jaren hard varen en aanpassingen in de handicap kwamen ze uiteindelijk in 
NKK 2 terecht, en ook daar voeren ze vooraan. 
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Roland heeft ooit dik 15 knopen gevaren met de boot. De boot planeerde zo hard dat de boot 
onder water zoomde van genot. In de eerste jaren werd ook een nieuwe spinaker gekocht van 
Diamond Sails. De zeilmaker had extra aan het gewicht gedacht en zo waren er geen stiksel gebruikt 
maar waren de panelen aan elkaar geplakt. Helaas heeft deze spinaker er precies 15 seconden op 
gestaan want toen kwam hij in 300 stukjes naar beneden. Gelukkig kon een reserve worden gehesen 
waardoor ze alsnog als eerste finishten. Helaas was dit gezien door oplettende concurrenten en 
werd de protestvlag gehesen. De ‘Spirit of  Joy’ werd gediskwalificeerd maar de zeilmaker kreeg een 
herkansing! Al met al heeft Roland geweldige herinneringen aan de boot. Hij had de boot in 2017 
best terug willen kopen, maar Hylke en Joost waren hem voor...

Mark Gouwentak kocht de boot in 2006 en noemde haar ‘Black Pearl’. Hij zeilde veel wedstrijden op 
de Grevelingen en heeft de boot vooral esthetisch aangepakt. Ook bestelde hij een nieuw setje zeilen 
bij Quantum Sails zuid (nu Ullman Sails). Mark was ‘rating technisch’ altijd erg te spreken over de high 
aspect/spinaker combinatie. Scherp aan de wind zeilen was niet de favoriete koers van de boot maar 
met high aspect voer de boot goed. Met de grote genua 1 was de boot al snel overtuigd... Onder 
spinaker was het altijd heerlijk blazen op de ruimere koersen. 

Tijdens een wedstrijd is ooit het roer gebroken. Toen ze ongeveer 13 knopen voeren raakten ze iets 
onder water. Mark voelde een harde klap op het roer en een seconde later was er geen roerdruk meer. 
In de broach die daarop volgde sloeg het afgebroken stuk roer ter hoogte van de motorsteun een 
gat in de spiegel. Dit is later in Kortgene professioneel gerepareerd. Het roerblad heeft een bevriende 
botenbouwer gereconstrueerd van een gelamineerd stuk okoumé wat Mark vervolgens in de epoxy 
heeft gezet. 

In 2013 verhuisde de boot naar Lekkerkerk en daar kochten Hylke Steensma en zijn zwager Joost 
Ensink haar in 2017 nadat Hylke zijn Ecume de Mer ¼ tonner ‘Pura Vida’ had verkocht. Ze waren op 
zoek naar een nieuwere rappere ¼ tonner dus de timing was perfect toen ze de boot tegen kwamen 
op Marktplaats. Snel werd een bezichtiging gepland en werd de boot gekocht. Het volgende weekend 
werd op zaterdag begonnen aan de tocht naar de nieuwe thuishaven Naarden. Het zat helaas niet 
mee. De spoorbrug in Gouda was gestremd en de boot bleef  een week liggen in Gouda. Het volgende 
weekend brak in de Heimanswetering het roerblad in tweeën. Met gereedschap van Jachtwerf  
Daniël in Alphen aan de Rijn werd het roer provisorisch gefikst en kon verder worden gevaren. 
Door de vertraging strandden ze in Kaagdorp. Het volgende weekend werd, na een overnachting in 
Amsterdam, Naarden alsnog gehaald. Bevriende ¼ ton zeilers boden aan het roer te repareren.

De eerste wedstrijd die werd gezeild was de Bruniversails, 
de voormalig Grevelingen Cup. Het was de eerste editie en 
alles werd op alles gezet om de boot op tijd af  te hebben. De 
wedstrijd begon met een voor-de-windse start. De timing was 
goed en de bemanning kon wel een potje zeilen. Maar het was 
de eerste wedstrijd en eigenlijk ook de eerste echte zeildag voor 
de ‘Spirit of  Joy’. De start was perfect. Ze startten als eerste en 
liepen hard uit op het veld. Sterker nog, ze liepen zo hard uit 
dat ze na een paar uur varen de competitie niet meer konden 
zien. Bij Scharendijke moesten nog wat tonnen worden gerond 
om vervolgens aan de wind terug te varen naar Bruinisse. Bij de 
prijsuitreiking bleek dat ze een half  uur voor de nummer twee 
binnen waren maar dat er op gecorrigeerde tijd nog een uur bij 
kwam. In totaal waren ze dus anderhalf  uur sneller dan de nummer 
twee en dat werd dus een flink feestje. De wedstrijden die daarna 
werden gezeild werden bijna allemaal gewonnen. Ieder jaar werd 
de handicap aangepast waardoor ze harder moesten maar ze 
kregen het bootje steeds beter aan de praat en gingen dus ook 
harder. Zo werd de Deltaweek meerdere keren gewonnen evenals 
de winterwedstrijden op de Braassem. 
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Seizoen 2017
Een paar dagen voor de Lenco Regatta was het roer af  en kon de eerste wedstrijd worden 
gezeild. Met de oude zeilen werd best lekker gezeild en het was super om, in tegenstelling tot 
de wedstrijden met de Ecume de Mer, in het veld mee te doen. Verder dat jaar werden enkele 
woensdagavondwedstrijden gezeild bij de R&ZV Naarden. Een leuke vloot en altijd gezellig. 

Na de zomervakantie stond de Pampus Regatta in de agenda, de finale van de DQTC. De bemanning 
had er zin in en begon vrijdag met een poetsbeurt in de kraan, de boot lag tenslotte al vanaf  de 
zomer van 2016 in het water. Zaterdag zeilden ze met een lekker windje drie lekkere potten. Zondag 
waaide het hard en stond een lange baan van 24 mijl op het programma. Na een kort kruisrak een 
dik uur downwind surfen onder spinaker, wow! Het volgende rak was halve wind richting Volendam en 
ineens ging de boot overstag. Het roer (weer) in tweeën... De bemanning bleef  rustig, had snel alles 
naar beneden en tufte vervolgens naar Naarden. Het 5 pk-motortje had het zwaar tegen de wind in... 
Uiteindelijk bleek dat dit roer al drie keer was gerepareerd. Snel werd een nieuw blad besteld en ook 
werden nieuwe North Sails besteld.

Seizoen 2018
Pas laat in het voorjaar werd het klusweer en kon worden begonnen aan de to-do-list. De eerste 
avondwedstrijden werden dus helaas gemist maar de daaropvolgende liet de ‘Black Pearl’ zien 
waar ze voor gemaakt is. Hard gaan! Uiteindelijk werden van de 21 avondwedstrijden bij de R&ZV 
Naarden er 12 gezeild. Acht keer eerste, drie keer derde en één keer negende omdat Jack Sparrow de 
banenkaart verkeerd om hield...

DQTC 2018
Het eerste evenement van de DQTC van 2018 was de Almere Regatta vanuit Muiderzand. Dat de 
boot snel was was inmiddels bekend maar het zou de eerste echte krachtmeting met andere rappe ¼ 
tonners worden. Het was dan ook erg bijzonder dat de eerste twee wedstrijden op zaterdag zowel 
op line honours als op handicap werden gewonnen. Op zondag was de Sprinta Sport ‘Impuls’ echter 
niet bij te houden. De ‘Black Pearl’ finishte overall als tweede, een prima begin! De Blue Water App 
Regatta vanuit Lelystad was het volgende evenement. Met veel wind was het vooral overleven en 
werden ze derde. De Pampus Regatta in september weer in de vaste opstelling en dat ging goed. 
De andere ¼ tonners voeren ook hard en het was vaak secondewerk. Uiteindelijk derde in het mooie 
Durgerdam. Het Black Pearl Sailing Team stond nu derde overall en kon de competitie nog winnen, 
maar dan moest de Zuiderzee Regatta, tevens het ¼ Ton Klassenkampioenschap, gewonnen worden 
en moest de concurrentie punten morsen. Zaterdag weer vier spannende wedstrijden, wederom close-
racing en secondewerk. Uiteindelijk werden ze overall vierde met evenveel punten als de nummer drie. 
Die had echter op zaterdag een tweede plaats gevaren. Gelukkig bleef  de ‘Black Pearl’ wel op het 
podium van de DQTC 2018 en eindigde ze op een derde plaats overall. Daar was de bemanning erg 
blij mee, top boot! Op naar de DQTC 2019!

Foto volgende pagina: De ‘Black Pearl’  met Hylke Steensma aan het roer, Nik Petersen en Anne Marije 
Steensma in de kuip en Joost Ensink op het voordek in actie bij de Zuiderzee Regatta 2018.
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‘Dinky Toy’ - Eygthene 24
Eind jaren ‘90 voer regelmatig een rappe grijze Eygthene 24 ¼ tonner op de Nederlandse 
wedstrijdbanen. Het was de ‘Dinky Toy’ van Vester Knibbe. Vester heeft de boot eigenlijk maar 
kort gehad, van 1998 tot en met 2000. Hij kocht de boot van zijn oude (helaas recent overleden) 
werkgever Rolf  Verheij. Verheij kocht de boot in België als bouwval en had grootse plannen met 
de boot. De romp werd volledig gestript en binnen- en buitenkant werden helemaal overgespoten. 
Daarna stokte het project helaas en heeft Vester er een paar jaar in afbouwstadium tegenaan gekeken. 
Vester kocht ‘m dus als bouwpakket. Alles zat er los in dozen bij en bijna alles (oven, wc, dekbeslagen, 
tuigage, voetlijsten, etcetera) was gloednieuw. De mast was zelfs nog een kale pijp en moest nog 
worden afgemaakt. In de winter van 1998 heeft Vester de boot met vrienden afgebouwd op de werf  
waar hij toen werkte (MYS Medemblik). Alle gaten in het dek waren dicht geplamuurd dus Vester kon 
alles zelf  bepalen en een nieuwe dek layout verzinnen. Vester was en is tuiger van beroep en dat 
was natuurlijk erg handig. De Vries Sails tekende de nieuwe zeilen en Vester maakte ze zelf. Ook alle 
kussens werden zelf  gemaakt, en ga zo nog maar even door.

Met vrienden die Vester via de Zeilrace IJmuiden-Lissabon had leren kennen werden vanuit Enkhuizen 
eerst wat clubwedstrijden gevaren. Toen dat goed bleek te gaan werden ook veel wedstrijden op het 
IJsselmeer en de Waddenzee gevaren. Daarnaast werden vakanties gevierd op de Waddenzee maar 
ook in Denemarken. Vanuit Esbjerg via Helgoland over de Noordzee terug was geen enkel probleem, 
de boot was super zeewaardig. Tijdens de Haaks-Waddenweek 1999 vanuit Den Helder voer de 
‘Dinky Toy’ op een strekdam. De boot kreeg een flinke klap en daarom later zowel een nieuw carbon 
wrangenstel als een nieuw en veel beter carbon roer. Volgens Vester is de ‘Dinky Toy’ een van de 
weinige Eygthene 24’s zonder inboard motor in Nederland. Door alle aanpassingen (onder andere een 
carbon kajuittrap en sandwich vloeren) is de boot ook een stuk lichter (en sneller) dan normaal. 
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Links de trotse bemanning Remko Kramer, Vester Knibbe en Sander Koster en rechts de ‘Dinky Toy in 
actie.

In 2000 kreeg Vester de kans om op de X-332 ‘Yellow Rose’ grootzeil te gaan doen waardoor de 
‘Dinky Toy’ stil kwam te liggen. De boot moest volgens hem echter varen en ze werd verkocht. De 
‘Dinky Toy’ blijft volgens Vester één van de leukste bootjes waar hij mee heeft gezeild. Met bijna 
het gehele team heeft hij nog steeds contact en vaart hij nog steeds samen. De naam ‘Dinky Toy’ 
stond overigens voor de economische term dinky: Double Income, No Kids (Yet)... Die kreet gaat 
tegenwoordige niet meer op!

Op dit moment is Vester in Enkhuizen bezig met een bijzonder project: Een eigen versie van de 
wereldberoemde pilot cutter ‘Jolie Brise’ maar dan 8,5 meter lang en gebouwd in glas-epoxy. Het 
idee is van Vester zelf. De uitwerking van het spantenplan is gedaan door bevriend jachtontwerper 
Maarten Voogd. De zeileigenschappen moeten, mede door een modern onderwaterschip, tussen die 
van de J/92 en de Fareast 28 liggen. Dat wordt dus downwind planeren maar dan wel met gaffeltuig. 
De boot is bedoeld als luxe dagzeiler. Vester heeft met de boot geen wedstrijdaspiraties, maar zeg 
nooit: “Nooit!” 

Sinds 1992 is Vester werkzaam als jachttuiger bij diverse bedrijven. Begonnen bij Jachthaven Flevo 
Marina (gespecialiseerd in winterberging en klein reparatie werk) en daarna bij Tuigerij Verheij 
(specialist in superjacht tuigages voor onder andere Jongert en Holland Jachtbouw). Van 1998 tot 
2004 leidde Vester de tuigerij van Medemblik Yacht Service (MYS). Vester is gespecialiseerd in re-fits, 
aanpassingen en nieuwbouw. Door zijn jarenlange ervaring als tuiger en als zeiler weet hij wensen, 
mogelijkheden en budget te combineren en alle componenten te integreren tot een werkend geheel. 
In 2004 startte hij Tuned Rigs & Ropes, een bedrijf  gespecialiseerd in tuigages en zeilsystemen van 
toer- en wedstrijdjachten van 20 tot 200 voet.

http://www.tunedrigs.com/
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De vader van Annemarijke kocht in 1978 een casco in Lymington (Engeland) en timmerde haar in bij 
de scheepswerf  van de gebroeders Dubbeldam in Culemborg. Ze heeft op deze boot leren zeilen 
en vooral op de Lek bij Culemborg. Toen ze een jaar of  16 was verkocht haar vader de boot. Vanuit 
Lelystad verhuisde de boot later ook nog naar Stad aan het Haringvliet. Annemarijke had zich ooit 
voorgenomen om van haar eerst verdiende salaris een boot aan te schaffen, maar dat werd een 
tweedehandsauto om met anderen mee te kunnen zeilen. Om haar kinderen ook met zeilen op een 
kajuitboot kennis te laten maken had ze al eens een J/22 gehuurd in Zeeland. Ze was de Dingbat 
uit het oog verloren maar, om de kinderen te laten zeilen op de boot waar ze zelf  ooit op had leren 
zeilen, googelde ze op goed geluk eens op ‘Carter Dingbat te koop’. Ze had al veel andere boten 
bekeken, maar de mooie herinneringen aan de ‘Fidgety’ bleven doorsijpelen. 

Er stond al jaren een volledig opgeknapte Dingbat te koop maar die was te duur. Annemarijke hield 
vol en zocht verder en ja hoor, prompt werd op Marktplaats een Dingbat aangeboden. Het interieur 
leek verdacht veel leek op dat van de ‘Fidgety’ en contact was snel gelegd. Op haar vraag of  de boot 
misschien ‘Fidgety’ heette viel in eerste een lange stilte. Vervolgens vroeg de eigenaar: “Hoe weet 
u dat nou? Dat is op de foto’s toch niet te zien?” De onderhandelingen duurden na de pro-forma 
proefvaart niet heel erg lang, en inmiddels vaart Annemarijke alweer ongeveer vier jaar met haar 
kinderen op de boot waar ze zelf  ook ooit op leerde zeilen. 

Het lijkt Annemarijke erg leuk om een keer met een ¼ ton wedstrijd mee te doen maar voor haar is 
tijd, net als voor velen, wel een dingetje. Maar wat in het vat zit? Annemarijke gaat de website goed in 
de gaten houden en komt misschien wel naar een evenement van de Dutch Quarter Ton Cup in 2019!

In het Dutch Quarter Ton Cup regatta book 2017 staan twee hoofdstukken over de door Dick Carter 
ontworpen Dingbat ¼ tonner. 

Linksonder de ‘Fidgety zoals ze nu is. Rechtsonder een oude foto van de boot in Hellevoetsluis met 
Annemarijke op het voordek en met haar zusje en moeder.

‘Fidgety’ - Carter Dingbat
In 2016 voer een Dingbat ¼ tonner de Mosselrace 
vanuit Yerseke. Via via kwam Hylke in contact met 
eigenaresse Annemarijke Verhoeks. Volgens haar 
zat er een leuk verhaal aan de boot.

http://www.kwarttonzeilers.nl/dbimage.php?id=352


17



18

‘Itch’ – Axel Mohnhaupt ¼ tonner
In 1978 won de Amerikaanse zeiler Roy Cundiff  de stormachtige Quarter Ton Cup in Japan met de 
aangepaste Yamaha 24 ¼ tonner ‘Magician V’. Hij voer met Gerry Gavin, en de Japanners Makoto 
Kikuchi en Hakomori San. Zowel Roy als Gerry werkten voor North Sails. Voor het evenement 
werd geloot wie mocht sturen, en Roy trok het langste strootje. De fractioneel getuigde boot was 
een ontwerp van Yamaha’s huisontwerper Ichiro Yokoyama, een minder bekende, maar – volgens 
Roy – misschien wel de beste IOR-ontwerper van die tijd. Yamaha bouwde twee versies en veel 
aanpassingen werden verricht op aanraden van Roy, Gerry en bemanning. Beide zusterschepen waren 
goed, maar Ron en Gerry kozen ‘Magician V’ voor het evenement. ‘Magician V’ had dezelfde romp als 
de later in serie gebouwde Yamaha 24.

Roy was in Japan erg onder de indruk van de snelle onder Duitse vlag zeilende ‘4 Samurai’s’ die 4e 
werd. Het was een ontwerp van de Duitser Axel Mohnhaupt. Roy kreeg goede vriend Berry Berkus 
zover om Mohnhaupt voor de Quarter Ton Cup van 1979 in San Remo (Italië) een nieuwe boot te 
laten tekenen en Roy werd de projectmanager. De boot werd gebouwd bij de Broager Yachtværft van 
Christiaan Rode in Denemarken. Doordat de werfbaas verkeerde maten kreeg bouwde hij in eerste 
instantie een romp die iets te groot was en snel werd begonnen aan een tweede romp. Uiteindelijk 
was ‘Parade’ (US-25) net op tijd klaar voor San Remo. 

‘Parade’ wordt gebouwd in Denemarken. Ontwerper Axel Mohnhaupt, diens vrouw Eiko en Roy Cundiff  
voor de proefvaart.

De eerste romp werd later toch afgebouwd en enige tijd gezeild door de Deense zeiler Bent Folke 
Larsen die later in zowel 1987 als 1988 de Quarter Ton Cup wist te winnen met een door Tony 
Castro ontworpen ¼ tonner.

De Duitse zeiler Horst Dietrich zeilde in 1978 de Quarter Ton Cup in Japan met een door Bruce 
Farr ontworpen Achat 24 ¼ tonner, een variant op de Farr 727 ¼ tonner die de Quarter Ton Cup 
van 1975 in Deauville (Frankrijk) won. Dat was de eerste ‘Mädchen’ van Horst, de naam die hij 
al zijn ¼ tonners zou geven. Ook Horst was onder de indruk van ‘4 Samurai’s’ en liet Mohnhaupt 
voor San Remo ook een nieuwe ‘Mädchen’ tekenen. Ondanks het slechte resultaat van Roy in Italië 
kocht hij ‘Parade’ na het evenement en zeilde met zijn nieuwe ‘Mädchen’ (zie zwartwit foto op de 
volgende pagina) in Duitsland totdat hij voor de Quarter Ton Cup van 1985 een nieuwe ‘Mädchen’ 
liet ontwerpen door Judel/Vrolijk. De Mohnhaupt ¼ tonner zeilde tot 2000 als ‘Punzig Turteldrom’ 
in Duitsland. De boot verhuisde ooit naar Nederland en werd in 1999 door Berry Aarts bij een boer 
in Friesland gevonden. De boot was in een niet al te beste staat en Berry heeft haar opgeknapt: 
De ‘Itch’ was geboren. Deze naam is afgeleid van ‘The Bitch’ (een Beneteau 46,5) waarop Berry tot 
1998 wedstrijden zeilde. De eerste wedstrijd met de ‘Itch’ was de Eemdelta Race in 2000. Er stond 
weinig wind maar met de oude zeilen werd toch een eerste plaats behaald. Een Beneteau 40.7 werd 
gewoon ingehaald met de kleine boot. De Flevo Race van 2000 waaide het hard en de ‘Itch’ zeilde in 
de achterhoede. Met nieuwe kevlar zeilen werden vervolgens in het IMS-tijdperk vele races gewonnen 
waaronder twee keer de Verbondsbezem. 
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Toen het IMS-systeem overging in het ORC-systeem kreeg de ‘Itch’ een rating die 10% zwaarder was 
dan voorheen, dus moest ineens 6 minuten per uur sneller gezeild worden dan bijvoorbeeld een Pion. 
Dat was niet te doen en Berry zocht een nieuwe uitdaging in Engeland waar sinds 2005 als een ¼ 
ton revival gaande was. 

Een damesboot zeilde daar vaak naar de eindoverwinning. Ze dachten de dames wel een lesje 
te kunnen leren maar nee, ze werden zelf  the leaders of  the back pack. De damesboot waar zes 
vrouwen (volgens de regels in Engeland maximaal vijf  mannen of  zes vrouwen) op voeren bleken, 
op de stuurvrouw Louise Morton na, allemaal Olympisch kampioenen te zijn. De ¼ tonners daar 
waren als kleine TP52’s opgeknapt met grotere kuipen en een ander tuigplan. Ondanks dat ze vaak 
halverwege het veld eindigden vonden ze het een geweldig wedstrijdwater. En de Engelsen hebben 
hen aan alle kanten geholpen om beter te kunnen presteren. 

In 2017 besloot Alex Cooke, een Australiër die in Nederland werkt en woont, op zoek te gaan naar 
een eigen boot. Hij ging op zoek naar een sportieve 1/4 tonner omdat het leuke betaalbare boten 
zijn met een leuke eigen competitie in Nederland. Snel vond hij een geschikte boot maar helaas ging 
de koop niet door. Via Hylke kwam Alex in contact met Berry Aarts. Berry had zowel de door Axel 
Mohnhaupt ontworpen ‘Itch’ als de door Georg Nissen ontworpen ‘Timschal’. Allebei ontworpen en 
gebouwd voor deelname aan de Quarter Ton Cup van 1979 in San Remo (Italië). Alex was net op tijd 
want beide boten waren bestemd voor de 1/4 ton revival in Engeland en hij kon dus nog kiezen. De 
‘Itch’ werd als eerste bezocht en Alex zag een leuk bootje met potentie die een beetje TLC nodig had. 
“Schrik je van de conditie van de boot?” was een van de eerste vragen van Berry. “Nee hoor, ik kan 
met een emmer en een spons een aardig begin maken.” was het antwoord van Alex. Het werd dus de 
‘Itch’ en in het voorjaar van 2018 verhuisde ze naar de werf  in Vinkeveen. Daar werd begonnen met 
schoonmaken en met opknappen. Eind maart zeilde Alex met Berry op zijn ‘Wings’ de RORC Easter 
Challenge. Daar lag de inboard motor van de ‘Itch’ nog die Berry er ooit uit had gehaald voor het 
racen daar dus die kon meteen mee terug.

Weer thuis werd alles zo goed als mogelijk in elkaar gezet en aan elkaar geknoopt. De eerste 
wedstrijd was de Bon Bokaal op de Vinkeveense Plassen. De bemanning had geen hoge 
verwachtingen, maar na een perfecte start werd de eerste wedstrijd gewonnen! De ‘proefvaart’ was 
geslaagd. Daarna ingeschreven voor de Almere Regatta, het eerste evenement van de DQTC. Eerst 
ging de boot weer even uit het water om de motor te installeren.

De Almere Regatta ging (voor Alex tenminste) iets minder dan verwacht. Wel werd veel geleerd en 
het was leuk om mee te doen met de 1/4 tonners en nieuwe mensen te ontmoeten. Helaas liet het 
werk van Alex het niet toe om meer evenementen van de DQTC 2018 te varen. Wel werden een 
paar avondwedstrijden op Vinkeveen gevaren. En nu? Nu het einde van het seizoen nadert is Alex al 
plannen aan het maken voor de grotere refit, vorderingen kunnen worden gevolgd op Facebook. Een 
paar aanpassingen staan op het programma en met een nieuwe verflaag hoopt Alex volgend seizoen 
tiptop aan de start te verschijnen. Dat verdient de boot want volgend jaar wordt ze tenslotte 40 jaar!

https://www.facebook.com/ItchQT/
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De Extra Paulette ¼ tonner ‘Dikke Kip’  van Peter Eiling 
zit de ‘OCEAAN 4’ (zusterschip van de 3) van Cees van 
Tongeren op de hielen op het IJsselmeer.
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‘Tequilla Sunrise’ – Oceaan 25 sport
Op de website van de Oceaan Club stond onderstaand verhaal van Peter en Jannie Voorwinden over 
hun tijd en ervaringen met de Oceaan 25 ‘Tequilla Sunrise’. Ze hebben van 1986 tot en met 1998 
met de boot gevaren.

Ergens in 1986 of  daaromtrent waren we tijdelijk bootloos. Dat wil zeggen, we hadden onze Pen 
Duick verkocht en waren op zoek naar een nieuw drijvend onderkomen, waarmee we wat langere 
tochten konden maken. Al zoekende kwamen we op een druilerige dag in Lelystad terecht bij 
Scheepskoopers Jachtmakelaardij van Sander Doeve. Daar stond op de kant een jachtje van 7,5 
meter met een nogal agressief  uiterlijk. De romp was rood, oranje en geel en de mast was oranje 
geschilderd. We waren in die tijd nogal onwetend op zeilgebied. Dat wil zeggen dat de ins and outs 
van constructie, wedstrijdvaren en trimmen niet hoger dan een instapniveau reikten. Er viel dus nog 
veel te leren. Gelukkig maar, want anders had dit nooit geschreven geworden. Gecharmeerd door 
zowel formaat als prijs konden we het onderwerp van dit verhaal binnen een paar dagen het onze 
noemen. En toen begon het…

Tijdens een van de eerste tochten bleek dat er nogal wat water binnen kwam, zoals later bleek langs 
de kiel. Daarover later meer. Ook ging na een paar weken spontaan de mast overboord waarna we 
besloten het seizoen vroegtijdig te beëindigen en de boot eerst maar eens flink onder handen te 
nemen. Omdat de thuishaven bij het Nieuwe Diep aan het Amsterdam-Rijnkanaal was gelegen en 
omdat daar een aantal bekende reparatiebedrijven waren gevestigd werd daar een afspraak gemaakt 
en ging de boot de kant op. Omdat de werfbaas goed was ingevoerd in de wedstrijdwereld kon hij 
ons het een en ander vertellen over ons bootje. 

We wisten dat het een door Van de Stadt ontworpen Oceaan 25 was, 
maar deze week behoorlijk af  van het standaardmodel. Ook kon de 
werfbaas ons vertellen dat er van dit type maar twee waren gemaakt. 
De ene (de ‘OCEAAN 4’) voor ontwerper Cees van Tongeren en de 
andere (de ‘OCEAAN 3’) voor Hans Malchus en Willem Kaupmann, 
twee bekende wedstrijdzeilers. Samen met twee Drifter 25 1/4 
tonners waren ze bedoeld en gebouwd voor de Quarter Ton Cup van 
1977 in Helsinki (Finland). De ‘OCEAAN 4’ is hier uiteindelijk wel 
heen gegaan (sterker nog, ze werden knap zesde met bemanning 
Cees van Tongeren, Nol Tas, Willi Peters en Paul Pasman) maar de 
‘OCEAAN 3’ uiteindelijk niet. 

In 2014 kocht Iason Jongepier de boot en legde haar in Huizen. Inmiddels ligt de boot in Yerseke en 
bevaart Iason de Zeeuwse stromen.

Helaas had de boot nogal geleden onder een vorige eigenaar. Ons 
leerproces over de onbekende materie nam een wel heel steile curve. 
Veel gegevens kwamen boven water en ook veel problemen kwamen 
aan de dag. Om met de kiel te beginnen. Onder de romp hing een in 
polyester verpakte loden kiel. Tussen de wrangen aan de binnenzijde 
lagen stalen platen waar de kiel aan hing en zat een drie centimeter 
dikke laag siliconenkit om het zaakje af  te dichten. Een zwenkkiel 
avant-la-lettre. Toen de kiel er onder uit was bleken ook de kielbouten 
van blank gesneden draad te zijn en half  afgerot. Na vervangen en 
oplassen daarvan, het in de epoxy afwerken en de kiel herplaatsen 
met een keurige stortlaag van kunsthars was deze constructie beter 
en stijver dan nieuw. Overigens bleek de kiel ook verplaatst te zijn en 
de oude bevestigingsgaten waren maar half  afgewerkt. Vragen om 
moeilijkheden dus. Dat was de kiel.

http://www.oceaanclub.com/
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Van origine was de boot voorzien van een doorgestoken 7/8e Briand mastje met hetzelfde profiel als 
ook op de Sprinta Sport werd gebruikt. De vorige eigenaar voer met de boot op het Nieuwe Meer. 
De doorgestoken mast bleek lastig en de zaag ging erin. Een steuntje op het kajuitdak en klaar is 
Kees. Nou nee dus. Dat was vragen om een gebroken mast. Een opzetmast moet tenslotte een veel 
zwaarder profiel hebben als een doorgestoken mast. Dat was dus de mast.

Omdat wij bij onze ligplaats ook geen doorgestoken mast konden voeren werd een wat zwaardere 
Proctor mast aangeschaft. De boot werd keurig hertuigd en kreeg een maststrijkinrichting. Ook 
werden de wantputtingen verstevigd, want ook de originele aluminium verstevigingen en trekstangen 
waren onderdeks verwijderd. De puttingen bestonden uit een tweetal, onder het dek haaks 
omgebogen, strips met een U-beugel daar dwars doorheen. Hierdoor zat er zoveel beweging in 
dat de spanners aan lij zowat plat op het dek lagen… De wantputtingen werden dus verstevigd 
en verstijfd met een extra strip tegen het uitbuigen. In de loop van de eerste jaren zijn er nog vele 
verbeteringen doorgevoerd. 

Het mooie was wel dat, na de eerste reparaties en met een nieuwe tuigage, de boot snel bleek 
te zijn. Dit bleek pas goed toen we, met een paar goede zeilers aan boord, een paar seizoenen 
wedstrijd hadden gevaren. De ene stuurde alsof  de duivel ‘m op de hielen zat en de andere 
kon een partij trimmen waar een flinke punt aan kon worden gezogen. Met zulke voorbeelden 
aan boord stegen kennis en ervaring tot ongekende hoogte. Een betere leerschool is er niet. De 
meetbrief  werd weer geactiveerd en hoge scores tijdens de 24 Uurs Zeilrace, de 100 Mijls Race, 
verenigingskampioenschappen en dergelijke lieten zien dat we een winnaar hadden. 

In totaal hebben we 12 jaar met de boot gevaren en zijn er mee tot in Denemarken gekomen. Nog 
steeds denken we met weemoed terug aan het gooi-en-smijtwerk met deze special. Zoals een oude 
spijkerbroek lekker zit, zo was de ‘OCEAAN 3’ ons op het lijf  geschreven. Soms droom ik wel dat ik 
‘r zou terugkopen, volledig zou strippen om dan weer in de originele staat wedstrijdvaren. Maar ja, je 
mag er ook over blijven dromen. En toch draai ik elke keer weer mijn hoofd om als ik een soortgelijke 
boot op het water zie. Zou het…?

Op een rijtje de verschillen met een standaard Oceaan 25
• Sandwichromp en dek, circa 20 mm Airex schuim tussen twee dunne lagen polyestermat
• Carbon verstevigingen op de holle wrangen en spanten
• Gewicht vaarklaar 1.360 kg
• Vinkiel van 150 cm diep
• 7/8e mast op de plaats waar normaliter het voorluik zit
• Bakstagen, gespannen middels 2 x 8-voudige talie
• 17 m2 grootzeil, 17 m2 genua en een spinaker van circa 40 m2
• Tufluff  voorstagprofiel
• Lage ‘druipgiek’ die op ruime rakken letterlijk door het water ging bij een beetje helling
• Licht schuimroer
• Spartaans ‘interieur’, is later serieuzer ingetimmerd

Wat er uiteindelijk allemaal aan vervangen en verbeterd is:
Mast: Na het verplaatsen van alle puttingen naar het hart van de mast bleek deze te licht en piepte 
er tussenuit, uiteindelijk is er een 1/2 tonner profiel op gekomen en die staat er als het goed is nog 
steeds op. Oranje, natuurlijk, en wel zwaarder, maar deze bleef  tenminste staan.
Roerblad: De vingerlingen waren afgebroken, bleken heel dunne aluminium Gamma kokerprofieltjes te 
zijn. Was eindelijk iets wat je de vorige eigenaar niet en de bouwer wel kon kwalijk nemen. Dus nieuw 
gemaakt met PVC-schuim en een epoxy glasmat. Dat werkte uitstekend.
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Mastondersteuning: Was een ijzeren paal. De duwkrachten van de mast en de trekkrachten in de 
verstaging kwamen op de romp in plaats van op een dwarsconstructie. Dus een en ander verstijfd met 
een nieuw dwarsschot dat goed aansloot op de romp. Daarna geen last meer van slappe verstaging 
aan lij. Toen ook meteen nieuwe puttingen gemaakt.

Met weemoed en groeten,

Peter en Jannie Voorwinden

In 2010 zag Sjoerd Galema de boot op de kant in Woudsend 
en kocht haar. De boot kreeg de naam ‘Britt’, vernoemd 
naar hun dochter die datzelfde jaar is geboren is. Na een 
seizoen zeilen ging de boot voor een refit de loods in. Sjoerd 
heeft de romp door vele dagen schuren weer mooi strak 
gekregen. Omdat de boot zeer licht is gebouwd kwam de 
glasvezelstructuur door de verf  heen, het was net een geruite 
jas. Door deze helemaal terug te schuren en daaropvolgend 
twee lagen 2-componenten primer van Epifanes en drie lagen 
2-componenten grijze lak ook van Epifanes overheen te zetten 
werd het een mooi resultaat. Hetzelfde systemen is toegepast 
op het dek. Het onderwaterschip is kaal gehaald met een 
verfschraper en daarna ook twee primerlagen aan gebracht 
met daaropvolgend twee lagen zelfslijpende en koperhoudende 
antifouling.

Tijdens het schuren kwam later inderdaad de oude naam ‘OCEAAN 3’ onder de verf  vandaan. We 
bleken dus een oude wedstrijdboot in handen te hebben. Met een nieuwe laklaag in rood oranje en 
geel zag ze er later weer flitsend uit, en met de naam ‘Tequilla Sunrise’ klopten de kleuren ook, tot het 
oranje rietje aan toe.



25

‘Wings’ – Stephen Jones ¼ tonner
Stephen Jones was een Engelse ontwerper die bekend stond 
om zijn radicale vooruitstrevende IOR ontwerpen. Jones zocht 
duidelijk de loopholes in de IOR-regels op en dat leverde “laten 
we zeggen” bijzondere boten op. Zo zeilde zijn ontwerp ‘Odd 
Job’ in 1973 naar een 21e plaats bij de Quarter Ton Cup van 
Weymouth (Engeland). ‘Odd Job’ zeilde ook nog in 1984 in 
Nieuwpoort (België) en in 1987 in Cork (Ierland) en - vanwege de 
leeftijdscorrectie - lang niet slecht. Zijn volgende proto ¼ tonners 
‘Wings’ en ‘Moondog’ zeilden de Quarter Ton Cup van 1978 in 
Japan. In 1977 had ‘Wings’ al het Engelse ¼ Ton kampioenschap 
gewonnen (van de 52 deelnemers!) en finishte in 1978 als eerste 
¼ tonner bij de Cowes Week.

De Friese zeiler Jan Blom zeilde gedurende de jaren ‘80 met een Ecume de Mer maar zocht een 
snellere boot om wedstrijden te zeilen. Engelse vrienden, die daar met een flushdeck Robber 3 ¼ 
tonner zeilden, raadden hem de proto ¼ tonner ‘Wings’ aan, die aan de oostkust van Engeland te 
koop lag. Blom haalde haar naar Nederland en zeilde vanuit Harlingen, waar ze een vaste ligplaats 
had. Er werden, zowel op de Waddenzee als op het IJsselmeer, diverse wedstrijden mee gezeild. De 
mooiste herinnering heeft Blom aan de overwinning bij de Harlingen-Terschelling Race toen zelfs de 
voorpagina van de Leeuwarder Courant werd gehaald. 

In 1998 kocht Karel Nagtegaal de boot en samen met Blom voer hij de boot deels over zee naar 
het Brielse Meer. De boot was toen, net als bij de Quarter Ton Cup van 1978 in Japan, rood-wit-
blauw geverfd en super Spartaans ingericht. Nagtegaal wilde een snellere boot met enige luxe en 
heeft onder andere een kachel, een koelkast, een cardanisch kooktoestel en een tafel ingebouwd. De 
laatste kon als tweepersoonsbed gebruikt worden. De originele pijpkooien werden eruit gesloopt. 
Ook werden een stuurautomaat, een gps en navigatieapparatuur aangeschaft. Nagtegaal heeft er wat 
lokale wedstrijden mee gevaren en meestal werden die ook gewonnen. De ‘Wings’ was een heerlijke 
boot met fantastische zeileigenschappen en Nagtegaal heeft er ook heel wat tochten mee gemaakt 
door Zeeland en langs de Belgische kust. Op het IJsselmeer is, in een plotselinge storm, een keer 
13 knopen aangetikt. Maar belangrijker, hij leerde zijn latere vrouw aan boord kennen. In 2002 werd 
de boot verkocht en werd een Kalik 33 gekocht om meer en langere zeereizen te kunnen maken. De 
nieuwe eigenaar Bas Henrichs zeilde ook enkele jaren met de boot. 
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Toen Berry Aarts met zijn ‘Itch’ op de Solent (zie het hoofdstuk over de ‘Itch’ in dit boek) zeilde 
werd hem al eens gevraagd om in Nederland en België uit te kijken naar ‘Wings’. De Engelse ¼ ton 
zeilers zouden deze befaamde boot namelijk graag terugzien op de Solent. In 2009 kwam Berry 
haar na lang rondvragen bij toeval om de hoek in Muiderzand tegen. Ze zag er niet al te best uit. De 
vorige eigenaar was begonnen haar op te knappen, maar had helaas onvoldoende tijd. Later bleek 
dat ze ook eens was afgeborreld... Toch kocht Berry de boot en samen met een compagnon begon 
hij aan het avontuur. Eerst werd op Vinkeveen nog een rondje gevaren maar snel ging ze de wal 
op en werd ze helemaal kaal gehaald. De boot stond naast Berry’s huis onder een grote tent. Dat 
scheelde stallingskosten en zo kon er ‘elke’ dag geklust worden. Na een jaar drogen werd de scheg 
verwijderd en de romp geplamuurd. Het roerblad was lek en rot en ging naar de schroot. Helaas liet 
de compagnon zich amper zien en Berry deed al het werk. Dit leidde uiteindelijk tot een breuk in de 
relatie. Er moest zelfs een rechter aan te pas komen. Hierdoor ontstond helaas de nodige vertraging, 
maar toen de boot naar een verarmde loods in Nijkerk verhuisde kon Berry weer verder.

In 2017 stopte Berry met werken als piloot bij de KLM en ging hij op een boot in Spanje wonen. 
‘Wings’ verhuisde, in half  afgebouwde staat, ook naar Spanje met als doel haar daar af  te maken. 
Daar is de romp oranje en het dek wit gespoten. Het zag er in eerste instantie strak uit maar de 
Spanjaarden hebben er een zootje van gemaakt en dus verhuisde de boot weer. Nu naar Engeland om 
haar daar echt af  te laten maken. 

Tijdens de eerste ‘verbouwing’ bleek al dat het dek in een slechte staat was en in Vinkeveen was het 
originele dek al vervangen en was er een klein opbouwtje op gezet. Oorspronkelijk had de boot een 
flushdeck zoals bij een J/24. Vervolgens werd de nieuwe kuip eruit gezaagd. Deze werd een meter 
groter en er werd centraal een trimbox gemaakt waar alle trimlijnen uit zouden komen. Alles door de 
mast binnendoor, dus geen blokken meer op dek. Het was een hele uitdaging om alles door de mast 
benedendeks te krijgen maar in Engeland hebben ze daar speciale doorvoeren voor gemaakt en die in 
een nieuw mastvoetblok gezet. Om gewicht te besparen is een genuarail weggelaten. Het leioog is nu 
een in hoogte verstelbare low friction ring en het systeem werkt fantastisch. Stephen Jones tekende 
een nieuw zeilplan en ontwierp een nieuw roer dat Berry zelf  maakte. De vorm van de kiel was 
volgens Jones goed, maar aan de voorkant werd er wel een mes in gelamineerd. Op de Solent drijft 
nog wel eens wat wier. Ondanks de juiste vorm zou de kiel nog wat meer lood kunnen gebruiken. 
Dat wordt op termijn de volgende uitdaging. Op de Solent staat vaak een redelijke bries dus is extra 
gewicht onder water een voordeel.

Tot nu zijn nog geen geweldige resultaten behaald. Redenen: De eerste wedstrijd was ongeveer de 
proefvaart, een vaak wisselende bemanning en vaak minimaal 20 knopen wind. En dat was voor de 
nog niet getrainde bemanning vaak net iets te veel van het goede. Op de Solent wordt met de ¼ 
tonners op hoog niveau gezeild. Om een voorbeeld te geven, de eerste 15 boten finishten bij de 
Quarter Ton Cup vaak binnen één minuut van elkaar! Een foutje is dus killing. Ze kwamen eens als 
derde om de boventon maar kwamen na wat geklungel met de spinaker we als 17e beneden. Een zeer 
competitief  en uitdagend veld dus. Ze wonnen wel een mooie prijs, namelijk de Concours d’Elegance. 
Een kroon op Berry’s werk van - volgens hem - wel 2.000 uur... Volgend jaar gaat Berry het, met een 
vastere bemanning, zeker weer proberen. Hulp is ingeroepen van the boatspeed doctor Jochem Visser 
en na wat meer trainingsdagen gaan ze voor de winst!



27

Berry vindt de Solent het mooiste vaarwater dat er bestaat en vindt het jammer dat niet meer 
Nederlandse ¼ tonners de oversteek maken en daar mee gaan doen. Berry zeilt sinds 2009 met ¼ 
tonners op de Solent. Volgens hem zijn de Engelse zeilers erg openhartig en behulpzaam en gunnen 
ze iedereen betere prestaties. Er wordt ontzettend sportief  maar wel fanatiek gevaren. Iedereen is 
steeds met vernieuwingen bezig en men houdt dat niet geheim. Er wordt veel gedeeld om iedereen 
op een hoger niveau te krijgen en daarom is zeilen op de Solent top!
 
Berry zeilde in 2013 met de ‘Itch’ de DQTC vanuit Lelystad maar heeft zich ‘teruggetrokken’ uit de 
Nederlandse ¼ ton scene. Hij is het niet eens met de keuzes die in Nederland zijn gemaakt: Zeilen 
onder ORC en een kleine competitie van evenementen verspreid over het Markermeer/IJsselmeer en 
Zeeland. Zijn advies: Kopieer de Engelse revival. Ga onder IRC zeilen en zeil één groot evenement dus 
geen competitie. De wedstrijden van de DQTC zijn volgens hem te dicht op elkaar en overvaren kost 
nog meer (kostbare) dagen. Bovendien zal je, als je de Engelsen/Fransen/Ieren op bezoek wil krijgen, 
‘hun’ regels moeten gebruiken. Berry is uiteraard bereid zijn ervaringen te delen, maar niet zoals het 
nu gaat. Het lijkt volgens hem bij lange na niet op het ¼ ton zeilen in Engeland. Daar stappen TP52 
en Volvo Ocean zeilers in een ¼ tonner. Het is daar nu een redelijk grote klasse met veel topzeilers!

Groeten van Berry Aarts

De ‘Wings’  in actie bij de Quarter Ton Cup 2018 op de Solent. Aan boord van links naar rechts Petra 
Aarts - Van Driel, Ben Bowen, Berry Aarts (aan het roer), Theo Bakker en Alex Cooke. Foto: Fiona 
Brown. 
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‘Wizzard’ – Oceaan 25 sport
Enige tijd geleden kwam Hylke in contact met Edith Negrijn, in het verleden (mede) eigenaar van een 
speciale Oceaan 25 sport. Ze moest flink graven in haar geheugen maar ze kon zich de boot nog 
goed herinneren.

Haar toenmalige echtgenoot Berend Messchaert kocht in 1978 een rompschaal en bouwde deze 
met haar vader Jan Negrijn af  in diens loods bij WV De Koenen in Amsterdam. Tot ongeveer 2005 
had Jan daar een bedrijfje waar hij (plak)houten zeiljachten van groot tot klein repareerde. Het moest 
eigenlijk een flush-deck worden, maar Edith wilde er voor het gemak en iets meer ruimte binnen toch 
een klein kajuitje op. Alles moest zo licht mogelijk worden in verband met de wedstrijden die Berend 
met de boot wilde gaan varen. Hij wilde er ook het liefste hangmatjes in, maar ook dat kon Edith nog 
net voorkomen. De ‘Wizzard’ kreeg zeilnummer H-2728 en de dunne Briand steekmast werd overeind 
gehouden met bakstagen.

Na een scheiding kreeg Edith de ‘Wizzard’ in haar bezit en ze zeilde in 1982 en 1983 met onder 
andere stuurman Elmer Boon, die ze kende van De Koenen, veel wedstrijden. Met hem wonnen ze 
onder andere de Flevo Race van 1983 in IOR VI t/m VIIII. In het najaar van 1983 verhuisde ze naar 
Houten en was een boot op de Nieuwe Meer (ze lag bij haar ouders voor de deur in de IJssloot) niet 
handig voor weekenden varen én vijf  dagen werken, dus heeft haar vader de ‘Wizzard’ verkocht. 
Volgens Edith aan iemand uit Hoorn die er ook wedstrijden mee wilde gaan zeilen maar dat weet ze 
niet zeker.

Ook Elmer moest flink graven. Hij kon zich de ‘Wizzard’ ook nog goed herinneren. Voor toen was het 
een echte racer, terwijl de meeste wedstrijdboten in alle IOR-klassen cruiser-racers waren. In de Flevo 
Race die ze wonnen deden wel enkele one-offs mee zoals de ‘Furax’ van Joep Strauss die bij North 
Sails werkte. De ‘Furax’ was eigenlijk de enige ¼ tonner die de ‘Wizzard’ bij kon houden. Dat wil 
zeggen, aan de wind ging de ‘Wizzard’ harder maar op de ruime rakken kwam de ‘Furax’ vaak weer 
heel dichtbij. Op de ‘Wizzard’ stond ook een schitterend setje North zeilen en het was volgens Elmer 
de enige 7/8e getuigde Oceaan 25. De boot had toen nog wel een probleem met de nylon bussen 
in het gelagerde roer. In de Flevo Race van 1982 moesten ze de eerste race staken omdat sturen 
niet meer mogelijk was omdat de natte bussen uit gingen zetten. Na een avond klussen was sturen 
weer mogelijk en werden ze toch nog derde van de elf  deelnemers. Zelf  had Elmer de rappe ‘Kaatje 
Flodder’ (H-2464). Dat was een Hunter Sonata 700 minitonner waarmee ze altijd probeerden de ¼ 
tonners bij te houden. Met zwaar weer voeren ze vaak voor de ¼ tonners uit, maar onder normale 
omstandigheden moest Elmer de bemanning gemotiveerd houden omdat de ¼ tonners niet bij te 
houden waren. Elmer heeft trouwens nooit zoveel bekijks gehad met een boot voor en na de races. 
Dat was niet alleen omdat de ‘Wizzard’ er zo goed uitzag maar vooral vanwege de schoonheid van de 
vrouwelijke helft van de crew, te weten Edith en haar vriendin Carla...!

Edith en Elmer wensen de ¼ tonners veel succes en plezier toe. Het blijven supermooie bootjes!
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Quarter Ton Cup 1984 in Nieuwpoort (België)
Na twee opeenvolgende jaren in Australië te zijn verzeild was de serie wedstrijden om het 
wereldkampioenschap in de ¼ ton klasse eindelijk weer terug in Europa. Na het debacle van 1981 bij 
Marseille, toen door het slechte weer slechts drie van de oorspronkelijk 31 boten de serie compleet 
uitzeilden, waren velen er extra op gebrand revanche te nemen. Alleen nu gooide het weer bijna weer 
roet in het eten. De Koninklijke Yacht Club Nieuwpoort organiseerde het evenement goed en kreeg 
veel complimenten van de deelnemers. De keuze om het evenement eind augustus/begin september 
te organiseren bleek achteraf  echter minder geslaagd. Het waaide hard, de Noordzee was ruig en de 
nachten waren lang en donker. Vooral de korte offshore van 80 mijl en lange offshore van 180 mijl 
waren hels. In de korte offshore werd windkracht 8 gemeten en stonden er golven van wel drie meter. 
De Nederlandse ‘Lady Lion’ brak zelfs haar mast maar wist de haven gelukkig veilig te bereiken. Het 
reglement bepaalde dat een mast tijdens de serie niet mocht worden vervangen dus dat was meteen 
het einde voor het kampioenschap. Dit gold voor meerdere boten en kanshebbers. De wedstrijden 
kregen ook steeds meer het karakter van een strijd tussen ontwerpers en zeilmakers. Bekende namen 
als Briand, Joubert-Nivelt, Fauroux en Nissen waren daar in België voorbeelden van. Bovendien 
zeilden de ontwerpers en zeilmakers ook bijna altijd zelf  mee aan boord.  

In Nieuwpoort verschenen 26 ¼ tonners uit negen landen aan de start. Daaronder enkele oudere 
schepen – waaronder de in 1973 door Stephen Jones ontworpen ‘Odd Job’ – maar ook enkele 
spiksplinternieuwe speciaal voor de serie, ontworpen boten. Bij sommige ontwerpen werd duidelijk 
gegokt op de goede ruimwindse eigenschappen, terwijl andere boten het van hoog aan de wind 
moesten hebben. Geen van de boten leek echter gebouwd voor lange tochten in zwaar weer. En 
dat kregen de zeilers zoals gezegd te verduren. In het deelnemersveld ook enkele ¼ tonners 
uit Nederland. Het was tenslotte ‘om de hoek’. Naast de Extension ¼ tonner ‘Lady Lion’ (die als 
‘Balletent’ in 1977 al in Helsinki zeilde) van Anneke van Leeuwen waren dat de Jezequel ¼ tonner 
‘Joker’ (die in 1979 al in San Remo zeilde) van de heer C. Horst, de Drifter 25 ¼ tonner ‘Hot Stuff’ 
van Wil Langhout en de Fauroux ¼ tonner ‘Funny Girl’ van Koert van Haaren. Een mooie delegatie! 
Verschillende ¼ tonners die in Nieuwpoort zeilden kwamen na het evenement naar Nederland. 

Het evenement werd gewonnen door de snelle Franse Briand ¼ tonner ‘Comte de Flandres’ met aan 
het roer Bertrand Pacé. De Australische zeiler David Birkill werd in Nieuwpoort 7e met zijn Fauroux 
¼ tonner ‘Re.Invention’. Dat smaakte naar meer en direct na de prijsuitreiking kocht hij de winnende 
boot. Birkill werd vervolgens 4e bij de Quarter Ton Cup van 1985 in Ajaccio (Frankrijk) en won de 
Quarter Ton Cup van 1986 in Rungsted (Denemarken). De boot verhuisde later nog naar Griekenland 
en finishte daar, met onder andere de Nederlander Frank Gerritsen aan boord, als 16e bij de Quarter 
Ton Cup van 1991.

4e ‘Dear Henri’
De Belgische zeiler Jacques Migom stuurde 
deze Belgische Fauroux ¼ tonner naar een 
knappe vierde plaats. Na het evenement 
werd de boot gekocht door Gideon Messink 
Sr. en verhuisde ze naar Nederland. Vanuit 
Durgerdam werden als ‘Outrage’ vele 
wedstrijden op het Marker- en IJsselmeer 
gezeild (zie nevenstaande foto). 

Na enkele jaren ging Messink Sr. een ander 
type boot zeilen en werd de ‘Outrage’ verkocht 
naar Griekenland. Daar zeilde ze onder andere 
de Quarter Ton Cup van 1991 maar ze kon de 
modernere en nieuwere ¼ tonners bij lange na 
niet bijhouden.
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12e ‘Lancelot du Lac’
Deze in 1981 gebouwde Fauroux ¼ tonner finishte onder 
Franse vlag als ‘Adelaide’ als 7e bij de Quarter Ton Cup 
van 1981 in Marseille (Frankrijk). Twee wedstrijden werden 
daar gewonnen maar de laatste wedstrijd moest, onder 
stormachtige condities, worden gestaakt. De boot was de 
laatst gebouwde Bullit ¼ tonner en was lichter dan alle 
eerder gebouwde boten doordat ze iets korter en met kevlar 
versterkt was. 

In 1982 kocht de Fransman Patrick Delarue de boot en in 
1984 werd de Belgische zeiler G. vande Velde de eigenaar. 
De boot kreeg de naam ‘Lancelot du Lac’ en Van de Velde 
schreef  zich in voor de Quarter Ton Cup in Nieuwpoort. 
Vande Velde finishte als 13e van de 26 deelnemers. 

Na het evenement kocht de Nederlandse zeiler Frits 
Tackenberg de boot en zeilde fanatiek in Zeeland (zie foto 
rechtsboven). Via Denemarken kwam de boot in 2007 op de 
Solent terecht waar ze tegenwoordig als ‘Thesus’ volledig 
geoptimaliseerd voor IRC vaart.

14e ‘Starseastem’
In Nieuwpoort finishte de Franse zeiler Jean-Claude Bertrand 
met zijn Fauroux ¼ tonner ‘Starseastem’ (F-7860) op een 14e 
plaats. 

De boot verhuisde na het evenement naar Nederland en zeilde 
onder andere als ‘Oerend Hard’ en ‘B-FOR’ in de Deltawateren. 
Hier zeilen de gebroeders Bol met de boot, waar ze goede 
herinneringen aan hebben. In 2000 kocht Roel Foolen de boot 
en tot en met 2004 is hij met vrienden bezig geweest om de 
boot van boven tot onder op te knappen. Het resultaat was 
verbluffend.

De boot werd feloranje geverfd, kreeg de naam ‘Foolproof’ 
en zeilde wedstrijden vanuit Sint Annaland. Ook vakanties 
werden gevierd onder andere naar Engeland en de Franse 
kust. In 2013 zeilde Roel de eerste DQTC vanuit Lelystad. 
Door materiaalpech in de eerste wedstrijd kon een goede 
eindklassering helaas worden vergeten. Wel werd een 
wedstrijd op line honours gewonnen van de supersnelle 
Franse MG26 ¼ tonner ‘Pinguin Playboy’.

Hiernaast in Engeland op vakantie. De andere oranje boot is 
de Ecume de Mer ‘Petite Fleur’  die in 1972 de Quarter Ton 
Cup in La Rochelle (Frankrijk) won. Origineel had die een 
flush deck, later is de kajuit erop gebouwd.
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De ‘Foolproof’  in actie bij de eerste DQTC op het IJsselmeer voor Lelystad. Aan boord Roel Foolen, 
Jeroen van Dijk, Frank van Pelt, Thijs van der Beek en Bart Overgauw. Er waren plannen om in 2015 
de Quarter Ton Cup op de Solent mee te doen maar vanwege te hoge kosten ging dit helaas niet door. 
Foto: Klaas Wiersma.

15e ‘Funny Girl’
Van Haaren kocht deze rappe lichte ¼ tonner in 1982. Het was een door Fauroux getekende Keltic 
¼ tonner, iets minder extreem dan zijn Bullit ¼ tonners. Deze was gebouwd door Kelt Marine en 
bouwnummer 12. Van Haaren zeilde enkele jaren met haar en besloot met zijn bemanning zich in 
te schrijven voor het WK in Nieuwpoort. Na een nette serie eindigden ze op een knappe 15e plaats 
van de 26 deelnemers. De boot was jarenlang een bijzondere verschijning op de Nederlandse 
wedstrijdbanen.

Theo Bakker kocht haar in 2012 in Almere in slechte staat. 
Hij noemde haar ‘Frères sur Mer’ en de boot kreeg een 
snelle optische refit. Hetzelfde jaar werd op de Solent de 
Quarter Ton Cup gezeild en in 2013 op het IJsselmeer de 
eerste, door Hylke Steensma en Theo geïnitieerde, Dutch 
Quarter Ton Cup. Theo zeilde ook regelmatig met Berry 
Aarts op diens ‘Itch’ en de Fauroux werd verkocht. In 2017 
kocht Theo de boot weer terug en had grootse plannen om 
haar weer race-ready te krijgen voor de wedstrijdbanen. 
Helaas bleek na het stralen dat het laminaat in zeer 
slechte staat verkeerde en werd deze bijzondere boot 
noodzakelijkerwijs in het voorjaar van 2018 gesloopt.
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22e ‘Randale’
In 1979 zeilde de Duitse jachtontwerper Georg Nissen de Quarter Ton Cup in San Remo (Italië) 
met de door hemzelf  ontworpen ¼ tonner ‘Timschal Zwamdrueber’. In 1984 zeilde deze boot als 
‘Randale’ naar een 22e plaats en in 1988 in Travemünde (Duitsland) naar een 14e plaats. In 2013 lag 
de boot ineens te koop in Limburg. Berry Aarts kocht haar (min of  meer vanwege de trailer die erbij 
zat) en inmiddels is de boot verhuisd naar de Solent. 

‘Attacke’
Deze Nissen ¼ tonner werd vooraf  tot één van de favorieten gerekend maar had pech bij de Cup van 
1984. Ze brak onder andere haar mast. De boot zeilde jaren als ‘Bolero’ en ‘Renter’ op de Bodensee 
tot ze in 2012 naar Nederland werd gehaald. Daar zeilde de eigenaar met de boot genaamd ‘Parbleu’. 
Ze stond jaren op de kant bij Flevo Marina en is daar uiteindelijk daar gesloopt.

De campagne ‘Varen doe je Samen!’ richt zich op het vergroten 
van de veiligheid op en aan de vaarwegen in Nederland. Door het 
geven van voorlichting en informatie worden onveilige situaties op 
de vaarwegen onder de aandacht gebracht en, voor zover mogelijk, 
verminderd. Doelgroep is de vaarweggebruiker.  

In de beroepsvaart, waaronder ook passagiersvaart, watertaxi’s en  
-bussen, en in de recreatievaart, inclusief waterskiërs en roeiers.  
De diversiteit aan vaarweggebruikers is groot en de drukte neemt 
toe. Daarom blijft voortdurende aandacht voor veiligheid van belang.

‘Varen doe je Samen!’ biedt kennis, informatie en voorlichting  
over veilig vaargedrag. Aandachtsgebieden zijn:  
• de (technische) preventie,  
• reisvoorbereiding,  
• veiligheid op het water. 

Op www.varendoejesamen.nl vind je digitale knooppunten-
boekjes, folders en nieuwsberich ten. Die geven aanwijzingen en 
tips voor een veilige vaart.

Veilig varen?

Varen doe je Samen!

Het project ‘Varen doe je Samen!’ heeft als doel de risico’s te beperken voor beroeps-  en recreatievaart op  
dezelfde vaarweg. Aan het project ‘Varen doe je Samen!’ werken verschillende partners mee: ANWB,  
Koninklijke BLN -Schuttevaer, Havenbedrijf Amsterdam N.V., Havenbedrijf Rotterdam N.V., HISWA Vereniging,  
KNRM, Rijkswaterstaat, Platform Waterrecreatie, de Provincies, Reddingsbrigade Nederland, Sportvisserij Nederland,  
Stichting Waterrecreatie Nederland, Unie van Waterschappen, Watersportverbond.  

Vragen? Of nieuwsgierig naar andere aandachtspunten voor veiligheid op het water? Kijk op www.varendoejesamen.nl  
De website van ‘Varen doe je Samen!’ werkt ook goed op een smartphone.
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De campagne ‘Varen doe je Samen!’ richt zich op het vergroten 
van de veiligheid op en aan de vaarwegen in Nederland. Door het 
geven van voorlichting en informatie worden onveilige situaties op 
de vaarwegen onder de aandacht gebracht en, voor zover mogelijk, 
verminderd. Doelgroep is de vaarweggebruiker.  

In de beroepsvaart, waaronder ook passagiersvaart, watertaxi’s en  
-bussen, en in de recreatievaart, inclusief waterskiërs en roeiers.  
De diversiteit aan vaarweggebruikers is groot en de drukte neemt 
toe. Daarom blijft voortdurende aandacht voor veiligheid van belang.

‘Varen doe je Samen!’ biedt kennis, informatie en voorlichting  
over veilig vaargedrag. Aandachtsgebieden zijn:  
• de (technische) preventie,  
• reisvoorbereiding,  
• veiligheid op het water. 

Op www.varendoejesamen.nl vind je digitale knooppunten-
boekjes, folders en nieuwsberich ten. Die geven aanwijzingen en 
tips voor een veilige vaart.

Veilig varen?

Varen doe je Samen!

Het project ‘Varen doe je Samen!’ heeft als doel de risico’s te beperken voor beroeps-  en recreatievaart op  
dezelfde vaarweg. Aan het project ‘Varen doe je Samen!’ werken verschillende partners mee: ANWB,  
Koninklijke BLN -Schuttevaer, Havenbedrijf Amsterdam N.V., Havenbedrijf Rotterdam N.V., HISWA Vereniging,  
KNRM, Rijkswaterstaat, Platform Waterrecreatie, de Provincies, Reddingsbrigade Nederland, Sportvisserij Nederland,  
Stichting Waterrecreatie Nederland, Unie van Waterschappen, Watersportverbond.  

Vragen? Of nieuwsgierig naar andere aandachtspunten voor veiligheid op het water? Kijk op www.varendoejesamen.nl  
De website van ‘Varen doe je Samen!’ werkt ook goed op een smartphone.

De aangepaste Eygthene / Kiwi 24 ¼ tonner 
(Ron Holland ontwerp) ‘Business Machine’  
met ‘ducktail’  scoop in actie bij de Quarter 
Ton Cup van 1976 in Corpus Christi (USA). 
De boot van schipper Bob Chilton had een 
revolutionair frame van aluminium buizen die 
voor stevigheid en stijfheid zorgen. Chilton 
finishte als tweede achter de beroemde 
Nieuw-Zeelandse ‘Magic Bus’  (Paul Whiting 
ontwerp). 

Meer informatie over Ron Holland ¼ tonners 
is te vinden in het DQTC regatta book 2017.

http://www.kwarttonzeilers.nl/dbimage.php?id=352
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Point Atkinson, Vancouver (Canada) midden jaren ’70. De San Juan 24 ¼ tonner 
‘Custard Pie’  van Dick Purdie (de San Juan dealer in Vancouver) in actie. Howard 
Macken bemande vaak op de boot, de zeilen zijn dan ook van zijn zeilmakerij 
Macken Sails. De buitenboordmotor was verplicht in die dagen. In 1974 zeilde de 
Canadese zeiler George Wilkins met een aangepaste San Juan 24 de Quarter Ton 
Cup in Malmö (Zweden). De naam van de boot was ‘FRED’ wat stond voor Fucking 
Ridiculous Economic Desaster.

Meer info over de succesvolle San Juan 24 - er werden ongeveer 1.200 (!) 
gebouwd - en andere Kirby ¼ tonners is te vinden in het DQTC regatta book 2016.

http://www.kwarttonzeilers.nl/dbimage.php?id=351
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Artikel over jachtbouwer Jim Lensveld
Voor een Nederlands zeilblad schreef  Rob de Wijk eind jaren ‘70 een artikel over Jim Lensveld van 
Jachtwerf  Middelharnis. Lensveld was nauw betrokken bij het succes van de ¼ tonners in Nederland. 
Te leuk om niet over te nemen.

‘Ze moeten niet gaan denken dat ik een vent ben die alles wel kan regelen’

Jim Lensveld, ex-slager en ex-reclametekenaar, nu eigenaar van een de weinige Nederlandse werven 
die niet of  nauwelijks door de teruggang in de vaderlandse jachtbouw is getroffen, kan zich om één 
ding erg druk maken. Hij heeft namelijk een enorme hekel aan al dat officiële gedoe dat, volgens 
hem, zo kenmerkend is voor de zeeracerij. “Ik verafschuw al die blauwe blazers en grijze broeken, 
die patsers en die figuren die alleen maar om hun naam of  hun centen wedstrijden organiseren of  
zelfs meedoen, maar in feite nergens verstand van hebben.” Lensveld aan het woord. Toch doet hij 
mee aan wedstrijden, die bijvoorbeeld door de Noordzee Club of  de Koninklijke te Muiden worden 
georganiseerd, verenigingen die hij als ‘eliteclubs’ omschrijft. Dat doen we voor straf, zegt Lensveld, 
anders komt er nooit verandering in. Deze houding was er bijvoorbeeld de oorzaak van dat een paar 
van zijn succesvolle schepen ‘Balletent’ werd genoemd, een naam die voor zichzelf  spreekt.

JONGE WERF
Jachtwerf  Middelharnis, Lensveld’s werf, kwam in 1973 as goed van de grond en, hoewel het nu een 
van de goed draaiende werven is, is het verhaal van dit bedrijf  er een van vallen en opstaan. Voor 
Jachtwerf  Middelharnis was 1978 een rampjaar, want toen brandde het bedrijf  tot de grond toe af. 
Een zware onderverzekering zorgde ervoor dat het faillissement nabij was, maar Lensveld had geluk. 
Een geldschieter die garant wilde staan redde het bedrijf, waarna met de wederopbouw kon worden 
begonnen. Het merkwaardige was dat de oprichting op vergelijkbare wijze ging. In1973 ontmoette 
Lensveld Cees Ooms, een man die zijn halftonner ‘Breer Rabbit’ wel wilde kopen. Lensveld had het 
jaar daarvoor zij slagerij in Schiedam aan de kant gedaan. Ik had er geen zin meer in en heb de 
zaak maar verkocht. Toen ben ik op zoek gegaan naar een huis aan het water en vond het hier, in 
Middelharnis. Ik ben zonder reden in dit dorp komen wonen, helemaal niet met het doel een werf  te 
beginnen. Maar, op een gegeven moment werd het plan om een werf  te beginnen dan toch geboren 
en na Ooms’ vraag ‘Hoeveel heb je nodig’ kon dat worden verwezenlijkt. Helemaal vreemd was de 
overgang van slager naar jachtbouwer niet: ‘Ik had veel contacten en vrienden in de jachtbouw en de 
zeilerswereld. Bovendien had ik vrij veel ervaring als amateurbouwer opgedaan, want tussen 1965 
en 1970 heb ik bij Van de Stadt in Zaandam een aantal jachtjes gebouwd waaronder een Primaat. 
Bovendien had Lensveld goede contacten met ontwerper Dick Zaal die hem een bootje voor de 
halftoncup zou leveren. In het begin van de jaren ’70 zeilde hij met deze ‘Breer Rabbit’, waarmee hij 
tijdens het wereldkampioenschap in Zweden een niet onverdienstelijke zevende plaats haalde. 

KOOS DE RIDDER
Samen met Cees Ooms werd besloten om 
aan het eerste project te beginnen. Het werd 
de ‘Solution’ waarvan het basisontwerp door 
Koos de Ridder was getekend. De Ridder’s 
ontwerp werd voor een hele serie verschillende 
racers gebruikt en in feite wordt nu nog uit 
die rompvorm gewerkt. De Solution bleek 
voordewind zeer hard te gaan maar was in de 
kruisrakken niet vooruit te branden. Dat was er 
de oorzaak van dat het jacht tijdens de eerste 
wedstrijden in La Rochelle afging.
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Ten tijde van dit project kwam Lensveld in contact met de Franse mastenmaker Michel Briand die hem 
vroeg de Nederlandse vertegenwoordiger van zijn masten te worden. Lensveld nam dat aanbod aan, 
maar ging al snel zelf  aan de masten sleutelen en ineens werd in een pakhuis in Middelharnis aan een 
mastenmakerij begonnen. ‘De opdrachten kwamen al snel binnen en ineens zaten we met tien man 
personeel’, aldus Lensveld.

Tussen 1974 en 1977 werden een aantal wedstrijdjachten gebouwd waarvan het basisontwerp 
dus ongeveer hetzelfde was. Lensveld bepaalde echter zelf  zaken als de positie van kiel en roer, het 
dekplan, het type mast en de tuigage. Van Lensveld’s werf  kwamen in die jaren jachten met bekende 
namen af. Extension met varianten als ‘Exeption’ en ‘Slow Motion’. De schepen die van zijn werf  
kwamen bleken succesvol te zijn, want in 1975 en 1976 werden met de ‘Solution’ en ‘Resolution’ de 
Verbondsbezems gewonnen.

BALLETENT
1977 was het jaar van de ‘Balletent’, Lensveld’s meest 
besproken jacht. De ‘Balletent’ veroorzaakte in die tijd nogal 
wat gefronste wenkbrauwen, omdat het schip er nogal 
merkwaardig uit zag. Het leek meer op een dinghy dan op 
een zeeracer, de kajuitopbouw ontbrak volledig en in plaats 
daarvan had het schip een kuip tot aan de mast. Het idee 
dat ten grondslag lag aan het ontwerp, dat overigens uit de 
Extension was ontwikkeld, was pure functionaliteit. Het schip 
hoefde niet mooi te zijn, als het maar hard ging. Het was dus 
een boot om mee te racen en er werd niet naar een compromis 
tussen uiterlijk en vaareigenschappen gezocht. Lensveld: ‘In 
dit geval was de boot een stuk gereedschap, niet meer. Van 
mij mocht het een afschuwelijk ding worden, als het maar liep’. 
Het bleek een succes te zijn want de Semaine de La Rochelle 
werd gewonnen evenals de Deltaweek. Het commentaar was 
echter niet gering. ‘Op een gegeven moment hoor ik voor 
de start vanaf  het startschip een bekakte stem zeggen dat 
die boot niet mooi is. En dat was precies wat ik wilde horen’, 
aldus Jim Lensveld. De ‘Balletent’ was een boot die helemaal 
in elkaar was gezet door de mensen die er mee moesten 
varen. Die mensen waren behalve Jim Lensveld, Geert de Jager, 
Maarten ten Doesschate (bijgenaamd ‘De Does’) en Gilles 
Kaars Sijpesteijn. Op die manier kon de boot helemaal naar 
maat worden gemaakt. Uit de ‘Balletent’ werd de ‘Solution Too’ 
ontworpen en daarmee zijn we in 1978 aangekomen.

BRAND
Inmiddels ging het steeds beter. De opdrachten kwamen binnen en ook met de mastenmakerij 
ging het voor de wind. Hier hield men zich bezig met de ‘fractional rig’, de buigzame mast. De 
opdracht van Uppie de Vries, een speciale Friendship 26, zou voorlopig de laatste worden want 
na de Deltaweek brandde het hele bedrijf  af. Het waren donkere dagen en het einde leek nabij. Na 
wat schuiven met wat aandelen en een flinke financiële impuls kon in de winter van 1978 – 1979 
weer met de wederopbouw worden begonnen. ‘En toen kwam die vreselijk strenge winter, we lagen 
weer drie maanden stil en het kostte ons tonnen. Maar na die winter ging het alleen maar beter. 
Begin 1979 ging de zaak weer goed te lopen’. Met de ‘Solution Too’ werd ingeschreven voor de 
halftoncup die voor Scheveningen werd verzeild. De verwachtingen waren hooggespannen en al snel 
lag het schip op een derde plaats. Lensveld: ‘We voeren best redelijk maar door het uitlenen van 
een spinnaker werden we vier plaatsen teruggezet. We waren helemaal te goeder trouw, we dachten 
dat het was toegestaan. Ondanks dat we weer boos waren, zijn we door gegaan. Tijdens de lange 
afstandswedstrijd dreigde de mast overboord te gaan, waardoor we wel moesten stoppen. Daarna 
hebben we de boot niet meer aangeraakt omdat we er goed ziek van waren.
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DB1
In 1979 kwam Dehler naar Lensveld met de opdracht voor een ¾ tonner. Hij had daarvoor maar 
één eis. ‘Je moet van de winnaar van vorig jaar winnen’. Het werd de inmiddels veelbesproken DB1, 
een ontwerp afkomstig van het bureau van Van de Stadt (Cees van Tongeren) waarbij Lensveld een 
dikke vinger in de pap had. De letters DB staan overigens voor Dehler en Beilken. ‘Aan dit project 
hebben we ontzettend veel gedaan en het deed in eerste instantie aan de Solution denken’. Dehler 
was helemaal in de wolken want het schip werd een groot succes. Aan het eind van datzelfde jaar 
liep een minitonner van stapel, een bootje waarvan er eigenlijk maar één gebouwd zou worden. 
Het werd een heel project. Het scheepje was door Cees van Tongeren ontworpen en hij voorzag het 
scheepje van een liftkiel. Dat jaar maakte de minitonner, gestuurd door Harry Maronier, haar opvallend 
debuut tijdens het wereldkampioenschap in Schotland. De boot was op dat moment nog niet echt 
wedstrijdklaar en de bemanning werd gedwongen door materiaalpech vroegtijdig huiswaarts te keren. 
Voor de Nederlandse markt zullen enkele minitonners worden gebouwd. In 1980 zijn er inmiddels 
vier gebouwd en in Canada zal et jachtje in serieproductie worden genomen. 

PRINCIPE
Met deze beperkte serie minitonner zette Lensveld min of  meer een principe overboord. Hij wil zich 
echter niet met de bouw van series bezighouden, maar zich helemaal richten op de bouw van one-
offs, pure racers waarvan er maar één wordt gebouwd. Het is gebleken dat de markt wat dat betreft 
in Nederland erg krap is, want slechts incidenteel wordt een jacht voor een landgenoot gebouwd. 
Bijna alles gaat over de grens. Deze specialisatie zorgde ervoor dat Lensveld een buitenbeentje is 
geworden in de nationale jachtbouw. In ons land zijn slechts enkele werven te vinden die houten en 
polyester one-offs kunnen en willen maken. Toch blijkt Lensveld’s keus niet gek. Hij vaart er wel bij. 
Onlangs is begonnen met de bouw van de MAC 1. Dat MAC staat voor Mini Admiral’s Cupper en ook 
dit jacht is een ontwerp van Cees van Tongeren. De Duitser Peter Westphal-Langloh wordt de eigenaar 
en Beilken gaat het jacht schipperen. Daarmee is de naam Beilken weer gevallen. Met zeilmaker 
Beilken heeft Lensveld veel contact, omdat hij naast zijn werf  en mastenmakerij ook een zeilmakerij 
heeft opgezet. Oorspronkelijk vroeg Michel Briand hem een depot voor Nederland van Tasker zeilen 
op te zetten. Kees van Vliet, nu leider van Lensveld’s zeilmakerij, ging enkele jaren geleden naar 
Frankrijk om het vak onder de knie te krijgen. Hij zou Taskers nieuwe afdeling beginnen, maar zover 
kwam het niet, omdat het bedrijf  failliet ging. Van het een kwam het ander, en al snel ging Lensveld 
een samenwerking met Beilken aan, met als gevolg dat hij nu Beilken Nederland leidt. De nadruk heeft 
tot nu toe gelegen op Lensveld’s activiteiten als jachtbouwer. Dat is geen wonder, omdat hij daaraan 
zijn grootste bekendheid heeft te danken. Echter het repareren van jachten neemt veel tijd in beslag. 
Lensveld heeft daar plezier in. ’Hoe groter de ravage, hoe kapotter de boot, hoe leuker ik het vind’.    

AMATEUR
Ondanks zijn activiteiten als jachtbouwer blijft Lensveld 
amateur. ‘De mensen moeten geen verkeerd beeld van mij 
krijgen. Ze moeten niet denken dat ik een vent met een 
werf  ben, die dus alles wel kan regelen: de beste rompen, 
de beste masten en de beste zeilen. Natuurlijk hebben we 
goed materiaal, maar wie heeft dat niet. De kosten delen we 
allemaal, het is dus niet zo dat we onze wedstrijden op de 
kosten van de werf  zeilen. Dat kan gewoon niet. Voor Lensveld 
is inzet en werkelijke deskundigheid veel belangrijker dan 
alle drukte rond de zeilerij. Iets waar, volgens Lensveld, veel 
zeezeilers andere ideeën over hebben.

Foto links: Jim Lensveld trimt vanuit de trimkuip de genua op de 
Extension ‘Slow Motion’. Aan het roer Rienk Alberda.

Foto rechts: De ‘Balletent’  aan het trainen voor de Quarter Ton 
Cup van 1977 in Helsinki (Finland).
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Jachtwerf F. Dekker en Zonen 

Voor die tijd was het een snelle en elegante ¼ tonner. In 1970 zeilde de Nederlandse ‘Stormy’ de 
Quarter Ton Cup in La Rochelle (Frankrijk) maar kon toen al geen hoge ogen meer gooien. Later is 
in nog de Defender 27 gebouwd met een verhoogd vrijboord en met een grotere kajuit voor meer 
binnenruimte. De 27 was veruit het meest gebouwde en meest succesvolle model van de werf. De 27 
is later ook nog gebouwd door op een werf  in Boven-Leeuwen.

In 1976 werd het prototype van de Drifter 25 ‘Weer ’s Zeilen’ van zeilmaker Chiel de Weers 
Nederlands Kampioen in IOR Klasse VII en won daarmee de Verbondsbezem. Deze boot kreeg later de 
naam ‘Scheurijzer’ en ligt tegenwoordig aan het Markermeer.

In 1977 zeilden twee drifter 25’s de Quarter Ton Cup in Helsinki (Finland) en in 1984 zeilde de 
Drifter 25 sport ‘Hot Stuff’ de Quarter Ton Cup in Nieuwpoort (België). 

In 2013 stond in het eerste DQTC regatta book stond een kort 
hoofdstuk over de bij Jachtwerf  F. Dekker en Zonen gebouwde 
Drifter 25 ¼ tonner, een ontwerp van de Nederlander Leen 
Hoogmoed. Halverwege de jaren ‘70 tot ongeveer 1982 
werd deze een 7,45 meter lange ¼ tonner gebouwd aan de 
Amsterdamse Diemerzeedijk. Dankzij de relatief  forse breedte 
van 2,75 meter, een voor die tijd al modern, en zowat on-
Nederlands product.

Eerder werd op de werf  al de Defender 15 ¼ tonner gebouwd. 
Dat was een 8 meter lange polyester ¼ tonner ontworpen 
door de Fransmannen Jacques Gaubert en André Mauric. Bij 
de Quarter Ton Cup van 1969 in Breskens finishte ontwerper 
Gaubert met de Defender 15 ‘Barracuda II’ op een zesde en de 
Nederlander Kuijt met zijn ‘Defenderis’ op een achtste plaats. 

file:file:///Users/student/Desktop/DQTC%20regatta%20book%202013.pdf
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De ‘Hot Stuff’ finishte daar knap als negende. In een clubblad van ZV Het Y stond in 1985 een leuke 
tekst geschreven door Kathy Dekker. Haar man Wil Langhout zeilde de boot in Nieuwpoort. In 2001 
overleden Kathy en Wil helaas bij een tragisch ongeluk in Italië. Onderstaande tekst komt uit een oud 
clubblad van ZV Het Y.

Wereldkampioenschap ¼ ton - aanpassingen Hot Stuff
In het vorige Y-journaal werd gesproken over het meten en veranderen van de ‘Hot Stuff’ in verband 
met de Quarter Ton Cup in 1984. Daar wil ik nu iets meer over vertellen. Om aan wedstrijden deel 
te kunnen nemen moet een schip gemeten zijn. Het resultaat van deze meting levert een handicap 
op, ook wel rating genoemd, welke wordt gebruikt bij het bepalen van de wedstrijduitslag. Een 
kleiner schip heeft een gunstigere meting en dus een minder zware handicap dan een groter schip. 
In Nederland kennen wij voor schepen en jachten een IOR en een NKK-meting. De IOR-meting is 
uitgebreider en internationaal geldig. De NKK-meting is wat minder uitgebreid en specifiek voor 
Nederland. Bij een IOR-meting kijkt men onder andere naar lengte en breedte op verschillende punten 
van het schip, de hoogte van de vrijboorden, de stabiliteit, de maten en de bolling van de zeilen 
enzovoorts. Alle gegevens van de meting worden verwerkt in de meetbrief. In deze meetbrief  kunnen 
ook penalty’s opgenomen zijn om extremiteiten te voorkomen (bijvoorbeeld een te hoge mast, te 
grote zeilen, een te lange spinakerboom enzovoorts). Maar bij een wereldkampioenschap moeten 
alle deelnemende schepen voldoen aan een bepaalde meting en als gevolg daarvan hebben alle 
deelnemers dezelfde handicap. De eerst aangekomen boot wint ook de race, dit dus in tegenstelling 
tot andere wedstrijden waarbij schepen met verschillende handicaps meevaren. De ‘Hot Stuff’ voldeed 
in eerste instantie niet aan de vereiste meting van maximaal 18,5 voet en daarom moest er aan het 
schip gesleuteld worden. 

De volgende maatregelen werden genomen: 
• Omdat het schip te onstabiel was (de ‘Hot Stuff’ had een penalty op de stabiliteit) moest er een 
andere kiel onder. Om een grotere stabiliteit te verkrijgen zou de kiel ook zwaarder moeten, maar 
langer of  groter kan niet (dat zou ook weer een penalty opleveren) en daarom werd er gekozen voor 
zwaarder materiaal. De kiel was van gietijzer en werd vervangen door een loden kiel.
• Het grootzeil was te groot in het achterlijk en moest twee centimeter ingenomen worden. 
• Het schip lag niet goed op de waterlijn. Om de juiste meetresultaten te bereiken was het nodig om 
30 kg gewicht voor in het schip te plaatsen, zodat het meer voorover in het water zou gaan liggen.
• Een methode om aan een gunstiger meting te komen is het tegenwoordig veel toegepaste 
‘bumpen’. Met bumpen wordt bedoeld dat men door middel van het aanbrengen van plamuur op het 
onderwaterschip de meetpunten van het onderwaterschip gunstiger kan laten uitkomen. Vroeger 
kon men volstaan met bobbels plamuur op de juiste plaatsen op het onderwaterschip, echter 
tegenwoordig wordt er geëist dat deze huidopdikkingen strokend op het schip worden aangebracht. 

Al met al dus een hele klus, maar wanneer je echt door de wedstrijdkoorts bevangen bent heb je dat 
ervoor over. 

Kathy Dekker

De unieke ‘Hot Stuff’  ligt tegenwoordig in Zeeland. We hopen de boot nog eens bij een DQTC te zien! 
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Giovanni Ceccarelli ¼ tonners
De Italiaanse jachtontwerper Giovanni Ceccarelli is geboren in Ravenna en woont daar nog steeds. In 
de jaren ‘60 startte Epaminonda Ceccarelli, de vader van Giovanni, Ceccarelli Yacht Design. In 2018 
het oudste ononderbroken jachtontwerpbureau voor pleziervaartuigen in Italië. Ieder project begint 
met getekende schetsen, die in eerste instantie alle ideeën ‘vertalen’ voordat ze de computer in gaan 
en het rekenen begint. In 2003 was Ceccarelli hoofdontwerper in Auckland (Nieuw-Zeeland) voor 
Vincenzo Onorato’s ‘Mascalzone Latino’ America’s Cup team en in 2007 in Valencia (Spanje) met het 
Spaanse +39 Challenge team. Zeven jaar betrokkenheid bij professionele topteams, unieke ervaringen 
die hebben gezorgd voor professionele groei van het bureau. Als zeiler won Ceccarelli drie Italiaanse 
kampioenschappen, zowel als stuurman van dinghy’s als van kajuitboten. Door hem ontworpen boten 
stonden 10 keer op het podium bij zowel IOR als IMS-ILC Wereldkampioenschappen. Van april 2012 
tot juli 2014 Ceccarelli was projectmanager bij het verwijderen van het wrak van de ‘Costa Concordia’.

Met de in 1978 door zijn vader ontworpen proto 
¼ tonner ‘Forza Gio’ (I-8622) zeilde Giovanni 
regelmatig wedstrijden waaronder de Quarter Ton 
Cup van 1979 in San Remo (Italië). Dat was de 
eerste keer dat Giovanni in aanraking kwam met ¼ 
tonners. De 8 m lange ¼ tonner eindigde ergens 
achterin het veld. Winnaar werd de beroemde 
Fauroux ¼ tonner ‘Bullit’. Deze boot zeilde in 
1985 wederom een Quarter Ton Cup maar finishte 
toen in het midden van de vloot. De initiator van 
de ¼ ton revival in Engeland Peter Morton vond 
haar in 2011 in Italië. Hij optimaliseerde haar voor 
racen onder IRC en won diverse Quarter Ton Cups 
op de Solent. 

In 2017 lag de ‘Forza Gio’ in Italië te koop. Zou ze 
ook een tweede jeugd krijgen?

Giovanni Ceccarelli heeft in de jaren ’90 zelf  ook verschillende succesvolle ¼ tonners ontworpen. In 
1989 ontwierp Giovanni zijn eerste ¼ tonner, de ‘Piranha’ (I-11569). Antonio Sodo Migliori zeilde 
de boot onder Italiaanse vlag naar een zesde plaats bij de Quarter Ton Cup in Falmouth (UK). Het 
daaropvolgende jaar werd de boot onder Portugese vlag negende bij de Quarter Ton Cup in Bayona 
(Spanje). De boot vaart sinds 2007 in Portugal wint daar nog steeds wedstrijden.

Voor de Quarter Ton Cup van 1990 in Bayona ontwierp Ceccarelli ook een nieuwe ¼ tonner voor 
Antonio Sodo Migliori, de ‘Marfrio’ (I-11769). Migliori zeilde de boot naar een derde plaats en later 
dat jaar naar een tweede plaats bij het Italiaanse ¼ Ton Kampioenschap in Porto Santo Stefano. In 
1991 won Migliori de Quarter Ton Cup in Thessaloniki (Griekenland) nadat de Nederlandse Freek 
Koppelmans van FK Composites modificaties had verricht aan romp, dek, kiel en roer. Tweede werd 
de onder Griekse vlag zeilende ‘Pepsi Challenge’ (GR-494) en derde de onder Griekse vlag zeilende 
‘Pandemonium’ (GR-49300) met Torben Greal aan het roer. Het hele podium vol Ceccarelli ontwerpen, 
een unieke prestatie. In 1992 werd ‘Pepsi Challenge’ vierde in Chioggi (Italië) en verhuisde na het 
evenement naar de Ukraine waar ze nog steeds wedstrijden zeilt. ‘Pandemonium’ is de laatste in 
carbon gebouwde ¼ tonner en verhuisde in 2008 naar Engeland. Ze zeilt daar tegenwoordig onder 
Engelse vlag rond als ‘Illegal Immigrant’ (GBR-501).

In 1992 kon ‘Marfrio’ de nieuwere boten al niet meer bijhouden en werd ze 16e bij de Quarter Ton 
Cup in Chiogga (Italië). Vanwege wijzigingen in de IOR-Rules werd de boot in 1994 verbouwd en 
kreeg ze een bredere spiegel. In 1997 zeilde schipper Alessandro Bagnoli de Quarter Ton Cup dat 
werd gecombineerd met het ILC 25 WK. ‘Jasper’, zoals de boot inmiddels heette, finishte als zevende 
overall en als tweede ¼ tonner.

file:De%20Italiaanse%20jachtontwerper%20Giovanni%20Ceccarelli%20is%20geboren%20in%20Ravenna%20en%20woont%20daar%20nog%20steeds.%20In%20de%20jaren%20%E2%80%9860%20startte%20Epaminonda%20Ceccarelli%2C%20de%20vader%20van%20Giovanni%2C%20Ceccarelli%20Yacht%20Design.%20In%202018%20het%20oudste%20ononderbroken%20jachtontwerpbureau%20voor%20pleziervaartuigen%20in%20Itali%C3%AB.%20Ieder%20project%20begint%20met%20getekende%20schetsen%2C%20die%20in%20eerste%20instantie%20alle%20idee%C3%ABn%20%E2%80%98vertalen%E2%80%99%20voordat%20ze%20de%20computer%20in%20gaan%20en%20het%20rekenen%20begint.%20In%202003%20was%20Ceccarelli%20hoofdontwerper%20in%20Auckland%20%28Nieuw-Zeeland%29%20voor%20Vincenzo%20Onorato%E2%80%99s%20%E2%80%98Mascalzone%20Latino%E2%80%99%20America%E2%80%99s%20Cup%20team%20en%20in%202007%20in%20Valencia%20%28Spanje%29%20met%20het%20Spaanse%20%2B39%20Challenge%20team.%20Zeven%20jaar%20betrokkenheid%20bij%20professionele%20topteams%2C%20unieke%20ervaringen%20die%20hebben%20gezorgd%20voor%20professionele%20groei%20van%20het%20bureau.%20Als%20zeiler%20won%20Ceccarelli%20drie%20Italiaanse%20kampioenschappen%2C%20zowel%20als%20stuurman%20van%20dinghy%E2%80%99s%20als%20van%20kajuitboten.%20Door%20hem%20ontworpen%20boten%20stonden%2010%20keer%20op%20het%20podium%20bij%20zowel%20IOR%20als%20IMS-ILC%20Wereldkampioenschappen.%20Van%20april%202012%20tot%20juli%202014%20Ceccarelli%20was%20projectmanager%20bij%20het%20verwijderen%20van%20het%20wrak%20van%20de%20%E2%80%98Costa%20Concordia%E2%80%99.
file:http://www.fk-composites.com/
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Voor de Quarter Ton Cup van 1992 in Chioggia (Italië) ontwierp Ceccarelli twee nieuwe ¼ tonners. 
Voor de Italiaanse zeiler Carmelo Savastano ‘Pesce Rosso’ (I-11475) die knap als tweede finishte 
in een vloot van 27 boten. En voor de Italiaanse zeiler Francesco Peghin ‘Per Elisa’ (I-12296). 
Deze boot werd, zoals veel Ceccarelli ¼ tonners, gebouwd bij Cantiere Nautico Italo Galetti aan het 
Gardameer. Peghin werd vijfde maar kwam er in 1993 in Spanje, mede door een gebroken mast in 
de korte offshore, niet aan te pas. Toch won Peghin zowel de Quarter Ton Cup van 1995 in Polen 
als die van 1996 in Duitsland. Bij dat laatste evenementen voeren nog maar 10 ¼ tonners mee, de 
gloriejaren van de klasse waren voorbij. In 2012 vond de Engelsman Peter Morton (de man achter de 
¼ ton revival in Engeland) ‘Per Elisa’ na zes jaar zoeken in Italië. De boot werd gekocht en meteen 
doorverkocht naar Ierland (Morton zeilde zelf  al met ‘Bullit’). Daar werd ze geoptimaliseerd voor racen 
onder IRC en ze zeilt nog steeds als ‘Per Elisa’ op de Solent.

Naast ‘grote boten’ is Ceccarelli ook actief  als ontwerper van radiografisch bestuurbare zeilboten. Zo 
is zijn International One Metre (IOM) ontwerp ‘Sedici’ zeer succesvol. Het ontwerp kwam tot stand na 
uitvoerige research en een testperiode met ervaren IOM-zeiler Guillermo Beltri. Beltri werd met het 
prototype vijfde bij het EK in Spanje en won in 2016 ook veel wedstrijden. In 2017 werd met dit 
model een tweede en een vierde plaats gehaald bij het WK in Frankrijk.

Giovanni kijkt terug op een bijzondere tijd en heeft mooie herinneringen aan de ¼ tonners en 
onderstaand lijstje geeft wel aan waarom! 

Quarter Ton Cup
1989 6e ‘Piranha’
1990 3e ‘Marfrio’, 9e ‘Audace II’, 7e ‘Pandemonium’ en 11e ‘Palacio De Oriente’ (ex ‘Piranha’)
1991 1e ‘Marfrio’, 2e ‘Pepsi Challenge’, 3e ‘Pandemonium’ en 7e ‘Audace II’ (zie onderstaande foto)
1992 2e ‘Pesce Rosso’, 4e ‘Pepsi Challenge’, 5e ‘Per Elisa’, 6e ‘Kermesse Parimor’ (ex ‘Audace II’), 
 14e ‘Sara Sarema’ en 16e ‘Jasper’ (ex ‘Marfrio’)
1993 2e ‘Marfrio II’, 8e ‘Jasper’ (ex ‘Marfrio’) en 10e ‘Per Elisa’
1995 1e ‘Per Elisa’
1996 1e ‘Per Elisa’
1997 6e ‘Isola D’Elba’ (ex Sara Sarema) en 7e ‘Jasper’ (ex ‘Marfrio’)
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BLACK PEARL
Type: Extra Paulette
Schippers: Hylke Steensma en Joost Ensink 
Vaste ligplaats: Naarden

CHIQUITINA
Type: Elvstrøm ¼ tonner
Schipper: André Vink
Vaste ligplaats: Huizen

COOL KID
Type: Starbuck
Schipper: René en Ron Sepers
Vaste ligplaats: Monnickendam

DRIFTKIKKER
Type: Drifter 25
Schipper: Jan Fokke Hoekstra
Ligplaats: Urk 
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ENDEAVOUR
Type: Proto 1/4 tonner (ontwerper onbekend)
Schipper: Ruud Westerbeek 
Vaste ligplaats: Lelystad

FAIR WIND
Type: Beneteau First 27
Schipper: Xander Bianchi
Vaste ligplaats: Naarden

HUNTER
Type: Waarschip 1/4 ton
Schipper: Jan Gerssen
Vaste ligplaats: Urk

IMPULS
Type: Dehler Sprinta Sport
Schipper: Cock Baas
Vaste ligplaats: Weteringbrug
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ITCH
Type: Axel Mohnhaupt ¼ tonner
Schipper: Alex Cooke
Vaste ligplaats: Vinkeveen

J & A
Type: Oceaan 25
Schipper: Jille de Kleine
Vaste ligplaats: Ketelhaven

LARISSA
Type: Zeeton 24
Schipper: Jos Kroon
Vaste ligplaats: Schellingwoude

L’EAU PAIR
Type: Loper 27
Schipper: Stephan van den Berg
Vaste ligplaats: Huizen
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MANTISSA
Type: Eygthene 24
Schipper: Karim Kat
Vaste ligplaats: Durgerdam

RACYKALTRANT
Type: Westerly GK24
Schipper: Jan de Boer
Vaste ligplaats: Urk

RAISSA
Type: Race 77
Schipper: René Kemps
Vaste ligplaats: Naarden

SECOND WAVE
Type: Robber 3E
Schipper: Bart Snel
Vaste ligplaats: Almere
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SPOOM
Type: Waarschip ¼ ton
Schipper: Leo Loman
Vaste ligplaats: Naarden

WOLK
Type: Start 7
Schipper: Steven Stoffers
Ligplaats: Almere
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IMPORTEUR VAN:

SPARCRAFT ALUMINIUM MASTEN EN TOEBEHOREN
AXXON CARBON MASTEN EN COMPOSITES

NEUTMAST.NL
EXPERT IN MASTEN OP MAAT

Complete tuigages

• Vervanging en reparatie

• Nieuwbouw, calculatie en advies

• Standaard en custom built masten

• Levering mast onderdelen

• Custom RVS en aluminium werken

• Verstaging en rolreef systemen

• Lijnen en splitswerk

• Mobiele werkplaats

• 0187 486863


