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De mooie verbouwde Waarschip ¼ tonner ‘Hunter’ tijdens de Zuiderzee Regatta
van 2019. Eigenaar Jan Gerssen aan het roer, broer Johannes aan de genua en
broer Bertus op het voordek. Jan kocht haar ooit in slechte staat en knapte haar
volledig op. Zo kreeg ze onder andere een langere mast met meer tuig, een grote
open kuip en een Waarschip 700 LD One Design opbouwtje. In 2021 kocht Jan de
Oceaan 25 sport ‘Wizard’ en werd de ‘Hunter’ te koop gezet. Uiteindelijk kwam er
geen koper en werd ze gesloopt. Tuigage en beslag verhuist naar de ‘Wizard’ en
de kiel komt onder de unieke Conrad 777 ¼ tonner ‘Proton’ van Nik Petersen. We
hopen ze allemaal snel op de wedstrijdbaan te zien!
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Voorwoord
In navolging op de revival, die vanaf 2005 in Engeland gaande is, organiseerden enkele
enthousiaste Nederlandse ¼ ton eigenaren in 2013 de eerste Dutch Quarter Ton Cup
(DQTC). Deze werd tijdens de Lenco Regatta 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 enthousiast mee verder te gaan.
Vanaf 2014 werd een competitie opgetuigd van vier tot zes bestaande evenementen van de
wedstrijdkalender verspreid over het land. In 2013 en 2014 werd de DQTC 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 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. Vanaf 2016 waren het leuke competities, de velden groeiden
en er verschenen een paar ‘nieuwe’ ¼ tonners aan de start.
In 2019 zeilden 24 ORC gemeten boten (waarvan maar liefst 15 ¼ tonners!) de Zuiderzee Regatta, tevens
NK ORC4. Vanaf toen hebben we met de ¼ tonners – in nauw overleg met de Noordzee Club – getracht
de ORC4 klasse weer een boost te geven. Het was dan ook meteen het grootste ORC kampioenschap
van Nederland. Uiteindelijk konden een paar ¼ tonners het de Marieholm IF’s knap lastig maken, maar
de wimpel ging met een IF mee naar huis. Door Corona kon in 2020 natuurlijk bijna niet gezeild worden.
Gelukkig konden in september de Pampus Regatta en de Zuiderzee Regatta (wederom tevens NK ORC4)
wel worden verzeild. De Samouraï ¼ tonner ‘White Spirit’ van Geert Nell en bemanning wist knap de titel
in de wacht te slepen. Een mini DQTC die Bart Snel, met zijn Robber 3E ‘Second Wave’, wist te winnen. In
2021 konden wederom alleen de Pampus en de Zuiderzee Regatta (tevens NK ORC4) worden verzeild.
Door Corona helaas minder ¼ tonners aan de start. Uiteindelijk won Ben Hoefsloot met zijn Sprinta DS
‘Furie’ het NK en de mini DQTC 2021. Volgend jaar hopelijk weer meer evenementen en grotere velden bij
de jubileumeditie!
Inmiddels hebben meer dan 50 ¼ tonners een of meerdere evenementen van de DQTC gezeild en we
hopen ieder jaar weer dat er ‘nieuwe’ boten bij komen!
Op naar 2022, ¼ ton rules forever!
Hylke Steensma

Aan de totstandkoming van dit boek hebben vele personen een bijdrage geleverd waaronder
Alex Schilstra, Ben Hoefsloot, Bob Hanenberg, Henk Haak, Jan Hofstede, Jantine Lubbers, Richard Buve en
vele anderen. Niets uit dit boek mag worden overgenomen zonder schriftelijk toestemming van de maker via
kwarttonzeilers@gmail.com

Bronnen en interessante links:
www.kwarttonzeilers.nl
www.noordzeeclub.nl
www.watersportverbond.nl
www.histoiredeshalfs.com
www.quartertonclass.org
www.quartertoncup.org

website van de Dutch ¼ ton fleet
website van de Nederlandse klassenorganisatie voor ORC en IRC
website van het Watersportverbond
website over IOR-racemachines
website van de Engelse ¼ ton fleet
website van de Quarter Ton Cup op de Solent
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De Davidson ¼ tonner ‘FUN’ bij het ¼ Ton WK van 1977 in Helsinki (Finland) waar ze als vijfde finishte.
Ze werd in 1975 in Nieuw-Zeeland ontworpen en gebouwd voor deelname aan het ¼ Ton WK van 1976
in Corpus Christi (Amerika). Daar was ze favoriet maar finishte door onvoldoende voorbereidingstijd (de
boot was maar net op tijd af en op locatie) als vijfde. Na het WK werd ze gekocht door zeiler Clay Bernard
uit Tulsa, Oklahoma. Nadat de IOR-regels werden aangepast moest de boot worden verbouwd en worden
hermeten. Vier weken later werd het Noord-Amerikaanse ¼ Ton Kampioenschap van 1977 gewonnen en
daarmee was kwalificatie voor het WK in Finland een feit. Vanwege de korte tijd werd de boot vervolgens
naar Finland gevlogen. In 1978 werd Bernard tweede bij het Noord-Amerikaanse ¼ Ton Kampioenschap
en kwalificeerde zich daarmee voor het ¼ Ton WK in Japan waar ze echter niet in actie kwam.
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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 zeilklasse 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 Klaas T. Kremer (Jachtwerf Waarschip),
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 in Nederland. Grote velden van 20+ waren in de jaren ’70 geen
uitzondering.

Van links naar rechts: Jacques Fiegen vaart
al jaren met zijn Ecume de Mer ‘Mrs. Sippie’
vanuit Terneuzen op de Westerschelde.
De Robber 3 ¼ tonner ‘Throbber’ waarmee
Barry Watkin eind jaren ’80 en begin jaren
’90 vele wedstrijden zeilde op de Solent
(UK). De Davidson ¼ tonner ‘Hellaby’.
Ze zeilde onder andere de ¼ Ton WK’s van
1980 in Auckland (Nieuw-Zeeland, 2e)
en 1981 in Marseille (Frankrijk, 5e beide
evenementen onder Nieuw-Zeelandse vlag),
1984 in Nieuwpoort (België, 6e onder Duitse
vlag) en 1990 in Bayona (Spanje, 36e onder
Deense vlag). In 2016 werd ze gekocht van
een zeilschool in Hamburg (Duitsland) en
sindsdien zeilt ze – geoptimaliseerd voor
racen onder IRC – op de Solent.

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 raceklaar 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. Berry hoopt in 2021 weer mee te zeilen op de
Solent.

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 Hylke Steensma met zijn
Ecume de Mer ¼ tonner ‘Pura Vida’ aan en samen organiseren ze, in nauwe
samenwerking met de organisatie van de Lenco Regatta, de eerste DQTQ op
het IJsselmeer voor Lelystad. Sylvia ter Meulen wint met haar team met de
Westerly GK24 ‘Racykaltrant’ heel knap de eerste editie.
In 2013 staat een artikel over de ¼ tonners in Zilt Magazine, in 2015 in de
Waterkampioen en in 2018 in het blad Zeilen. Mooie PR voor de klasse!
Tot en met 2021 is de DQTC jaarlijks verzeild. Negen edities, vijf verschillende
winnaars: Een Westerly GK24, een Zeeton 24, een Robber 3E, een Waarschip ¼
ton en een Sprinta DS!
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IOR was hot!
De International Offshore Rule (IOR) was een
handicapformule 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
1971 – 1978
1979 – 1996

15 ft. rating
18 ft. rating
18,55 ft. rating

RORC Rule
IOR
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 IORregels 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, bijvoorbeeld door
het 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’ (I-8810) de Quarter Ton Worlds
van 1994, terwijl ze in 1979 als ‘Paola V’ (linker boot
op de foto) al zevende werd. De boten kregen in de
loop der jaren vaak wel een modernere tuigage.
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Winnaars Dutch
Quarter Ton Cup
2013
Lelystad
2014		
2015		
2016		
2017		
2018		
2019		
2020		
2021		

RACYKALTRANT (Westerly GK24)
SPOOM (Waarschip ¼ ton)
LARISSA (Zeeton 24)
SECOND WAVE (Robber 3E)
LARISSA (Zeeton 24)
SECOND WAVE (Robber 3E)
FURIE (Sprinta DS)
SECOND WAVE (Robber 3E)
FURIE (Sprinta DS)

Winnaar van de Dutch Quarter Ton Cup van 2021:
Ben Hoefsloot met zijn Sprinta DS ‘Furie’. Dit was de
tweede keer dat Ben de overall jaarprijs won, klasse
gevaren! Schitterende foto van Twirre Bogaard.

Jack Laurent Giles
Klaas Kremer
Van de Stadt Design
Peter Ståhle
Van de Stadt Design
Peter Ståhle
Van de Stadt Design
Peter Ståhle
Van de Stadt Design

Sylvia ter Meulen
Leo Loman
Jos Kroon
Bart Snel
Jos Kroon
Bart Snel
Ben Hoefsloot
Bart Snel
Ben Hoefsloot

Winnaars
Quarter Ton Cup
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

La Rochelle
Breskens
Breskens
Travemünde
La Rochelle
La Rochelle
Weymouth
Malmö
Deauville
Corpus Christi
Helsinki
Sajima
San Remo
Panmure
Marseille
Melbourne
Nieuwpoort
Ajaccio
Copenhagen
Crosshaven
Travemünde
Falmouth
Bayona
Porto Carras
Chioggia
Bayona
Warnemünde
Gdynia
Travemünde

DEFENDER (België)
PIRANHA II (Nederland)
LISTANG (Duitsland)
FLEUR D’ECUME (Frankrijk)
TEQUILA (Frankrijk)
PETITE FLEUR (Frankrijk)
EYGTHENE (Amerika)
ACCENT (Zweden)
45 SOUTH (Nieuw Zeeland)
MAGIC BUS (Nieuw Zeeland)
MANZANITA (Engeland)
MAGICIAN V (Japan)
BULLIT (Frankrijk)
BULLIT (Frankrijk)
LACYDON PROTIS (Frankrijk)
QUARTERMASTER (Australië)
COMTE DE FLANDRES (Frankrijk)
ROYAL FLUSH (Zuid-Afrika)
COMTE DE FLANDRES (Australië)
MCDONALDS (Duitsland)
MCDONALDS (Duitsland)
MERIDIAN (Italië)
AVE (Spanje)
MARFRIO PIRANHA (Italië)
JONATHAN VI (Italië)
GEN-MAR (Italië)
B & BV (Italië)
PER ELISA (Italië)
PER ELISA BLOWTHERM (Italië)

Jacques Gaubert en André Mauric
André Mauric
Klaus Feltz
Groupe Finot
Philippe Harlé
Groupe Finot
Ron Holland
Peter Norlin
Bruce Farr
Paul Whiting
Ron Holland
Ichiro Yokoyama
Jacques Fauroux
Jacques Fauroux
Jacques Fauroux
Laurie Davidson
Philippe Briand
Angelo Lavranos
Philippe Briand
Tony Castro
Tony Castro
Massimo Paperini
Pepe Gonzalez
Giovanni Ceccarelli
Alessandro Vismara
Alessandro Vismara
Alain Jezequel
Giovanni Ceccarelli
Giovanni Ceccarelli

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Cowes
Cowes
Cowes
Cowes
Cowes
Cowes
Cowes
Cowes
Cowes
Cowes
Cowes
Cowes
Cowes
Cowes
Cowes
Cowes
Cowes

PURPLE HAZE (Engeland)
ENIGMA (Engeland)
ESPADA (Engeland)
TOM BOMBADIL (Engeland)
ANCHOR CHALLENGE (Engeland)
COTE (Spanje)
ESPADA (Engeland)
BULLIT (Engeland)
ESPADA (Engeland)
BULLIT (Engeland)
BULLIT (Engeland)
BULLIT (Engeland)
AQUILA (Engeland)
AQUILA (Engeland)
PROTIS (Engeland)
Niet verzeild
PROTIS (Engeland)

David Thomas
Ed Dubois
Bruce Farr
Doug Peterson
Bruce Farr
Pepe Gonzalez
Bruce Farr
Jacques Fauroux
Bruce Farr
Jacques Fauroux
Jacques Fauroux
Jacques Fauroux
Judel / Vrolijk
Judel / Vrolijk
Jacques Fauroux
Jacques Fauroux
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Alles wat je moet weten
over het ORC-certificaat
Sinds aan aantal jaren wordt de DQTC verzeild onder ORC.
ORC is een ratingsysteem om verschillende typen jachten op een
zo eerlijk mogelijke manier wedstrijden te laten varen. De ORCratingberekening is volledig gebaseerd op gegevens van romp
en tuigage. De ratingbepaling is volledig objectief en calculeert
de theoretische snelheid van de boot in diverse omstandigheden.
Meer informatie over de ORC-klasse kun je vinden op de website
van het Watersportverbond en op de website van de ORC
organisatie. Je kan op deze website gratis een account aanmaken
en struinen door werkelijk alle info die er over het ORC-systeem
openbaar is en je kan certificaten van zusterschepen of de
competitie zoeken en vergelijken.
Op 2 maart 2021 organiseerden Noordzee Club en
Watersportverbond een leerzaam en interessant
webinar over ‘Hét ORC-certificaat‘, met onder
andere een uitleg over het ORC-systeem, hoe ziet
het certificaat eruit, welke informatie kunnen we
daarop vinden en hoe kunnen wij als zeilers deze
beïnvloeden? Een leuke en leerzame manier om
meer te weten te komen over wedstrijdzeilen
onder ORC! Klik HIER om het webinar terug te
kijken. Hier volgt even een korte samenvatting.
Er staan namelijk een heleboel getallen op het
certificaat, de belangrijkste leggen we even uit.

GPH
Allereerst de GPH (General Purpose Handicap)
is het meest algemene handicap getal en wordt
gebruikt om schepen met elkaar te vergelijken of
om klassen in te delen. De GPH vind je altijd op
deelnemerslijsten. Het is een gemiddelde en geeft
vooral een indicatie van hoe snel jouw boot is
(een GPH van 750 betekent dat een schip over een
specifiek cirkelvormig rondje 750 seconden over
een mijl doet). Met andere woorden, hoe hoger je
GPH, hoe langzamer je boot.

TRIPLE-NUMBER
De meeste ORC-wedstrijden worden gevaren
onder Triple-Number. Triple-Number is eigenlijk
niets anders dan drie ratings voor jouw boot.
Bij startschepen zie je daarom ook vaak de
letters L, M of H naast het baannummer en de
windrichting en lengte van de baan.
Low Range (minder of gelijk aan 9 knopen wind)
Medium Range (tussen 9 & 14 knopen wind)
High Range (groter of gelijk aan 14 knopen wind)
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Het grote voordeel van Triple-Number is dat
het probleem dat schepen ongelijk presteren
afhankelijk van de windsterkte hiermee
grotendeels wordt opgelost ondervangen. Dus als
je nu nog zegt ‘ik heb een zwaar weer boot’, dan
zal je dat ook terugzien in je Triple-Number.

COASTEL / LONG DISTANCE VS.
WINDWARD / LEEWARD
Er is ook onderscheid gemaakt tussen een lange
baan zeilen en up- downwind banen. Hiermee
wordt de handicap nog nauwkeuriger. Heb je een
zeilgarderobe en boot die halve wind hard vaart,
maar aan de wind niet hoog vaart, dan is je ‘Coastel
Long Distance’ rating waarschijnlijk beter dan je
‘Windward Leeward’ rating.
Doe je met je ¼ tonner mee met bijvoorbeeld
de Pampus Regatta, dan vaar je op zaterdag
(up- down) met je ‘Windward Leeward’ rating en
zondag (lange baan) met je ‘Coastel Long Distance’
rating. Op de scratchsheet wordt met ‘offshore’
jouw ‘Coastel Long Distance’ rating bedoeld en
met ‘inshore’ jouw ‘Windward Leeward’ rating.

SCRATCHSHEET
Meer informatie over de ratings vind je via
de Noordzee Club. Deze club - Sinds 1947 dé
vereniging voor actieve wedstrijdzeilers en de
klassenorganisatie voor ORC en IRC gemeten
boten - heeft een handige tool waarmee je zelf vrij
makkelijk je gezeilde tijd kunt terugrekenen naar
je gecorrigeerde tijd en dat kunt vergelijken met je
tegenstanders.
Neem een kijkje en kijk als eerste eens naar
de getallen in de ‘inshore’ kolommen. Je kunt
bovenin de gezeilde tijd aanpassen. En links op het
zeilnummer klikken die bij die gezeilde tijd hoort.
Je ziet precies hoeveel je sneller of langzamer mag
zijn of hoeveel sneller of langzamer de andere
boten mogen zijn.
Succes!

Advertentie

Denkt u aan transport van uw jacht?

Wij bieden mogelijkheden aan voor het vervoer van elk type zeil- en motorjacht
door geheel Europa en daarbuiten. Benieuwd naar onze mogelijkheden binnen de
wereld van jachttransport? Voelt u zich altijd vrij direct contact met ons op te
nemen per +31 (0) 35 582 55 00 of stuur uw aanvraag door naar
sales@vandewetering.nl. Wij transporteren uw “privé vakantie”
Vergeet niet onze website te bezichtigen: www.vandewetering.nl

www.vandewetering.nl / sales@vandewetering.nl / + 31 (0) 35 582 55 00

Dufour 1300 ¼ tonner
De Fransman Michel Dufour finishte in 1971 als
tweede bij de Quarter Ton Cup in La Rochelle
(Frankrijk) met de door hem ontworpen ‘Proton’
(F-5227). De 1/4 ton klasse was booming in die
tijd en in 1973 ontwierp Dufour de Dufour 1300,
een lichte rappe 1/4 tonner van 1.300 kg waarvan
570 kg ballast in de kiel. De boot was speciaal
ontworpen om mee te racen en accommodatie
van voorzieningen binnen waren dus erg basic. De
eerste boot werd gebouwd in 1973 en de laatste
in 1976. De Dufour 1300 is later ook nog als Conrad
1300 gebouwd in Polen.
Bij de Quarter Ton Cup van 1973 in Weymouth
(Engeland) voeren finishte de Franse topzeiler
Laurent Cordelle (winnaar van de Quarter Ton
Cups van 1970 en 1972 en tweede in 1973 met een
Ecume de Mer) als zesde met ‘Shoupilouliouma’ (F5891). In 1974 finishte Cordelle in Malmö (Zweden)
als zevende.

In Nederland vaart ook een Dufour 1300. In
de jaren ’70 kocht Rein Mulder deze boot
bij Watersportcentrum De Leeuwenbrug in
Harlingen. Haar naam was toen ‘Pallas Athene’.
Ze verhuisde naar de haven van de Harlinger
Watersportvereniging en kreeg de naam ‘Fleaner’.
Mulder voer vooral op de Waddenzee en onder SW
won hij vijf keer de HT-Race.
Ook zeilde hij de Oktober Races vanuit
Hindeloopen op het IJsselmeer. “Het was een basic
bootje waar je heerlijk hard mee kon zeilen!”, aldus
Mulder en hij denkt dan ook met heel veel plezier
terug aan die tijd.
Via via kwam de boot in bezit van Sven de Baat die
vanuit Uitdam met haar zeilde. Ze kreeg de naam
‘Graaf Baat’ en na een paar mooie tochten naar
onder andere Denemarken (De Baat zeilde geen
wedstrijden met de boot) werd ze in 2011 verkocht
naar Scharendijke en sindsdien vaart ze daar op de
Grevelingen. We hopen het rappe bootje ooit eens
bij een DQTC te zien!

De Dufour 1300 ¼ tonner ‘Fleaner’ van Rein
Mulder in de jaren ’70 op de Waddenzee.
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Extension ¼ tonner ‘De Bolle’
Enige tijd geleden kwam Hylke in contact met Carel
Scholtes die in de jaren ‘80 met zijn toenmalige
(inmiddels overleden) buurman Koos Mast op
diens Extension 1/4 tonner had gevaren. Dat bleek
‘De Bolle’ te zijn, de boot die Harry Maronier als
‘Balletent’ (H-2434) had laten bouwen en waarmee
bouwer Jim Lensveld in 1977 naar een knappe
zevende plaats zeilde op het 1/4 Ton WK in Helsinki.
Mast bouwde, voor iets meer binnenruimte, een klein kajuitje
op de boot en vanuit thuishaven Den Bommel werden vele
wedstrijden op het Haringvliet gezeild, maar ook verder weg
zoals de Haaks Waddenweek vanuit Den Helder, de Deltaweek
vanuit Zierikzee en wedstrijden vanuit Scheveningen.
Pittige deliveries voor een 24-voeter en behoorlijk logistieke
uitdagingen soms.
Na een paar jaar zeilen werd ‘De Bolle’ verkocht aan Anneke
van Leeuwen die, nadat ze haar Carter Dingbat ¼ tonner ’Lady
Lion’ verkocht had, op zoek was naar een snellere ¼ tonner.
Van Leeuwen nam de boot flink onder handen, verfde haar
blauw met een strakke striping en de boot kreeg – net als alle
boten van Van Leeuwen – de naam ‘Lady Lion’. In 1984 zeilde ze
met een vrouwelijke bemanning het ¼ Ton WK in Nieuwpoort
(België). Na een aantal jaren werd ze verkocht en verhuisde de
boot naar Friesland. Waar ze nu vaart is helaas onbekend...
Op dit moment vaart een Extension ¼ tonner genaamd
‘Balletent’ de woensdagavondwedstrijden op het Gooimeer
vanuit Naarden. Dat is echter de door Leen Bom (oudmedewerker van Jachtwerf Middelharnis van Jim Lensveld)
gebouwde ‘Explosion’ (H-2284). Teun Mast kocht haar ooit,
knapte haar volledig op en noemde haar ‘Balletent’, naar de
boot van zijn neef Koos Mast. Net als Scholtes had hij veel op de
boot bemand.
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Friendship 26 ¼ tonner
De Nederlandse jachtontwerper Koos de
Ridder ontwierp de Friendship 26 met
in zijn achterhoofd zijn Extension 24 ¼
tonner, een ontwerp uit 1973. De 26 was
vanaf 1977 bij Jachtwerf Meijer in het
Friese Balk leverbaar.
Gekozen kon worden uit zes kleuren, een benzine
of een diesel saildrive of een buitenboordmotor
en een kiel van 1,10 of 1,48 meter. Er was later ook
een variant met een kielmidzwaard. Jarenlang
werden er aan de Luts (onder andere) een flink

aantal 26’s gebouwd. Je komt ze nog steeds
regelmatig tegen op het water, ook in de verhuur.
Om de diepstekende schepen toch de ondiepe
Luts uit te krijgen had de werf een speciaal ponton
ontworpen, waardoor de schepen ongeveer
50 cm hoger op het water kwamen te liggen.
De Friendship 26 kwam in 1980 als beste uit de
vergelijkingstest van het Duitse watersportblad
Segeln, zoals in onderstaande artikel uit de Balkster
Courant van 10 juli 1980 te lezen is.

HT Race begin jaren ’80.
Bob Hanenberg met de
‘Friendship’ (H-2619)
na de start vanaf
Terschelling.

Ook op de wedstrijdbanen waren regelmatig
Friendship 26’s te vinden. Zo won Bob Hanenberg
in 1984 met zijn Friendship 26 ‘Friendship’ de
Schuttevaer Race. Deze boot was in 1978 voor
Anton Meijer (eigenaar van Jachtwerf Meijer)
en Ulbe de Vries (De Vries Sails) gebouwd om
wedstrijden mee te zeilen.
De kale romp en dek werden door Jim Lensveld
in Middelharnis afgebouwd. De boot kreeg daar
een Briand mastje en voor de mast een lichte Vire
benzinemotor. De schroefas ging door de kiel,
een systeem dat binnen de IOR ratingvoordeel
opleverde. Volgens Hanenberg was de boot
zomaar 500 kg lichter dan de normale 26. In eerste
instantie stuurde Ulbe de Vries de boot maar later
ook Rienk Alberda. Meijer voer zelf regelmatig mee
al was hij meer van de bouw en de handel.
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Hanenberg bij de
Schuttevaer race van
1985. Fikse bries, zoals
te zien is aan zowel
het gereefde grootzeil
als de gereefde fok.
Roel Reen stuurt en
loper Klaas Poepjes
uit Makkum wijst
de weg. Aan boord
buiten het zicht ook
nog zeiler Ale Bok
en fietser Catharinus
Haga. Het slangetje
aan stuurboord was
de uitlaat van de
benzinemotor.

Toen Hanenberg de Whitbread Race van 1977-1978
had gezeild op de ‘Tielsa’ (met schipper Dirk Nauta)
stapte hij aan boord en niet veel later kocht hij
de boot. Hij zeilde fanatiek veel wedstrijden door
heel het land. Ook bouwde hij een spinakerchute
in het voordek voor de spinaker, net als in de FD.
Hanenberg denkt met veel plezier terug aan die
tijd. Na een paar jaar fanatiek zeilen werd de boot
aan bemanningslid Roel Reen verkocht.
In 1993 kocht John van Steen haar bij Krijgsman
in Drimmelen en noemde haar ‘Queeste’. Ze
verhuisde naar de haven van Sint Annaland
waar Van Steen later ook zijn huidige vrouw
(ze trouwden in 2002) leerde kennen. Tot 2019
werd vooral solo met de boot gezeild. Van Steen
herinnert zich ook nog de spinakerchute voorin,
met een koker door de schotten. Een mooi systeem
maar voor een solozeiler ietwat onhandig. Van
Steen heeft overigens zeer regelmatig, alleen
varend en met rustig weer de spinaker gehesen.
Omhoog zodra de haven van Sint Annaland werd
verlaten en omlaag achter de Zeelandbrug.

In de jaren dat Van Steen de boot had heeft hij
haar ook flink onder handen genomen. Zo werden
kiel en roer gerepareerd en werd de Vire 7pk (in
een kist voor de mast, de schroefas door de kiel en
de uitlaat aan de zijkant van de romp) vervangen
door een gebruikte Yanmar 9 pk-eencilinder met
een mooie Flexofold klapschroef. Ook werd de
binnenbekleding vervangen en kreeg de boot
een toilet en een eenvoudige kombuis. Van
Steen is nu 83 jaar oud maar gaat nog wekelijks
bij de Oosterschelde kijken, het zoute water
blijft trekken. Hij heeft genoten van de boot
en hij hoopt dat de boot ooit nog eens op de
wedstrijdbaan te bewonderen zal zijn!
Begin jaren ’90 stond Hylke Steensma uit Balk uren
te kwijlen bij een speciale 26 die bij de werf in de
Luts lag. Pas jaren later kwam hij in contact met
bouwer Jan Hofstede. Hofstede werkte destijds
als tuiger bij de werf en hij bouwde de boot in een
schuurtje in Oudega voor zichzelf. De romp was
een oude binnenplug (en dus iets kleiner dan een
normale 26) die een poosje eerder was gebruikt
voor een test met het vacuüm aanbrengen van
lagen glasvezel. De test was mislukt en de mal
lag in de weg. Er was geen passende dekmal en
dus maakte Hofstede het flush dek van multiplex.
Ze kreeg daarop een kleine stoere Koopmans
opbouw.
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Het eerste jaar werd, nog zonder binnen
betimmering, fanatiek met de boot gezeild.
De volgende winter werd de ‘Flying Cloud’
(NED-5330) mooi en met veel hout afgetimmerd.
Hofstede zeilde veel wedstrijden met de
boot. Vanuit vaste ligplaats Makkum werden
onder andere de HT-Race, de Oktoberraces
vanuit Hindeloopen en het Kruis van Heeg op
Heegermeer en Fluessen verzeild. “Het Kruis
van Heeg was altijd leuk, maar wel onhandig
met een kiel van 1,60. We zaten ooit een half uur
muurvast.”, aldus Hofstede. Ook maakte Hofstede
lange tochten met de boot naar onder andere de
Oostzee. Uit het logboek stuurde Hofstede enkele
foto’s.

Hofstede leende de boot in 1995 uit (zo ging dat
in die tijd) aan Lourens Poorter, de zoon van de
toenmalige havenmeester van Hindeloopen.
Poorter zat op ROC Friese poort in Sneek en
na een weddenschap schreef hij in voor de
Schuttevaer Race. Het doel was om van een
paar leraren te winnen die ook meezeilden. Aan
boord ook medeleerlingen Alex Schilstra uit
Balk (die ook wedstrijdervaring had), Sjouke van

Hulst, fietser Erwin Nijholt en hardloper Lammert
Groenhof. Gesponsord door de school en de
Rabobank uit Sneek werd de race gezeild en niet
onverdienstelijk. Het waaide hard en iedereen zat
de hele race aan dek. De renner en de fietser, die
nog nooit op een boot hadden gezeten, hadden
vast betere tijden gefietst en gelopen als ze niet zo
zeeziek waren geweest.
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Of de leraren overall werden verslagen wisten
Poorter en Schilstra helaas niet meer, maar in het
zeilklassement zeker wel! Hiernaast een foto van de
‘Flying Cloud’ in de sluis.
Na Hofstede is de boot onder andere van Max van
Dam en Martin-Jan Visser geweest. Links op de foto
Visser met de boot op vakantie in Blankenberge
(België).
Na een aantal jaren kocht Richard Buve de ‘Flying
Cloud’. Buve heeft zowel goede als mindere
herinneringen aan de boot. Ze zeilde fantastisch
en mooie tochten werden gemaakt maar na een
tijd bleek uit onderzoek dat de kiel ooit scheef
was gemonteerd (in het water lag ze standaard
al onder lichte helling) en dat het dek aandacht
nodig had. Om haar voor een reparatie naar een
loods 5 km verderop te brengen kregen ze haar
vanwege de kiel nauwelijks goed op de bok van
een vrachtwagen.
Eenmaal in de loods werd duidelijk dat een
complete dekrevisie nodig was en werd de
boot verkocht aan de werf die de revisie heeft
uitgevoerd en de kiel er recht onder heeft
gehangen. Na de klus werd de ‘Flying Cloud’ weer
verkocht.
Buve is de boot ooit nog eens met een Duitse vlag
achterop tegengekomen in Roggebotsluis. Waar ze
nu vaart is helaas niet bekend. Het zou super zijn
haar ooit bij een DQTC te zien!

Kijk ook eens op de website van de Internationale Friendship Club.
Een club voor mensen die plezier hebben in het zeilen met een Friendship.
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Marsvin 22 ¼ tonner
Veel zeilers kennen de Deen Peter Bruun
als ontwerper van de Spaekhugger (1968),
de Kaskelot (1971) en de Grinde (1974).
Allemaal stoere super zeewaardige
spitsgatters. De kleine Marsvin volgde
in 1977. Het prototype werd onder
verschillende omstandigheden getest.
Ze dreef hoog op haar waterlijn en
schommelde behoorlijk maar, na het
toevoegen van 180 kg ballast (het
prototype was nog niet ingetimmerd),
werd ze wat stabieler.

Het houten prototype
met flushdeck op stoom.

Diverse tests tegen andere boottypes warden
georganiseerd en een daarvan was een 7 mijls
wedstrijd tegen een Spaekhugger met ontwerper
Bruun aan boord. Aan het roer van de Marsvin
de Deense topzeiler Poul Richard Høj Jensen.
In het kruisrak van 3 mijl zeilde de Marsvin
hoger aan de wind en was ze sneller dan de
langere Spaekhugger. In de reach was er geen
snelheidsverschil maar onder spinnaker was de
Marsvin weer sneller. De laatste zeven jaar had
de Spaekhugger ongeveer alles gewonnen wat
er te winnen viel, dus zowel de ontwerper als de
zeilers waren enthousiast! In het voorjaar van
1977 ging de Marsvin dan ook in productie en
tot en met 1980 zijn er bijna 50 gebouwd. De
Marsvin heeft exact dezelfde breedte/lengte/
diepgang verhoudingen als de Grinde maar is
een meter korter. Door het geringe gewicht
van 1.200 kg en het grote zeiloppervlakte is
ze snel bij lichtweer, maar door het hoge
ballastaandeel van bijna 50% ook zeer
goed hanteerbaar bij meer wind (zoals
alle ontwerpen van Bruun).

De Marsvin zeilde in Denemarken zowel One
Design als onder de Scandicap rating. Ze werd
ook IOR gemeten en viel (zowaar) precies binnen
de ¼ ton regels. In 1979 zeilde Bruun met de
‘Sparegrisen’ (D-2) het ¼ Ton WK in San Remo
in Italië. Vergeleken met andere moderne ¼
tonners uit die tijd was ze met haar 22 voetjes
erg klein. De Jezequel ¼ tonners, waarvan er zes
in de top 10 eindigden, waren allemaal rond de
8,5 meter. Bruun werd uiteindelijk knap 37e van
de 56 deelnemers en zette een mooie 24e plaats
als beste resultaat neer. Erg knap voor veruit het
kleinste bootje van de vloot.
In 2014 kocht Wolter Haverhals de ‘Sparegrisen’ in
Denemarken en zeilde haar naar Nederland. Hier
kreeg ze de naam ‘Spidsgrisen’ en veranderde
het rood van de kajuit in grijs en werden vanuit
Warmond en Monnickendam mooie tochtjes
gezeild. Gerrit Schippers zeilde tot 1983 fanatiek
Laser maar kocht toen een Loper waarmee hij ook
veel en vaak zeilde, onder andere mooie tochten
naar Engeland. In 1987 verkocht hij zijn Loper
‘Second Wife’ en werd een nieuwe Standfast 33
gekocht, die hij overigens nog steeds heeft. In
2018 kocht hij de Marsvin van Haverhals als handig
bootje om solo door Friesland en over de Wadden
te toeren. En dat bevalt hem prima! Volgens
Schippers is de Marsvin een bootje dat, eenmaal
op gang, lastig bij te houden is. In 2021 zeilde
Schippers de Nacht & Ontij Race vanuit Harlingen
naar Terschelling.
De meest bekende Marsvin is echter waarschijnlijk
de ‘Sunday Morning Sunrise’ (bouwnummer 26 uit
1980) waarmee Sander Ubbink vanaf 2010 driemaal
de Small Ships Race won maar waarmee hij ook
naar de Shetlandeilanden, de Faeröer eilanden,
naar Noorwegen en Bretagne zeilde. De boot zeilt
tegenwoordig als ‘Niisa’ uit Makkum.
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Steven Neijenhuis heeft sinds kort
ook (weer) een Marsvin 22 en stuurde
onderstaande tekst.
Goedendag, ik ben Steven Neijenhuis, getrouwd
met Willemijn Neijenhuis-Kuitert en we hebben
afgelopen jaar onze tweede Marsvin gekocht.
Van 2006 tot en met 2011 hebben we onze eerste
Marsvin gehad. Wij hebben haar gekocht toen
ze (bouwnummer 3) de naam ‘Fleur’ droeg en in
Amsterdam naast een woonboot aan de Nieuwe
Vaart (schuin tegenover het Museum ‘t Kromhout)
lag te wachten op betere tijden. We hebben een
proefvaart in de gracht gemaakt en wisten, ‘dit
is wat we zoeken’. We hebben haar toen naar
Groningen gevaren waar ze bij Jachtwerf Du Bois
uit het water is gehaald. Daar bleek helaas dat ze
osmose had. Gedurende de winter hebben we
haar kaal geschuurd en vaak gewassen om de
zuren eruit te spoelen. Ze was grijs toen we haar
kochten maar na de winter kwam ze knalrood de
loods uit. Vanaf toen had ze de naam ‘Onmogelijk
Rood’ en zeilden we naast prachtige tochten ook
wedstrijden zoals de HT-race, de 24 Uurs Zeilrace
en de Schuttevaerrace. Bij de 24 Uurs hebben we
ooit de tweede plek in het tourklassement weten
te bemachtigen. Bij de eerste Schuttevaerrace
die we zeilden werden we tweede in het
zeilklassement en bij de tweede die we zeilden
wonnen we het zeilklassement van de kleine
bootjes!
Toen onze oudste zoontje twee jaar was hebben
we de ‘Onmogelijk Rood’ verkocht. Ze verhuisde
naar Rostock in Duitsland en Willemijn en ik
gingen op zoek naar wat groters. Een paar jaar
later kwam ik de Marsvin nog een keer tegen op
een verkoopsite maar vanaf dat moment ben ik
haar uit het oog verloren. In 2017 hebben we de
Grinde ‘Walnood’ kunnen kopen en hebben de
afgelopen jaren veel met het gezin (dat inmiddels
uit vijf personen bestond) gevaren, vooral in
Friesland, op het IJsselmeer en het Wad. Alhoewel
de Grinde voor haar lengte enorm ruim is en vijf
vaste slaapplaatsen heeft lopen we nu met drie
opgroeiende jongens langzaam tegen de grenzen
van het formaat boot aan. Toen afgelopen jaar de
Marsvin ‘Lykke’ te koop kwam hebben we niet lang
getwijfeld. Als onze jongens (nu 12, 10 en 9 jaar)
met de Marsvin gaan varen, varen Willemijn en ik
met de Grinde. Mijn jongere broer Anne-Jan heeft
trouwens, na een paar jaar met een Spaekhugger
gevaren te hebben, nu een Kaskelot. Onze liefde
voor spitsgatters hebben we van onze ouders
gekregen, zij hadden vroeger de Grinde ‘Mørk’.
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Onze Marsvin (bouwnummer 24) heeft een
werfgebouwde 6 pk 1 cilinder Lister Petter inboard
diesel met klapschroef. Een stuk handelbaarder
dan een buitenboordmotor. Onze jongens sturen
regelmatig op de Grinde en met wat hulp moet
dit vast ook lukken op de Marsvin. Afgelopen
zomer hebben we al verschillende tochten op
deze manier gemaakt. Wij als moederschip en de
jongens op de Marsvin. De ‘Lykke’ is bovendeks
zeer goed uitgerust: spinnaker, gennaker, overloop
en dyneema vallen. Echter onderdeks is het een
reis in het verleden. Met andere woorden, veel is
nog origineel. Alleen het log en de dieptemeter
verraden een update. Voor veiligheid en ventilatie
hebben we onlangs een vluchtluik in het voordek
gemaakt en het doel is om de boot deze winter
wedstrijdklaar te maken.
Welke wedstrijden ik ga varen hangt af van de
ruimte die er in het gezin komt. Onze kinderen
zijn namelijk gaan wedstrijdzeilen, net zoals hun
ouders gedaan hebben. In de Optimist heb ik
de kernploeg gehaald en heb daarna fanatiek
Vaurien en Yngling gezeild. Mijn vrouw heeft Flits

gevaren en daarna ook Vaurien en Yngling. De
geschiedenis herhaalt zich en, nu alle kinderen
zijn gaan wedstrijdzeilen, hebben we besloten
de Grinde te verkopen en met een motorboot de
wedstrijden van de kinderen af te gaan. Aan boord
van een motorboot hebben we meer comfort en
ruimte voor een groot gezin maar de Marsvin mag
voorlopig blijven en daar mag papa zich dan mee
uitleven!
We zullen veel in Friesland te vinden zijn en gaan
kijken welke evenementen op het programma
komen te staan. Afgelopen drie jaar heb ik de
Singlehanded gevaren maar, nu de Grinde in de
verkoop staat, zal het afgelopen jaar zomaar het
laatste kunnen zijn met dit magnifieke schip. Als
onze Marsvin er klaar voor is staat de Singlehanded
wellicht op het programma of de 24 Uurs Zeilrace,
de HT-Race, het Kruis van Heeg of de KiloRace.
En als bemanning misschien zomaar onze eigen
kinderen, hoe gaaf zou dat zijn! De tijd zal het leren
waar we te vinden zijn!
Steven Neijenhuis
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Martin van Leeuwen:

Wedstrijdzeilers houden me scherp!
Hylke Steensma kent Martin van Leeuwen al jaren
en ging afgelopen winter langs voor wat tips voor
zijn ‘nieuwe’ Yamaha 24 ¼ tonner ‘Yamahoela’. Van
Leeuwen vond het erg leuk om mee te denken over
een aantal systemen. “En ergens zijn de meeste ¼
tonners open bootjes waar je in kan slapen en zijn
veel bewezen handigheidjes uit de open bootjes en
Olympische klassen ook in ¼ tonners toepasbaar!”,
aldus Van Leeuwen. Onderstaande tekst schreef
Paul Knoop ooit voor het jaarboek van de Randmeer Klasse Organisatie en Steensma paste de tekst
iets aan.
Veel wedstrijdzeilers hebben misschien nog nooit
van Martin van Leeuwen gehoord. Een advertentie
van hem, of zijn bedrijf zijn ze nog nooit tegengekomen. Dat heeft de Reeuwijkse “bootpimper” niet
echt nodig. Wedstrijdzeilers, die net iets meer power uit hun boot willen halen, weten de weg naar
Reeuwijk toch wel te vinden.
Hoewel het lijkt of veel wedstrijdboten pas te water
gaan, nadat Martin van Leeuwen hier zijn stempel
“goedgekeurd” op heeft gedrukt, is de 64-jarige
ex-wedstrijdzeiler al 20 jaar actief binnen de Randmeerklasse. Toen hem in 2001 werd gevraagd eens
mee te denken over een nieuwe mast voor de Randmeer 909 rolde hij spontaan de klasse binnen. Nadat deze boot ook nog eens vele hoofdprijzen en
kampioenstitels had veroverd was Van Leeuwen
niet meer weg te denken binnen het wedstrijdcircuit in deze klasse.
“Er zijn in de Randmeer - trouwens ook in vele andere nationale en internationale klassen - wat trends
gaande op het gebied van masten”, vertelt Martin,
die in “zijn” jaren sporen verdiende in onder meer
de Europe, Finn, Star, Laser en 470 klasse. “Aanvankelijk mochten de dunne, buigzame masten
binnenin worden versterkt met pijpen. Toen dat
verboden werd, waren de masten te kwetsbaar. En
niet iedereen wilde terug naar de dikke palen, die
overigens met licht weer nog best presteren.”
“Als importeur van zowel Proctor, Z-spar, Superspar
en Needlespar heb ik toen een flexibelere mast
ontwikkeld, die het meteen goed deed”, vertelt
Martin. Volgens hem hoeven masten niet onder alle
omstandigheden buigzaam te zijn en dat vereist
nogal wat trimwerk. “Het voordeel van een buigzame mast is, dat je hem zo kunt trimmen dat hij met
licht weer recht is. Een stijve mast kan je andersom
natuurlijk niet met zwaar weer laten buigen”. Van
Leeuwen dankt zijn ervaring niet alleen aan zijn eigen wedstrijdverleden (in verband met wat fysieke
beperkingen kan hij al enkele jaren zelf niet meer
wedstrijdzeilen). Van Leeuwen is sinds 15 maart

1978 tuiger en zijn ervaring en handigheid in het
‘finetunen’ van zijn eigen boot kon hij gebruiken
voor andere open zeilboten. De keuze van mast
en verstaging, de positie van het beslag, de manier
van trimmen, de lijnen, alles kan aangepast worden
aan de wensen van de zeiler. Met als uiteindelijke
doel het verhogen van de snelheid natuurlijk. Hij is
jaren het technisch brein geweest achter een aantal
kernploegteams, waaronder de succesvolle broertjes Coster in de 470. En al ruim 40 jaar heeft hij een
eigen bedrijf dat wedstrijdzeilboten “oppimpt”.
Aanvankelijk beperkte dat zich tot wat internationale klassen, maar inmiddels weten vele anderen hem
ook te vinden. Volgens van Leeuwen zijn inmiddels
50 tot 60 Randmeren uitgerust met “zijn” masten.
Vaak via de werf, maar ook frequent rechtsreeks.
Maar desgevraagd brengt hij ook andere modificaties aan, zoals overlopen, rolgenua’s, spinnaker- en
ander beslag, bierstrekkers enzovoort.
Niet zonder trots vertelt hij dat hij de stagen meteen
zoveel mogelijk op maat brengt, wat bij voormalig
Randmeerkampioen Max Visser al “meteen” resulteerde in een overwinning. “Max werd kampioen,
terwijl hij mij vertelde dat jaar geen tijd te hebben
gehad om te trimmen. Dus mijn stand was meteen
raak”, aldus van Leeuwen. Als Van Leeuwen vier van
de vijf gangbare masttypes levert heeft hij vast wel
een favoriet. “Nee. Dat hangt helemaal af van het
team. Hoeveel weegt de bemanning en hoe flexibel
is men aan boord? Zoals gezegd kun je met de standaard mast ook vaak tot goede resultaten komen”.
Tot slot een geheime tip uit zijn recente ervaring in
een Olympische boot, zoals de 470? “Daar varen ze
al ruim 15 jaar met dezelfde mast”, lacht hij.

Vragen over de inrichting van je ¼ tonner?
Reeuwijk ligt centraal in het land en de deur staat
altijd open!

International Boatspecialists
Martin van Leeuwen
Zoutmansweg 42 A
2811 ET Reeuwijk
0182-394730
www.martinvanleeuwen.nl
info@martinvanleeuwen.nl
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Oceaan 25
¼ tonner
‘Donna’

Deze mooie Oceaan 25 werd in 1977 door
mij (Wim van der Linde) nieuw gekocht
bij de werf K&S Polyboats in Ossendrecht.
Ze werd ‘Chaca-Cha-Cara’ genoemd, deze
naam is ontleend aan een eilandje in de
Caraïben (tussen Trinidad en Venezuela).
Er werden vanuit Scharendijke regelmatig
wedstrijden gezeild. In eerste instantie onder het
toen succesvolle NKK-systeem. Er ontstond echter
ontevredenheid over de verkregen rating. De
boot, een standaard Oceaan 25, werd vergeleken
met een lichte enkelschalige Oceaan 25 met een
diepere kiel en een 7/8e tuigage. Ontwerper Cees
van Tongeren had met deze boot (de ‘OCEAAN 4’)
het ¼ Ton WK van 1977 in Helsinki gevaren en daar
viel, met zijn standaard uitvoering, uiteraard niet
tegenop te varen. Toen het IMS-ratingsysteem haar
intrede deed stapte Van der Linde dan ook snel
over. Ook niet perfect, maar het systeem gaf wel
de theoretische snelheid op verschillende koersen
en windkrachten aan. Dat werden vervolgens de
doelen om na te streven.
Natuurlijk nooit helemaal gehaald, ondanks
nieuwe zeilgarderobes (Van Vliet Middelharnis),
nieuwe lieren (Enkes) en beslag (Harken). Ik
kan mij nog heel goed de diverse Deltaweken
herinneren waar tegen het zusterschip ‘Ancor’
werd gestreden, die toch vaak net iets rapper was
(had een BB-motor). De laatste jaren bleek niet op
te varen tegen modernere boten (zoals de J/24),

of de boot zou volledig gestript moeten worden,
maar dat was een ‘brug’ te ver. Origineel was de
boot geel, maar na jaren varen werd de boot in
Scharendijke een bijna volledige refit gegeven.
De romp werd geschild, gedroogd en in de epoxy
gezet. Vervolgens werd de romp diep donkerblauw
(navy grafiet) geschilderd gevolgd door een laag
epoxylak. De naam was eerst geschilderd maar
werd er toen opgeplakt.
Ook werd de motor helemaal uit elkaar gehaald,
alles gecontroleerd en in orde bevonden. Alleen
moesten drie motorsteunen worden vervangen.
Na deze opknapbeurt is nauwelijks meer met
de boot gezeild omdat ik, bijna dagelijks, Najad
zeilboten en Linssen motorboten voor de dealers
in Scharendijke aan het halen en wegbrengen was.
Geen tijd meer voor de eigen boot dus en om die
reden werd ze verkocht aan een jong stel die haar
graag over wilden nemen. Ze hebben een paar jaar
met de Oceaan 25 gevaren en, toen het gezinnetje
groeide, hebben ze een Winner 950 (een stap
die je wel vaker ziet) gekocht en de ‘Chaca Cha
Cara’ verkocht. Ik kijk met veel plezier terug op
mijn jaren met de ‘Chaca-Cha-Cara’ en wens de ¼
tonners in Nederland veel plezier en goede wind in
de zeilen.
Succes!
Zeilersgroeten van Wim van der Linde
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In 2020 was Ben Koren uit Haarlem op zoek naar een
kajuitzeilboot. Via Femke en Martijn van de Oceaan 25
‘Blue Ocean’ leerde hij het type kennen en hij raakte
snel enthousiast. Hieronder zijn verhaal.
Hoi, mijn naam is Ben. Ik ben 27 jaar oud en ben geboren en
getogen in Haarlem. Inmiddels ben ik meer dan 11 jaar lid van de
Haarlemsche jachtclub en vaar ik op mijn derde boot, de ‘Donna’.
Mijn carrière als watersporter begon toen ik 12 was en in de krant
een advertentie stond van de lokale waterscoutingvereniging.
“Inschrijving voor het zomerkamp geopend!”. Na 14 prachtige
dagen ravotten en zwemmen kregen mijn ouders een waterrat
terug. Gelukkig waren vaders en moeder relatief vlot overtuigd
van mijn aanmelding bij de vereniging. Na een jaar wegwijs worden werd het tijd dat ik een CWO-cursus ging volgen en samen
met vier kameraden fietsten we iedere donderdagavond op de
fiets naar Heemstede om daar de theorielessen CWO-3 te volgen.
Deze cursus werd met succes afgesloten en ik kon “Het Zeilboek;
De nieuwe leidraad voor zeilers” al aardig dromen. Op praktisch
niveau was het zo nu en dan maar goed dat de lelievletten van
de scouting van staal waren. Maar ook zeilen, al dan niet door

schade en schande, werd al redelijk vlot een gevoelskwestie in
plaats van een raadsel.
Dat gevoel van op het water zijn en door de wind voortbewogen
worden is tot op de dag van vandaag met niets anders te vergelijken. Helaas waren de schoolresultaten niet van adequaat niveau
en kwam het ouderlijk advies om minder plezier en meer studie
te handhaven. Op mijn 15e ben ik gestopt als zeeverkenner. Ik kijk
terug op een prachtige tijd waarin ik zeker een stukje karakter
heb opgebouwd. Ik ben indertijd zeker besmet met het zeilvirus.
Toen mijn klasgenoot op vrijdagmiddag vroeg of ik meeging op
zijn BM’ertje, hoefde ik hier dan ook niet lang over na te denken.
Eén vrijdagmiddag veranderde in iedere vrijdagmiddag en we
werden goede vrienden. Hij had zelf leren zeilen in een houten
Optimist welke inmiddels al een poosje ongebruikt in de stelling
lag. Op mijn 16 verjaardag kreeg ik ‘Tweety’ - de knalgele Optimist - cadeau en ik was door het dolle heen.
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Het bleek helaas erg lastig om het bootje in mijn eentje uit de
stelling te tillen, dus uit eindelijk was ik nog steeds meer te vinden aan boord van de 16-kwadraat. Het zeilvirus begon zich een
beetje te verspreiden over onze vriendengroep. Er waren nog
meer klasgenoten en jaargenoten waarvan de ouders zeilboten
bezaten. De vrijdagmiddagen werden al snel gevuld met het
bouwen van een eiland doormiddel van het aan elkaar knopen
van geankerde schepen. Ik wilde hier graag aan meedoen en na
een vers laagje knalgele verf werd ‘Tweety’ verkocht. Voor € 1.400
kocht ik vervolgens een polyester open zeilboot van een vrij
onbekend type. Na twee zomers genieten heb ik dit bootje weer
verkocht om plaats te maken voor een bootje met een kajuit; dit
maakte het op vakantie gaan wel aanzienlijk makkelijker. Ik kocht
een Felucca Kornati 606 van een oudere man met gezondheidsklachten. Inmiddels had de boot al twee jaar in een loods doorgebracht en ze kwam met alle potten en pannen. Hier begon mijn
steile leercurve in bootonderhoud.
Het scheepje, met stijf sandwich balsadek was in luttele maanden veranderd in een verend voordek. Een winter lang zagen,
schuren, ondersteboven lamineren, veel getier, uitzoeken van
alle zaken omtrent “het beste verfsysteem” resulteerde in een
kneiterhard, met airex t90 gevuld, stijf dek, afgewerkt in twee
componentenverf van de IJssel. Rond deze tijd verliet ik de
middelbare school voor de universiteit. Voor een maand of vier...
bedrijfskunde ging hem toch niet worden. Dan moest het toch
iets met water en boten worden, dus na een avondstudie Natuurkunde ben ik 2013 begonnen met de Hogere Zeevaartschool
van Amsterdam. Onderdeel van de opleiding was tweemaal een
halfjarige stage aan boord van een zeegaand schip (>3000 ton).
Vlak voor mijn eerste stage heb ik het bootje verkocht, omdat de
timing winterstalling-stage-winterstalling zowel mijn studentenbudget als het scheepje niet ten goede zouden komen. Ze
is uiteindelijk verkocht aan een vriend van de heer Koopmans
junior die het idee had van een Carbon mast op een mastspoor
die solo vanuit de kuip gestreken kon worden. Voor meer info
verwijs ik naar balphamast.com (geen aandelen). Wie weet wordt
het nog een succes.
Mijn eerste stage werd een groot succes, zes maanden aan boord
van een kustvaarder op de wilde vaert. Van Noord-Rusland tot
Santander in Spanje en alles ertussenin. De tweede stageperiode
echter is een periode die ik nog steeds probeer te vergeten. Om
op te vrolijken ging ik weer zeilen (opstappen). Na een wedstrijd
aan boord bij Femke Braaksma op de Oceaan 25 ‘Blue Ocean’
werd ik toch wel erg gecharmeerd van dit type scheepje. Maar
ook de kwarttonklasse, het sportieve element en toch toegankelijk sprak mij aan. Dus werd de zoektocht gestart naar een kwarttonner. Bij voorkeur geen balsa sandwichconstructies meer voor

mij. Ik ben gaan kijken bij een verslonsde MG26, een gave Oceaan
25 sport maar uiteindelijk werd het de ‘Chaca-Cha-Cara’ in
Scharendijke. Mijn vriendin is geen zeilster maar die leek het wel
erg leuk om mee te gaan. Een toilet was echter wel een vereiste,
een puts was haar te min. Hoera, deze Oceaan 25 voldeed aan
alle eisen! Met de goede intenties om in 2020 wedstrijden te gaan
varen heb ik haar in januari 2020 opgehaald. Bijna alle bruggen
gingen open, bijna geen vorst onderweg en twee weken later lag
ze in haar nieuwe thuishaven Haarlem. Het scheepje was in relatief goede staat, er was weinig aan te merken. Behalve de naam...
‘Chaca-Cha-Cara’ verwijst naar een vuurtoren op een eiland in
de buurt van Trinidad waar leproten werden gescheiden van de
bevolking. Niet echt een warme titel naar ons gelief. Gedurende
de zomer zijn we langzaam begonnen met het scheepje eigen
maken. De romp werd geschilderd, verstaging werd vervangen,
de motor kreeg een grote beurt en ook werd het manchet vervangen van de saildrive. Bij de tewaterlating heeft oma de boot
gedoopt en haar nieuwe naam onthuld: ‘Donna’. Al voordat ik de
boot kocht had ik deze naam in gedachten. Een sierlijke, niet te
ingewikkelde, duidelijke, vrouwelijke scheepsnaam.
Afgelopen winter
is ook het onderwaterschip tot op
de epoxylaag kaal
geweest en weer
opnieuw opgebouwd
en ook werd een nieuw
roer gemaakt en geplaatst. Het oude roer
was nogal ingewaterd
en gedelamineerd
waardoor het profiel
onder water onder
druk vervormde en
het roer begon te “golven”. In alles werd ik bijgestaan door mijn
vriendin en dat met een glimlach op haar gezicht. Rustig wennen
aan de boot, eerst op de motor varen en later ook zeilen heeft
ook haar geënthousiasmeerd voor de sport, maar wel op recreatief niveau. Een wedstrijd is nog even te hectisch en ook ik heb
mijn wedstrijdambities iets omlaag bijgesteld. Ik voorzie ook niet
dat er in de nabije toekomst wedstrijden gezeild gaan worden
met de ‘Donna’, maar wie weet kom je mij nog een keer tegen
aan boord van de ‘Blue’ tijdens een kwartton evenement.
Groeten en goede vaart,
Ben Koren

Sprinta DS ¼ tonner ‘Furie’

Mijn naam is Ben Hoefsloot en ik ben
getrouwd met Jeanette, die altijd met
camper en hond bij de wedstrijden is die
ik vaar. Wij wonen nu 37 jaar in Ede en
zijn daarheen verhuisd toen ik militair
sportinstructeur werd en je op de Veluwe
redelijk centraal woont. Hiervoor woonde
ik in Maassluis waar ik heb leren zeilen in
de BM-er van mijn vader. Doordat we ‘s
winters met een stukje glas de latten van
de boot moesten afkrabben wist ik toen al
dat er later geen houten boot zou komen.
Na de BM-er heb ik nog even veel plezier
gehad met een Schakel maar dat was toch
echt het laatste hout.
Toen we eenmaal in Ede woonden was er helaas
geen tijd meer om te varen. Er werd alleen nog
gezeild in Griekenland waar we vaak een boot
huurden. Toen ik eindelijk weer wat meer tijd
kreeg ging het ook echt kriebelen en begon de
zoektocht naar een bootje. Een vriend van mij had
een Sprinta Sport die prachtig voer maar, vanwege
mijn slechte rug, was slapen op een gespannen
doek tussen een alu frame niks voor mij. Na een
paar Sprinta 70’s bekeken te hebben kwam ik de
Sprinta DS (Day Sailor) tegen. Wel wat langzamer
dan de Sprinta Sport (door de ondiepere kiel) maar

met binnen een normaal bed en in 1999 kocht ik
de boot.

Veel aan gedaan?
De ‘Furie’ wordt intensief gebruikt en, omdat
ze ongeveer 40 jaar oud is, gaat er regelmatig
wat kapot en heeft ze zo nu en dan onderhoud
nodig. Omdat ik veel alleen vaar heb ik er een
gennakerboot van gemaakt. In eerste instantie
werden twee ringen op het dek geplaatst en werd
een boom gemaakt. Dit ging niet in een keer goed
want inmiddels zit boom nummer 4 er op omdat
de eerdere gebroken zijn. Ook is de helmstok
vernieuwd omdat deze tijdens het Deltaweekend
- waar ik solo aan deelnam - brak. Onder gennaker
kwam er een dikke windvlaag die veel druk op het
roer gaf. Een harde knal volgde en de boot loefde
op tot in de wind. Na een zwaar gevecht met de
gennaker ging deze de kajuit in en had ik 10 cm
helmstok over om de laatste km tot de finish te
varen. Met kramp in mijn handen wist ik toch te
finishen. Later alles vervangen voor rvs met een
glasvezel pijp (kan niet rotten). Ook is ooit de giek
gebroken na een klapgijp, heb ik de mastvoet
verstevigd met een rvs manchet, zijn de roerlagers
en alle lieren vervangen, is de overloop vernieuwd,
is de verstaging vervangen en allerlei andere kleine
reparaties.
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Hoe gebruik je de boot?

Heb je vaste bemanning?

Toen we de boot net hadden gingen we veel
weekendjes weg en soms voor een wedstrijdje en
vakanties naar Zeeland. Maar doordat ik altijd hard
en fanatiek zeil vindt Jeanette het minder leuk
en is afgehaakt. De vakanties gaan tegenwoordig
met de camper en de boot is om te trainen en om
wedstrijden te varen. Ik vaar altijd drie tot vier keer
per week op de Rijn en dus in een kleine ruimte
waar je alle manoeuvres veelvuldig oefent. Dit
betekent in het kruisrak iedere minuut overstag en
voor de wind met de gennaker afkruisen en dus
veelvuldig gijpen. Op deze manier word je daar
steeds handiger in.

Ja dat zijn Rob en Koen (vader en zoon) Sibbel.
Hun instelling is lovenswaardig, ze zijn echte
teamplayers en kunnen super goed varen. Rob is
voordekker op de ‘Furie’ en Koen doet de genua en
de gennaker. Ook vaart hij J/70 met het Team van
WSV Giesbeek. Daarmee won hij ooit de Eredivisie
Zeilen en werd hij al eens Nederlands Kampioen.
Het is voor mij een genot om met deze goede
bemanning te varen!

Je ligt in Wageningen. Waarom?
Omdat dit heel dicht bij huis is en het ideaal
trainingswater is. Er staat soms stroming en de
rivier dwingt je de spi of gennaker weg te halen
(je hebt vaak geen ruimte om af te vallen). En dan
gaan we meestal toch nog iets verder door met als
gevolg dat het moeilijk wordt en dus is het weer
een goede oefening. Als we op groter water komen
is dit de reden dat het voor ons – qua boathandling
– bijna altijd goed te doen is.

Terugblik 2021
Een heel saai jaar wat varen betreft. Gelukkig
gingen we in september toch nog starten en
hadden we een heel mooi deelnemersveld van
circa 20 bootjes op de startlijn bij zowel de Pampus
Regatta als op het NK ORC4. Aantallen waar alle
andere ORC velden (1, 2 en 3) ontzettend jaloers op
zijn! En in Muiden werden we, na drie spannende
dagen varen, met z’n drieën Nederlands Kampioen!
Geweldig!

Plannen voor 2022
Zoveel mogelijk varen! Dus in het voorjaar naar
de Van Uden Reco in Stellendam gevolgd door
de Y-Toren in Durgerdam, het Deltaweekend in
Zierikzee en de Pampus en Zuiderzee Regatta
op het IJmeer! Voor mij een gewoon programma
waarin ik dwars door Nederland cross met mijn
heerlijke bootje de ‘Furie’ waar ik maximaal plezier
aan beleef!
En natuurlijk proberen we onze titel te verdedigen!
Groeten en tot op het water,
Ben

1e Prijs en Nederlands
Kampioen 2021:
Ben Hoefsloot,
Rob en Koen Sibbel

27

Waarschip ¼ ton ‘QUARTYN 3.0’
en de 200 Myls Solo

Jantine Lubbers is de eigenaresse
van de ‘Quartyn’. Enkelen van ons
zullen haar kennen als de vrolijke
roodharige voordekker van de
Marieholm IF ‘Svea’ (in 2020 3e en
in 2021 2e bij het NK ORC4!). De
afgelopen jaren heeft ze in Eembrugge haar bootje grondig gerestaureerd. Ongeveer alles kreeg
aandacht en/of werd vernieuwd. Ze
stuurde onderstaand verslag van
de prestatietocht.
Een race waar
ik al jaren over
droomde. Ik
stond dan
ook te juichen
toen ik in juni
mijn startbewijs ontving.
De ‘Quartyn’
Jantine bij Hindelopen
stond al sinds
november 2019 in Eembrugge op de kant.
De hele onderkant was kaal geweest, een
stuk houtrot in het dak was vervangen,
de kuip was kaal en al het beslag en de
ramen waren eraf geweest. Eind juli zet
ik eindelijk de kiel weer onder de boot
en laat ik haar te water, eind augustus
kan pas de mast erop en in september
kunnen de eerste kleine tochtjes worden

gemaakt. En er moesten nog honderdduizend klusjes gebeuren.

liggen. Achteraf bleek dat de neerhaler
niet los was gekomen.

De wil om de 200myls te varen is zo groot
dat ik woensdagochtend 22 september
om 7.00 uur aan de start van de race
verschijn. Wat een magisch gevoel om,
in de beginnende schemer, tussen al die
vele boten te varen. Al die driekleuren
toplichten die verkleuren als je ze van een
andere kant benadert. Wauw!

Vrijdagochtend vertrek ik samen met de
‘Bon Bida’ richting het Noorden en een
mooie eerste helft van de dag volgt. Zon,
wind, eindelijk ontspannen zeilen. De
boot en ik raken weer aan elkaar gewend
na twee jaar alleen maar schuren, hakken,
schrapen en schilderen. Bij Hindeloopen
draai ik verder naar het noorden en na
de VF18 moet ik opkruisen. De wind is
aangetrokken en de golven beginnen
ook weer serieuze vormen aan te nemen.
Het stampt lekker, wat ontzettend gaaf!
De ‘Quartyn’ bewijst een echt Waarschip
kwartonner te zijn en met 5/6 beaufort is
het prima vol te houden.

Ik zette in om de race mee te doen,
niet om te winnen. Ik dacht, rustig aan,
ontspannen een week lekker met mezelf
op de boot en het zou leuk zijn als ik de
finish haal. Na alle stress om überhaupt
aan de start te verschijnen besloot ik in
Enkhuizen eerst eens een nacht goed
te slapen. De volgende ochtend vroeg
vertrok ik richting Urk, nu varend in de
richting van de opkomende zon. Naar
mate ik verder naar het Oosten voer, ging
het harder waaien en werden de golven
hoger. Precies zoals verwacht met een
zuidwesterwind. Vlak voor Urk besluit ik
de genua voor de fok te verwisselen en
het grootzeil te reven. Ik had het allemaal
voorbereid, maar kreeg het grootzeil niet
meer goed omhoog. Dan besluit ik koers
te zetten naar Urk om daar een paar uur
te wachten tot de ergste wind iets is gaan

Eind van de avond ben ik terug bij Urk.
Moe, uitgeput, nat en koud. De vertwijfeling slaat toe; de driehoek in de val van
Urk nog eens doen? Terug naar Urk en
morgen verder? Opgeven? Eerder die dag
was ik erachter gekomen dat opkruisen
met mijn fok en gereefde grootzeil echt
hel was. Nu moest ik nog een keer. Kon ik
dit wel?
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Uiteindelijk besloot ik, met wat steun van
mededeelnemers en na een peptalk van
vriendlief, door te varen en eindig ik zaterdagmiddag rond 13.00 uur bij Den Oever. Vanaf de VF18 tot Sportboei A begon
de hemel op me neer te vallen, de horizon
verdween steeds verder en ik dobberde
met nog geen knoop voort. Ik was blij dat
ik daar nog mijn ankerrust moest hebben
en pas ’s avonds door kon varen.
Nadat de zon was ondergegaan dobberde ik, tot het eind van de avond, als Remi
verder. Met niet veel meer zichtbaar dan
de eerste paar, door de boordlichten,
verlichtte meters. Verder niets dan mist.
Blij met de geruststellende stem van de
Centrale Meldpost IJsselmeergebied die
me ieder uur het weerbericht gaf: windje
2 tot 4. Die kwam toen ik Medemblik
naderde. De mist verdween en onder
de prachtige sterrenhemel rondde ik
de boeien. Het laatste rak stond er een
fijne wind, en ik was onderweg naar het
uitcheckpunt van het level ‘2 x rondje
IJsselmeer’. Nog heel even en ik had het
uitgezeild!
Drie kwartier een poging gedaan om te
slapen, en ging samen met de ‘Jumping
Jack’ en de ‘Dreamcatcher’ om 6.30 door
de sluis. Een enorme opluchting toen ik

hoorde dat iedereen me op de kant aan
het volgen was via de tracker en dat ze
blij en misschien zelfs verbaasd waren me
die ochtend in de sluis te zien.
The end game was begonnen. Nog drie
rakken tot de finishboei. Het laatste stuk
opkruisen naar de EA2 ging me niet lekker af. Ik werd zenuwachtig van de tijd en
van de wind die steeds shifte en ik werd
ongeduldig. Maar ik haalde die verdomde
boei. Nu nog door naar de finishboei. Het
was kwart voor elf en ik had nog ruim een
uur om bij de Sport I te komen. Alhoewel
ik bijna niet meer durfde te bewegen in
m’n boot, hees ik toch de halfwinder en
perste ik nog even anderhalve knoop
extra snelheid uit mijn boot. De boei
moest ik zoeken met de verrekijker. Eerst
niet zichtbaar, toen een zwart stipje en
tenslotte een duidelijke gele sportboei.
In dit laatste rak kreeg ik van andere deelnemers, het bestuur en andere volgers
allemaal bemoedigende berichtjes en las
ik dat iedereen in spanning zat. Hoever
moet je nog? Ga je het halen? De laatste
20 minuten heb ik doodstil gezeten
en gestuurd richting de boei, af en toe
checkend of de zeilen nog goed stonden
en dan vaar ik om 11.54 uur vaar ik vlak
langs Sport I. De ‘Quartyn’ heeft de finish
gehaald!

Binnenkomst in Lelystad na de Myls Solo van 2021!

Een machtig gevoel van blijdschap, trots
en ontlading maakte zich eigen van me.
Een uniek moment dat ik de rest van
m’n leven bij me zal dragen. Dé eerste
keer dat ik de 200myls zeil en uitzeil. Een
mijlpaal die ik nooit zal vergeten. Het
onthaal in de haven is overweldigend.
Met toeters, bellen en gejuich vaar ik de
Bataviahaven in en zet ik na meer dan 48
uur weer voet aan wal…
Wil je mijn hele verhaal lezen? Ga dan
naar www.quartyn.nl/200myls-solo
Ahoy,
Jantine Lubbers
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• Stel zelf uw eigen

bootverzekeringspakket
samen

• Vergelijk gemakkelijk
en snel premies en
voorwaarden

• Sluit direct uw

verzekering online af

• Zo bent u altijd

goed verzekerd

www.bootpolisvergelijker.nl

powered by
You Sure

DNA Yachtinsurance geeft u het beste van twee
werelden: de snelheid en het overzicht van het

internet, met het persoonlijke contact van ‘ouds’.
U kunt ons 24/7 telefonisch bereiken in geval van
schade en andere dringende zaken.

DNA Yachtinsurance combineert inhoudelijke

kwaliteit met effectieve logistiek en voorlichting.

Daardoor kunt u rekenen op méér kwaliteit, terwijl

+31(0)10 290 93 43
www.dnayachtinsurance.nl

de premie aantrekkelijk blijft.

Twijfelt u over de beste verzekering voor uw boot?

Neem vrijblijvend contact op voor persoonlijk advies.

Waarschip 725 ‘Vivere’
Onderstaande tekst kwam ik ooit tegen
op de site van Henk Haak. Hij bouwde
zijn ¼ tonner in 1978 zelf en maakte
er vervolgens met zijn vrouw en twee
kinderen fantastische tochten mee.
Na overleg met hem goedkeuring om de
tekst in het jaarboek op te nemen.
Al van jongs af leek me zeilen fantastisch. Pas toen
ik de twintig al even voorbij was kwam het eerste
zeilbootje in mijn bezit, een Vaurien waarmee ik
alleen zeilde. Al ras kwamen andere inspiraties
om de hoek en werd de Vaurien vervangen door
een 420 waarmee ik regelmatig van Eindhoven
naar Roermond reed om daar in de grindgaten
te gaan zeilen. Maar mijn ambitie was breder, ik
wilde met mijn gezin gaan zeilen en samen met

mijn vrouw Hilda gingen we naar een zeilschool in
Friesland om het zeilen op grotere boten onder de
knie te krijgen. De finaleproef of we het als gezin
leuk zouden vinden testten we door een Etap 22
te huren waarmee we 14 dagen door Friesland
trokken. We waren verkocht, althans de ouders.
De kinderen waren nog te jong om een mening te
hebben, dat kwam zes jaar later.

Op de Hiswa tentoonstelling van 1976 bekeken we
lang het zelfbouwpakket van het Waarschip 570.
We dachten dat we met enige moeite de 9.999
gulden wel bij elkaar zouden kunnen schrapen.
Bestellen deden we, ondanks het aandringen
van de verkoper, nog niet omdat ik eerst de 420
wilde verkopen. ’s Avonds dachten we nog eens
lang na en werd ons duidelijk dat we met onze
twee kindertjes een grotere boot nodig hadden
als er de nachten ook op door wilden brengen.
Hoewel we de financiële aspecten onvoldoende
konden overzien bestelden we toch de romp en
het houtpakket van de iets grotere kwarttonner.
De aflevering hiervan vond plaats einde 1976 en,
toen we eind 1977 vanuit de regio Eindhoven
naar Friesland verhuisden, was het casco al
redelijk ver afgebouwd. Gelukkig had ik in de

buurt een boerderijtje gevonden waar ik de boot
kon afbouwen. Ook voor de nog ontbrekende
onderdelen vonden we de financiële middelen
en in juli 1978 werd de ‘Vivere’ in de buurt van
Wartena te water gelaten.
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We zeilden van 1978 tot 1983 ontzettend veel
met het Waarschip. Naast de vele weekenden
op de Friese meren zeilden we in 1980 naar
Funen in Denemarken, in 1981 naar Zweden, in
1982 naar Noorwegen en in 1983 naar Esbjerg in
Denemarken en buitenom via IJmuiden weer terug
naar Friesland. Geweldig mooie tochten waar we,
met ons relatief kleine bootje, veel bekijks hadden.
Eind 1982 ging de boot in de verkoop omdat de
kinderen het zeilen niet meer zo leuk vonden en
ook wel eens een weekend thuis wilden zijn. In
1983 maakten we samen nog een laatste tocht en
in augustus werd de boot overgedragen aan de
volgende eigenaar. Voor mij was dit het startsein
om een volgend jacht te gaan bouwen, een door
Van de Stadt ontworpen Orion 33.
In 2008 had Martin Hoek een kwarttonner gekocht
met de naam ‘Vivere’ en via Google kwam hij in
2011 op de site van Haak. Het bleek inderdaad
dezelfde boot te zijn en foto’s en ervaringen
werden uitgewisseld. De ‘Vivere’ is sindsdien
alweer een paar keer van eigenaar verwisseld en
ligt tegenwoordig aan de Randmeren.

Advertentie

Waarschip in Farmsum (Delfzijl) heeft de kennis en ervaring om oudere
Waarschepen (weer) competitief te maken. Voordelig wedstrijdzeilen dus.
Meer info? Check www.waarschip.info
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BALLETENT
Type: Extension 24
Schipper: René Morriën
Vaste ligplaats: Naarden

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

COOL KID
Type: Starbuck
Schippers: René en Ron Sepers
Vaste ligplaats: Monnickendam
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FOOL PROOF
Type: Fauroux Bullit ¼ tonner
Schipper: Aart Simons
Vaste ligplaats: Amsterdam

FURIE
Type: Sprinta DS
Schipper: Ben Hoefsloot
Vaste ligplaats: Wageningen

GIJS
Type: Conrad 25 proto
Schipper: Gilles de Rooij
Vaste ligplaats: Hoorn

SECOND WAVE
Type: Robber 3E
Schipper: Bart Snel
Vaste ligplaats: Almere Haven

WHITE SPIRIT
Type: Samouraï 740
Schippers: Geert en Marco Nell
Ligplaats: Aalsmeer

YAMAHOELA
Type: Yamaha 24
Schippers: Hylke Steensma en Joost
Ensink
Vaste ligplaats: Naarden
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Voor winnaars
Het verschil tussen winnen of verliezen is soms maar
een paar seconden. Of wel of niet het juiste materiaal.
Met je stuurmanskunsten kunnen we je niet helpen,
maar met goed materiaal wel. We hebben veel op
voorraad en ook nog eens scherp geprijsd. Bestellen
kan bij ons natuurlijk gewoon online.

Sydneystraat 72
3047 BP Rotterdam
T 010 - 285 71 77
www.kokwatersport.nl

