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Voorpagina:
De Westerly GK24 ‘Racykaltrant’ (NED-2609) van Sylvia ter Meulen won 
de eerste DQTC in 2013 in Lelystad. De foto werd gemaakt door Hanneke 
Steensma. Andere foto’s uit dit boek zijn gemaakt door onder andere Riemer 
Witteveen/Zeilen Magazine en Twirre Bogaard en na overleg geplaatst.

De Dutch Quarter Ton Cup is georganiseerd in samenwerking met 
de organiserende watersportverenigingen en:
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VOORWOORD

Vanaf het eind van de jaren ’60 functioneert de 1/4 ton klasse als een van de meest 
succesvolle zeilklassen die er wereldwijd is. Bijna alle beroemde ontwerpers van nu 
zijn ooit gestart met het ontwerpen van 1/4 tonners. Vaak werd een prototype door 
professionele zeilers naar de overwinning gezeild, waarna de productie op gang kwam. 
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. Ook 
veel succesvolle zeilers hebben 1/4 tonner gezeild. In de jaren ’70 zeilden deze boten 
in Nederland regelmatig wedstrijden en velden van meer dan 20 boten waren geen 
uitzondering.

De laatste Quarter Ton Cup werd verzeild in 1997. De officiële 1/4 Ton-wedstrijden mochten dan van de 
kalender verdwenen zijn, er waren door de jaren heen nog altijd wel schepen van deze klasse op de 
wedstrijdbanen te vinden. Ga maar na, in 2002 en 2004 won Berry Aerts met zijn ‘Itch’ onder het IMS-
ratingsysteem de Verbondsbezems. Ook de 1/4 tonner ‘Foolproof’ van Roel Foolen bleek nog steeds 
competitief te zijn bij de diverse bekende wedstrijden in Nederland. 

In Engeland begon na 18 juni 2005 de revival van de 1/4 tonners pas goed. De gerestaureerde 1/4 tonner 
‘Purple Haze’ pakte op die dag de overall winst tijdens de Round the Island Race 2005 en won daarmee 
de Gold Roman Bowl. Vanaf dat moment werd heel Europa afgespeurd naar oude Ceccarelli, Fauroux of 
Jezequel boten, begonnen zeilers weer flink te investeren in de oude 1/4 tonners en schakelden ze diverse 
werven en ontwerpers in om oude schepen van dit type te laten voldoen aan IRC-eisen. De jaren er na 
groeit het wedstrijdveld gestaag in Engeland en worden de boten steeds professioneler. De Quarter Ton 
Class aldaar wordt op uitnodiging onderdeel van bekende en grote zeilevenementen in Engeland. Het 
heeft ook een keerzijde want om onder IRC competitief mee te kunnen zeilen moet flink in de buidel 
worden getast. 

In navolging op de revival in Engelands, organiseerden enkele enthousiaste Nederlandse 1/4 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 1/4 tonners ingeschreven. Helaas gooiden de 
weergoden roet in het eten door de zeilers te trakteren op een hele week windkracht 7. Een aantal 1/4 
tonners heeft Lelystad toen helaas niet kunnen halen. Het evenement was desondanks een groot succes 
en de organisatoren besloten enthousiast verder te gaan. 

In het seizoen zeilen wekelijks meerdere 1/4 tonners de woensdagavond wedstrijden van de R&ZV Naarden op het Gooimeer. Naarden 
is wat dat betreft bijna het Cowes van Nederland. Hier van links naar rechts de Extra Paulette ‘Black Pearl’ (NED-5328), de Yamaha 24 
‘Yamahoela’ (NED-2876), de Westerly GK24 ‘Comodo’ (NED-4333) en verstopt de Gibsea 80 plus ‘Fun-Run’ (NED-3664). Andere 1/4 tonners 
die dit jaar regelmatig aan de start verschenen waren de Extension ‘Balletent’ (NED-2284), de First 27 ‘Fair Wind’ (NED-8529) en de Conrad 
777 ‘Proton’ (NED-314). 



De eerste twee edities van de DQTC werden 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 globale ORC-meetbrief worden aangevraagd. Hierdoor 
kon de DQTC laagdrempelig, eerlijk, overzichtelijk en begrijpelijk onder ORC worden verzeild. De DQTC 
is inmiddels uitgegroeid naar een kleine competitie om meer 1/4 ton eigenaren de kans te geven om 
verspreid over het land aan een of meerdere evenementen mee te doen. 

Hoewel we als klasse wel eens het verwijt kregen de (toen toch al niet heel grote) ORC 4 ‘om zeep te 
hebben geholpen’ doordat we bij sommige evenementen een eigen startgroep kregen hebben we in 
2019 besloten de ORC 4 (weer) te omarmen. Vanaf toen waren de ORC 4 velden bij de evenementen die 
meetelden voor de DQTC vaak het grootst. Helaas verschenen, net als bij andere klassen, toch steeds 
minder 1/4 tonners aan de start. In het najaar van 2022 kwamen 15 1/4 ton zeilers dan ook bij elkaar 
en werd het besluit genomen om de DQTC in 2023 onder SW-rating te verzeilen. Dit om 1/4 tonners 
makkelijker een weekendje mee te kunnen laten doen en het 1/4 ton veld weer te laten groeien!

Inmiddels hebben ongeveer 70 1/4 tonners een of meerdere evenementen van de DQTC gezeild en we 
hopen ieder jaar weer dat er ‘nieuwe’ boten bij komen! De afgelopen edities werden gewonnen door een 
Westerly GK24, een Waarschip 1/4 ton, een Zeeton 24, een Robber 3E en een Sprinta DS. Dat levert niet 
alleen mooie foto’s op, maar geeft ook goed aan dat de verschillende boten aan elkaar gewaagd zijn.  

Op naar 2023, 1/4 ton rules forever!
Hylke Steensma

Aan de totstandkoming van dit boek hebben Fred van Beers, Ger Baijens, Jaap Huttinga, Marcel Groenbos,  
Max van der Tuin, René Morriën, Tessa van den Dool en vele anderen een bijdrage geleverd. Niets uit dit boek 
mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de maker.

Bronnen en interessante links:
www.kwarttonzeilers.nl website van de Dutch 1/4 ton fleet
www.noordzeeclub.nl website van de Nederlandse 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 1/4 ton fleet
www.quartertoncup.org website van de Quarter Ton Cup op de Solent
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1967 - 1996
In deze periode functioneert de Quarter Ton Class als een van de meest succesvolle zeilklassen die er 
wereldwijd zijn. Veel beroemde ontwerpers van nu zijn ooit gestart met het ontwerpen van 1⁄4 tonners. 
Dikwijls zeilden professionele zeilers een prototype naar de overwinning, waarna de productie op gang 
kwam. Ook veel succesvolle zeilers hebben in deze klasse gezeild. Een paar jaar geldt de 1⁄4 Ton Cup als 
het officieuze wereldkampioenschap offshore sailing.

De eerste Quarter Ton Cup werd in 1967 verzeild vanuit La Rochelle. Negen boten voeren mee, geen 
Nederlandse. De Belgische André Nelis – die in de Finn naar zilver en brons zeilde bij de Olympische 
Spelen – won het evenement met de ‘Spirit’, het prototype van de Spirit 24. Het winnende land mocht de 
Cup organiseren en Breskens werd voor 1968 aangewezen.

In 1967 had Hans Kortekaas de Verbondsbezem gewonnen met de ‘Piranha II’ (H 
1111), een door André Mauric ontworpen Challenger. Plannen werden gesmeed, 
en de Quarter Ton Cup van 1968 moest worden gewonnen. Om mee te mogen 
doen moest de boot voldoen aan de RORC-regels en een maximale rating hebben 
van 15 voet. De kajuit moest over een lengte van 1,20 m minstens 35 cm hoog 
zijn, met binnen twee vaste kooien van minstens 1,85 m en een kookgelegenheid 
en de kajuit moest voorzien zijn van ramen. De plakhouten serieboot had een 
rating van 17 voet, en moest dus worden aangepast. De rating werd naar 15 voet 
gebracht door onder andere de kiel van 1,32 m naar 1,24 m in te korten en door 
50 cm van de spiegel te zagen. Het achterstag werd vervolgens bevestigd aan een 
ronde buis aan de spiegel. Het zeilplan was ontworpen door professor Gerritsma 
van de TU Delft. De boot voerde een grotere genua en een smaller grootzeil met 
– nieuw voor die tijd – een doorlopende toplat. Zeilmakerij Gaastra ontwikkelde 
de zeilen. De boot was afgebouwd bij Jachtwerf Gerritsma in Heeg. Kortekaas 
won het evenement met bemanningsleden Dick de Kat en Wim Kuit. Er werd een 
wedstrijd van 20 mijl en een wedstrijd van 14 mijl voor de kust gevaren, twee 
wedstrijden op een Olympische baan en één langeafstandswedstrijd van 100 mijl. 

Volgens de regels mocht bij de langeafstandswedstrijd de spinaker niet worden 
gehesen, maar na protesten van de deelnemers werd dat toch toegestaan. In 1968 
werd behalve de Verbondsbezem ook de Kieler Woche gewonnen. De laatste 
zelfs overall, dus RORC Klasse 1 tot 4. De ‘Piranha II’ verscheen in 1968 dertig keer 
aan de start (de Quarter Ton Cup niet meegeteld) en werd 27 x 1, 2 x 2 en 1 x 3. En 
de Quarter Ton Cup werd inderdaad gewonnen. De eerste en enige keer dat een 
Nederlandse zeiler de 1/4 Ton Cup mee naar huis mocht nemen!

In 1969 werd de Quarter Ton Cup, door de winst van Kortekaas, wederom verzeild 
vanuit Breskens. Klaas Kremer zeilde met bemanningsleden Paul en Frank Henry 
het prototype van het Waarschip 1⁄4 ton (H-1387) naar het zilver. ‘Waarschip’ 

was de snelste boot van de vloot, maar de Duitse ‘Listang’ – gestuurd door Olympisch kampioen Rodney 
Pattison – zeilde beter. Er voeren meer Nederlandse boten mee. Derde werd de ‘Samourai’ (H-1443) 
van schipper Douwe Gaastra en vierde Cees van Tongeren met de Trotter Pandora ‘Pandoer’ (H-1416). 
‘Pandoer’ had een T-kiel en was z’n tijd ver vooruit. ‘Pandoer’ was met 6,5 meter de kleinste 1⁄4 tonner van 
het veld, en vooral het kruisrak naar de Noordhinder met een aanwakkerende noordwester tot 8 beaufort 
was volgens Cees van Tongeren een slijtageslag. Iedereen haalde dan ook opgelucht adem toen ze 
heelhuids arriveerden, een prestatie van formaat. Uiteindelijk varen er tussen 1968 en 1991 verschillende 
Nederlandse boten en zeilers een Quarter Ton Cup. 

GESCHIEDENIS VAN DE  
1/4 TONNERS
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2005 - heden
In deze periode beleeft in Engeland de Quarter Ton Class een succesvolle revival op de Solent. Beroemde 
en winnende boten uit 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 de broers Theo en André Bakker sluit aan in 2012.

Aanloop Dutch Quarter Ton Cup 2013
De ‘Itch’ van Berry Aarts effent het pad in Engeland. Het blijkt een intensief traject te zijn in de jaren 2006 
tot en met 2012. De ‘Itch’ blijft uiteindelijk permanent op Cowes liggen en in de diverse jaren worden de 
Vice Admiral’s Cup, de Quarter Ton Cup, diverse IRC-kampioenschappen en Cowes Week’s gevaren. Een 
stukje uit een ‘Itch’ nieuwsbrief van 2009.

Afgelopen jaar dachten we iedereen ‘een poepie’ te laten ruiken, omdat we in Nederland toch in de kop 
meezeilden (in theorie hebben we ook de snelste boot). Wat was het een openbaring dat we afgelopen jaar 
in het eerste kruisrak wel in de kop zaten, maar daarna volledig weg gezeild werden door onervarenheid met 
dit fantastische water, waarin stroming, ondieptes en golfslag een belangrijke rol spelen. Daarnaast was onze 
bootsnelheid te gering door een zware inboard, te geringe aantal m2 van de spinaker en een verkeerde kielvorm 
voor dit water. We zijn ons er inmiddels wel van bewust dat hier echt de beste zeilers van Europa zeilen, met het 
modernste van het modernste materiaal. Je merkt het ook aan een plaats als Cowes, waar het wedstrijdzeilen is 
uitgevonden. Bootontwerpers, bouwers en zeilmakers doen mee en staan gewoon op de kade om een praatje 
te maken. Ook de kwaliteit in materiaal, organisatie en ervaring is hier vele malen hoger dan in Nederland. 
Kortom, als je op niveau wilt zeilen, is dit ‘the place to be’. 

We spraken Berry in 2013 kort: “Eindelijk weer een leuk evenement in Nederland. We zijn destijds naar 
Engeland gegaan omdat hier weinig te doen was voor onze maat boot. Overigens zijn de evenementen 
in Engeland vooral grootschaliger. Ik zie mezelf als een amateur met ambitie, dus de DQTC is een mooie 
uitdaging. We hopen op mooie upwind rakjes, dit is toch wel het meest technische en tactische rak van de 
zeilsport.” 

Het Dutch Quarterton Sailing Team van Theo en André Bakker en Berry Aarts zijn vanaf maart 2012 volop 
aan het zeilen met de 1/4 tonners en dromen van een Nederlandse Quarter Ton Cup. In het naseizoen sluit 
Hylke Steensma (toen eigenaar van de ‘Pura Vida’ en onder andere organisator van de PolyClassic Cup van 
2012) aan. In 2013 organiseren Theo en Hylke de eerste DQTC. Een Engelse naam omdat (toen) de hoop 
was dat er wellicht ook buitenlandse 1/4 tonners interesse zouden hebben. Bij de eerste editie vaart een 
Franse proto 1/4 tonner mee en bij de tweede een Duitse Sprinta Sport, daarbij is het gebleven.
 

Links ‘Waarschip’ en 
rechts ‘Pandoer’ bij de 
Quarter Ton Cup van 
1969 in Breskens.
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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 meer specifiek 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 1/4 ton 
klasse werden de IOR-regels een aantal keer bijgesteld waardoor 
de bootjes aanzienlijk veranderden en groter, sneller en minder 
extreem werden.

1967 – 1970 15 ft. Rating  RORC Rule
1971 – 1978 18 ft. Rating  IOR
1979 – 1996 18,55 ft. Rating  IOR
 
De IOR-regel moedigde korte, brede boten aan met een 
beperkte stabiliteit. De gebruikelijke smalle waterlijn maakte de 
bootjes wiebelig, en het bemanningsgewicht in de rail was dan 
ook erg 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 midzwaard. De organisatie die de regels 
controleerde, besefte dat deze ontwikkeling niet geschikt was 
voor zeewaardige jachten, en de midzwaarden kregen een zware 
penalty. 

Bij de Quarter Ton Cup van 1978 in Japan waaide het de hele 
week gigantisch. Er zonk zelfs een 1/4 tonner tijdens een storm. 
De bemanning wist net op tijd het reddingsvlot op te blazen 
en werd na 17 uur door een passerend vrachtschip opgevist. 
Tijdens de langeafstandswedstrijd van 240 mijl schuilden 
enkele 1/4 tonners in de luwte van een eiland. De zeilers werden 
daar vervolgens door de politie gearresteerd, omdat ze geen 
paspoort bij zich hadden. Ze verbleven een paar dagen in de 
cel en zeilden het evenement niet uit. Het kampioenschap 
kreeg bijna een rampzalige afloop toen na de lange offshore 
twee jachten werden vermist. Een ervan, de voor Hong Kong 
zeilende ’Gremlin’ kwam 36 uur na de laatste deelnemer over de 
finish, met het Nederlandse bemanningslid Dick Bellinga in een 

noodverband. Tijdens een onverwachte gijp had Bellinga de giek 
tegen zijn hoofd gekregen. Doordat hij veel bloed verloor, had 
de bemanning veel tijd verloren met het oplappen van de ex 
FD-zeiler waarbij het schip door de sterke stroming enorm was 
afgedreven.

Bijna alle metingen waren zogenaamde puntmetingen. Het 
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, de veiligheidsuitrusting (volgens 
voorschriften) en het gelimiteerde aantal zeilen aan boord. Later 
werden grenzen aan bemanning geïntroduceerd, evenals de 
beperkingen voor 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 1⁄4 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’ (foto) al 
zevende werd. De boten kregen in de loop der jaren vaak wel 
een modernere tuigage.

IOR WAS HOT!
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2013 Lelystad RACYKALTRANT (Westerly GK24)  Jack Laurent Giles Sylvia ter Meulen
2014   SPOOM (Waarschip 1/4 ton) Klaas Kremer Leo Loman
2015  LARISSA (Zeeton 24) Van de Stadt Design Jos Kroon
2016  SECOND WAVE (Robber 3E) Peter Ståhle Bart Snel
2017  LARISSA (Zeeton 24) Van de Stadt Design Jos Kroon
2018  SECOND WAVE (Robber 3E) Peter Ståhle Bart Snel
2019  FURIE (Sprinta DS) Van de Stadt Design Ben Hoefsloot
2020  SECOND WAVE (Robber 3E) Peter Ståhle Bart Snel
2021  FURIE (Sprinta DS) Van de Stadt Design Ben Hoefsloot
2022  FURIE (Sprinta DS) Van de Stadt Design Ben Hoefsloot

WINNAARS DUTCH  
QUARTER TON CUP

Winnaar van de Dutch Quarter Ton Cup van 2022:
Ben Hoefsloot met zijn Sprinta DS ‘Furie’. Dit was de
derde keer dat Ben de overall jaarprijs won, klasse
gevaren! Schitterende foto van Twirre Bogaard.



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
2019 Cowes PROTIS (Engeland) Jacques Fauroux
2020 Cowes Niet verzeild
2021 Cowes PROTIS (Engeland) Jacques Fauroux
2022 Cowes BLT (Engeland) Jacques Fauroux

WINNAARS  
QUARTER TON CUP
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Volop genieten bij
Jachthaven Waterland

de full-service jachthaven aan het IJsselmeer

Jachthaven Waterland

Monnickendam

WWW.WATERLANDYACHT.NL  -  T: 0299 - 652000
Monnickendam ( 15 minuten vanaf Amsterdam)

Edam/Volendam
Markermeer

Monnickendam

Nautisch centrum
Naast een botenlift met mastentakel op de haven 
heeft ons nautisch centrum een tuigerij, zeilmaker, 
jachtservice en motorenonderhoud - alles op 1 terrein

Kom genieten in Monnickendam!
Van het heerlijke restaurant op de haven tot 
de strandtent op het Hemmeland. 
Monnickendam heeft voor ieder wat wils

Markermeer

Waterland Monnickendam;
sportief zeilen en 

riant vakantievieren



Doug Peterson is een van de meest succes-
volle jachtontwerpers aller tijden en is 
het meest bekend door zijn One Tonner 
‘Ganbare’ (1973) maar hij ook ontwierp 
diverse succesvolle ‘pintail’ 1/4 tonners 
die hij vervolgens jaarlijks verbeterde. 
Peterson overleed helaas in 2017.

•  Ontwerpnummer 11: ‘El Principio’ (eerste bij het 
Noord-Amerikaanse 1/4 Ton Kampioenschap 
van 1974), ‘Tickled Pink’ (tweede) en ‘Valkyrie’ 
(vijfde bij het Noord-Amerikaanse 1/4 Ton 
Kampioenschap van 1975 en 11e in 1977). 
Allemaal gebouwd door de beroemde 
Amerikaanse bootbouwer Carl Eichenlaub.  

•  Ontwerpnummer 14: ‘Pusillanimous’ (tweede bij 
het Noord-Amerikaanse 1/4 Ton Kampioenschap 
van 1975), ‘Poseidon’ en ‘Pumpkin Eater’. 
De laatste werd eigenlijk eerste maar werd 
gediskwalificeerd vanwege een fout op de IOR-
meetbrief.

•  Ontwerpnummer 35: ‘Rambunctious’ (zesde bij 
het Noord-Amerikaanse 1/4 Ton Kampioenschap 
van 1976) en ‘Smiles of Fortune’ (achtste). Beide 
gebouwd door de Amerikaanse bootbouwer 
Andy Green. 

•  Ontwerpnummer 39: ‘Star Eyed Stella’ (vierde bij 
de Quarter Ton Cup van 1976 in Corpus Christi) 
en ‘Blitz’ (met een midzwaard, tweede bij het 
Noord-Amerikaanse 1/4 Ton Kampioenschap van 
1977).

•  Ontwerpnummer 56: Seaway 25, een trailerbare 
zwaardboot gebouwd in Australië. Later ook 
gebouwd als Seaway 787.

•  Ontwerpnummer 72: ‘Black Arrow’ (tiende bij de 
Quarter Ton Cup van 1978 in Japan) en ‘Paradise’ 
(gezonken bij de Quarter Ton Cup van 1978 in 
Japan). Beiden uitgerust met een midzwaard.

•  Ontwerpnummer 73: De Conrad 760 1/4 
tonner. In meerdere varianten gebouwd in 
Polen.

  
In Varna (Bulgarije) en Vladivostok (Rusland,  
foto rechts) varen nog steeds grote velden  
met Conrad 25 Race 1/4 tonners, dezelfde  
romp maar een open spiegel. Ze varen daar  
als eenheidsklasse.

In Nederland varen een tiental Conrad 760 1/4 
tonners rond. De meeste standaard 760’s maar 
ook een verbouwde Conrad 25 Race. In 2020 
zochten Tessa van den Dool en Peter van Aacken 
een leuke eerste kajuitboot en dan het liefst een 
1/4 tonner. Kees van den Dool (Tessa’s vader) voer 
namelijk jarenlang wedstrijden met zijn Eygthene 
24 ‘Apple Pie’ vanuit Muiderzand en met zijn gezin 
vele weekenden en vakanties. In mei 2020 kwam 
Tessa bij toeval Jan Pesie tegen bij Loetje aan het 
IJ. Ze raakten aan de praat (zeilers vinden elkaar 
altijd) toen ze beide aan het wachten waren op een 
tafeltje. Hij had nog wel een 1/4 tonner op het oog 
en zou haar bellen en twee weken later kochten 
Tessa en Peter de Conrad 760 ‘First Time’ van hem. 
Na een paar maanden heel hard klussen varen ze 
nu met de boot genaamd ‘Glory Days’ (natuurlijk 
naar het nummer van Bruce Springsteen)  
vanuit Makkum bijna wekelijks op het IJsselmeer  
of het Wad. 

CONRAD 760 GLORY DAYS



Zoals in het hoofdstuk hiervoor te lezen is was 
Doug Peterson een van de meest succesvolle 
jachtontwerpers aller tijden. Op de jachtwerf 
van Jeremy Rogers in Lymington (Engeland) 
werden in totaal circa 25 Contessa 25 1/4 
tonners gebouwd. Het prototype van de 
Contessa 25 verliet de werf van Jeremy Rogers 
in Lymington in 1975 en zeilde als ‘Hobnail’ 
(K-6177) datzelfde jaar de Quarter Ton Cup in 
Deauville (Frankrijk). In 1977 werd ze in een 
veld van 52 boten derde bij het Engelse 1/4 Ton 
Kampioenschap. 

In totaal werden 24 25’s gebouwd door de werf. Er 
lagen ooit nog twee Contessa 25’s in Zeeland. De 
inmiddels naar Duitsland verkochte ‘Little Queeny’ 
van een Duitse eigenaar en de naar Denemarken 
verkochte ‘Five III’ van de Belg Gino Verbruggen 
die veel tochtjes en zo nu en dan een lokale 
wedstrijd voer vanuit Kortgene. Toeval is dat deze, 
in Denemarken schitterend opgeknapte, Contessa 
in het voorjaar van 2023 weer naar Nederland 
komt. We hopen haar ooit te zien bij de DQTC!

Nederlander Fred van Beers kocht de Contessa 
25 ‘Honey’ (K-631C) in 1988 in Swansea (Wales) 
en zeilde haar op eigen kiel, al hoppend langs de 
west- en zuidkust van Engeland, naar Nederland. 
“We hebben ongeveer vier weken over de tocht 
gedaan en het was een waar avontuur om met 
deze boot het Bristol Channel over te varen, 
Land’s End te ronden en de vele mooie plekken 
aan de zuidkust van Engeland aan te doen. 
Enigszins overmoedig hebben we de finale trip 
van Dover naar het vaste land met windkracht 8 
op de kop willen doen maar, ook tot opluchting 
van de kustwacht, zijn we na een uurtje beuken 
toch maar van teruggekeerd naar Dover om op 
iets beter weer te wachten. De boot deed het op 
dat moment, net als al die voorgaande weken, 
ondanks het achterstallige onderhoud, fantastisch 

maar wij vonden het net even te wild in windkracht 
8...”, aldus Fred.

Na aankomst in Nederland is de boot grondig 
gerenoveerd, gespoten in een mooie lichtblauwe 
kleur en kreeg ze de naam ‘Boozin’ Blues’. Deze 
naam is bijna gelijk aan het beroemde jazzcafé van 
Ned Kelly in Hong Kong (Jazz, Blues ‘n Booze) waar 
Fred was toen hij, als zeevarende op de grote vaart, 
het feit vierde dat hij (via brieven, toen nog) ge-
hoord had dat de vorige eigenaar was ingegaan op 
zijn bod om ‘Honey’ van hem te kopen. Fred had 
haar eerder al in Swansea zien liggen toen hij daar 
met een ander schip met enige regelmaat kwam. 
Tot 1996 werd met heel veel plezier gevaren 
met de Contessa. Veel wedstrijden in het 
rivierengebied werden gewonnen maar ook bij 
een paar wedstrijden van de Deltaweek in de NKK 
(haar zeilnummer was H-4840). De toenmalige 
wedstrijdserie van de Verenigde Rivieren 
Watersporters (de VRW; vier wedstrijden van Tiel 
via Gorinchem, Drimmelen naar Heusden) werden 
vijf jaar op rij gewonnen en de blauwe wimpels, 

die de overall winnaar per jaar voor die serie kreeg 
uitgereikt, hangen nog steeds thuis boven het 
bureau. De ‘Boozin’ Blues’ was niet te verslaan 
en menig line honours werd gehaald tegen de 
indertijd zeer snelle boten als de Pion of J/24. In die 
tijd waren ze een geduchte concurrent op en rond 
de rivieren maar ook in Colijnsplaat was men even 
beduusd van het potentieel wat deze 1/4 tonner in 
zich heeft.

Het is mooi te zien dat de ‘Boozin’ Blues’ nog 
steeds in alle glorie rondvaart en hopelijk hebben 
ook de huidige eigenaren net zoveel plezier van 
haar als wij al die jaren hebben gehad. 

Met vriendelijke groet, Fred

CONTESSA 25 HONEY



In 1995 kocht Dennis Pessers de boot. 
Ze lag toen in Heusden en stond in het 
rivierengebied bekend als een snelle zei-
ler die regelmatig wedstrijden zeilde en 
mooie resultaten boekte. Pessers zeilde 
vervolgens 15 jaar met de ‘Boozin’ Blues’. 
Eerst vanuit Waalwijk en later vanuit 
Den Bommel. Af en toe een plaatselijk 
wedstrijdje, maar vooral heel veel fijne 
weekendjes. Naast het vervangen van 
zeilen, beslag, apparatuur en dergelijke, 
was het vervangen van de oude Vire  
7 pk-benzine motor door een Farymann 
dieselmotor de grootste verbetering 
aan de boot. De boot bleek uitstekend 
single-handed te varen, vooral nadat 
diverse beslagen zoals overloop en lieren 
werden gemoderniseerd. Pessers zeilde 
dan ook veel solo. De boot voer onder alle 
omstandigheden goed maar vooral aan 
de wind ging ze hard. Met de juiste trim 
zat ze zo op haar rompsnelheid en regel-
matig zeilde ze grotere jachten voorbij.

Pessers voer eigenlijk altijd fanatiek, en 
de meest spannende avonturen waren 
beslist onder spinnaker, die er vaak op 
stond om de boot op de ruime rakken wat 
meer snelheid te geven. Deze 1/4 tonners 
staan bekend om hun eigenschap om 
onder spinnaker snel en sterk te broachen 

en vooral op de smalle Maas was dat 
soms lastig.

Op de Grevelingen is Pessers wel eens 
platgegaan. De waterspiegel bleef enkele 
centimeters onder de kajuitingang maar 
door de zware loden kiel kwam de boot 
in alle rust weer rechtop en werd lekker 
doorgevaren. Toen de kinderen groter 
werden werd de boot te klein en is 
Pessers overgestapt op een andere boot. 
Pessers vindt het leuk om te zien dat zijn 
oude boot veel aandacht krijgt en wens 
de nieuwe eigenaar veel plezier met de 
Contessa. 

November 2022
Als je in Friesland bent opgegroeid dan 
is dat met zeilen en schaatsen, bij mij 
was dat niet anders. In het begin in een 
Optimist, Laser, Valk, BM’er en daarna wat 
langere tochten gemaakt in een Albin 
Ballad en een Contessa 35 (een Doug 
Peterson ontwerp). Na een aantal drukke 
(familie/werk) jaren weinig tijd gehad om 
te zeilen en dat wilde ik weer oppakken. 
Mijn ogen waren eigenlijk gericht op een 
Contessa 43 maar omdat ik niet iedereen 
van de familie (vaak) mee kan krijgen 
ontstond het idee om een daysailer aan 
te schaffen. Dat resulteerde uiteindelijk 
in de aanschaf van een Contessa 25. Een 
prachtige youngtimer en eveneens een 
ontwerp van Doug Peterson. 

MYS in Medemblik de opdracht gegeven 
om er, met behoud van originele details, 
een nieuw schip van te maken. Romp, 
onderwaterschip en dek zijn volledig 
geschuurd, gevuld, gepolijst en opnieuw 
gespoten. De nieuwe originele kleuren 
zijn afgestemd met de Contessa werf, 

Jeremy Rogers Ltd. in Lymington. 
Voetlijsten, dekbeslag en railing zijn 
allemaal nieuw. Ook hebben we ervoor 
gekozen om het zeilplan iets aan te 
passen en ‘gemakkelijker’ te maken. Met 
een wat langere giek, een 7/8e getuigde 
Seldén mast en een rolfok is dit aardig 
gelukt. Ook hebben we een pole op het 
dek gemaakt die we kunnen uitschuiven 
voor gebruik van de Code Zero. Dit alles 
in tegenstelling tot de korte giek en grote 
fok/genua van de jaren ‘70/‘80.

Het maakt de boot wat eenvoudiger 
om (single handed) te zeilen en toch 
voldoende performance te leveren. 
Eveneens de overloop in de kuip 
naar voren verplaatst zodat het 
geen kuitenbreker meer is. Boven 
de kajuitingang hebben we een mal 
gemaakt waarin de B&G apparatuur 
geplaatst is. Het interieur is ook volledig 
vernieuwd waarbij er extra polyester 
laminaat is aangebracht voor versteviging 
van het dek, mastvoet en staand want. 
Na twee jaar refit zetten we nu de laatste 
punten op de i en dan gaat de ‘Honey’ 
in maart/april 2023 te water. Ik kan niet 
wachten om met haar te zeilen!

Groeten en tot op het water,
Anton Veenstra

Eind oktober even te water voor een  
klein rondje en het inmeten van de zeilen.  
Daarna weer het water uit voor laatste 
punten op de i.

14



De Defenders zijn een 
bijzondere verschijning 
op het water. De Defen-
der 15 is een door de 
Franse jachtarchitecten 
Jacques Gaubert en 
André Mauric ontwor-
pen acht meter lange 
polyester 1/4 tonner. Ze 
werd speciaal naar de 
toenmalige RORC 1/4 
Ton regels ontworpen 
en van 1969 tot en met 
1972 gebouwd door 

Jachtwerf F. Dekker en Zonen aan de Diemerzee-
dijk in Amsterdam.

Bij de winderige Quarter Ton Cup van 1969 op de 
Noordzee voor Breskens verschenen van 23 tot 
en met 28 augustus meerdere Defenders aan de 
start. Ontwerper Gaubert finishte als zesde met 
zijn ‘Barracuda II’ (F-1183). Op een achtste plaats 
de Nederlandse zeiler Kuijt met zijn ‘Defenderis’ 

(H-1494), gestuurd door de Belgische zeiler André 
Nelis. De Duitse Listang 1/4 tonner ‘Listang’, met 
aan boord Olympische zeilers Ulli Libor en Rodney 
Pattison, wisten het prototype van het Waarschip 
1/4 ton gestuurd door ontwerper Kremer voor 
te blijven. Bij de Quarter Ton Cup van 1970 in 
Travemünde (Duitsland) zeilde de Nederlandse 
Defender 15 ‘Stormy’ mee met aan boord vader en 
zoon Dekker.

De Defender 27 was een door de werf zelf 
aangepast model, gebaseerd op de Defender 
15. De lengte en breedte bleef gelijk maar de 
romphoogte ging iets omhoog en de kajuit 
werd geheel aangepast aan de toen geldende 
klantwensen. Ook hier is naderhand weer een 
mutatie op verricht en dat is ongeveer in 1973 
gebeurd. Er zijn dus twee typen Defenders 27: een 
laag (oud) model en een hoog (nieuw) model. Het 
oudere lage model had een maximale stahoogte 
in de kajuit van 1,75 cm. Het nieuwe model had 
hier 1,80 cm. De 27 is later door EDOR in Boven 
Leeuwen ook nog gebouwd. De 27 was het meest 
succesvolle model van de werf, later zijn er ook 
nog Defender 32 en 35’s gebouwd.

Bennie Wiegers zeilde in de jaren ’70 heel fanatiek 
in de Finn. In 1977 kocht hij echter bij Dekker een 
romp van een 27 met schotten en een kiel. Dek 
en kajuit werden vervolgens zelf ontworpen en 
gebouwd van Bruynzeel hechthout. De eerste 
acht jaar werd in de IOR gezeild in de originele set 
up maar, toen de lichte 1/4 tonners in opkomst 
kwamen, werd een hele winter gerekend en 
kwam er een 1,5 meter langere mast op de boot. 
De originele giek bleef aan boord en met het 
grotere zeiloppervlakte bleef de ‘Sea-Line’ net 
binnen de toen geldende 1/4 ton regels. In het 
Oosten worden maar weinig zeilers geboren maar 
Wiegers zeilde met wisselende bemanningen toch 
veel wedstrijden. De eerste jaren lag de boot in 
Stavoren maar ze ligt, na een paar jaar Medemblik, 
nu in Lelystad. We hopen de bijzondere Defender 
27 sport ‘Sea-Line’ (NED-3030) nog eens bij een 
DQTC te zien!

DEFENDER 15 EN 27 1/4 TONNERS

Karakteristieke IOR-lijn van de Defender 27.



Marcel Groenbos is sinds 2021 eigenaar van de 
‘Driftkikker’. Na een grondige renovatie inclusief 
een nieuwe mast, nieuwe giek, nieuw staand en 
lopend wand en nieuwe zeilen was hij er klaar 
voor. Hij was van plan om ook het NK ORC4 2022 te 
zeilen vanuit Muiden, maar Corona gooide helaas 
roet in het eten... Eind september stond wel de 
200 Mijls Solo op het programma en hij schreef 
onderstaand verslag. 

De 200 Mijls Solo lonkte, na een mislukte poging 
acht jaar geleden, al een tijdje. Dit jaar moest het 
er maar van komen en het doel was uitvaren. De 
laatste twee weekenden voor de race werden 
gebruikt om de boot aan de veiligheidseisen te 
laten voldoen en om het comfort aan boord een 
beetje te verhogen. Dat laatste was nog wel een 
dingetje zonder kombuis en toilet aan boord.

De dinsdag voor de start de boot overgevaren 
naar Lelystad. Daar volgt kort een teleurstelling 
als via de mail het bericht binnenkomt dat de 
race, vanwege weinig wind, door de organisatie is 
ingekort tot een 100 mijls. Mijn bootje loopt bij 6 
knopen wind bijna 5 knoop. En door, ik ga ervoor. 
Bij aankomst in Bataviahaven voel ik me, met mijn 
voor up en down uitgeruste kwarttonner, wel een 
beetje een buitenbeentje tussen alle voor deze 
race uitgeruste 30 tot 50 voeters. Op naar de BBQ 
en kennismaken met de tegenstanders. 

Woensdag moet er tussen 07:00 en 10:00 uur 
gestart worden of in dit geval het melden van 
de eerste rustperiode. Bijna alle boten blijven de 
komende 24 uur, bij gebrek aan wind, in de haven. 
Ik heb geen AIS wat de baan buitenom over de 
Noordzee onmogelijk maakt. Met de huidige 
weervoorspelling kies ik voor baan 8.

Donderdag op om 07:05 uur ga ik onder spi 
over de startlijn naar de Sport I. Na een rak 
met de genua volgen weer vier rakken met de 
spinnaker. Helaas zakt de wind er na de EA1 uit 
en na de sluispassage bij Enkhuizen ga ik voor 
anker. Na de verplichte zes uur ankeren vaar ik 
naar de Compagnieshaven waar de deelnemers 
aan de race gratis mogen liggen. Hulde voor de 
organisatie! Voor sluitingstijd snel snel eten halen 
bij de Chinees en na de rijsttafel nog even onder 
de douche en naar bed. Ik lig naast Heino ‘Cras 
Factus Est’ en, omdat die snel weg wil, een wekker 
gezet. 

Vrijdag vertrek ik met de samen met de ‘Blue 
wave’ en die retesnelle rode Kolibri 6.5 uit 

Enkhuizen op weg naar de KG. Na bijna twee 
uur varen ben ik bij Urk en kan de spi er weer 
op. Bij de RHA komen de eerste problemen. 
Twee vrachtschepen oplopend en een 
tegemoetkomend. Zo kan ik dus niet oploeven 
naar de ELB. De snelheid moet eruit en ik val een 
beetje af naar binnen de wind om de spi achter 
het grootzeil te krijgen. En dan draait de spinnaker 
even om het voorstag maar gelukkig is die weer 
vrij snel uit de knoop. De weg naar de ELB is dan 
inmiddels ook weer vrij. Daarna volgen nog een 
paar mooie rakken en het doel is Hindeloopen om 
daar te wachten op de noordoostenwind. 

DRIFTER 25 DRIFTKIKKER 
IN DE 200 MIJLS SOLO
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Op zaterdag is de noordoostenwind er vroeger 
dan voorspeld en ontstaat de optie om meteen 
door te varen naar de finish. Na een ontbijt 
met verse croissantjes op naar het vervolg. Het 
waait goed en ik twijfel om de spi te zetten op 
het eerste rak. Ik doe het niet en dat kost me 
de zesde plek van de deelnemers die baan 8 
hebben gezeild. De concurrent ‘Seaduction’ hijst 
hem wel en uiteindelijk is het verschil minder 
dan 4 minuten op 19 uur zeilen. Vandaag zeil ik 
de genua op de buitenschoot en dat is een hele 
verbetering. Op naar de Sport A en daarna naar 
de Sport C bij Medemblik. Dat is helaas pal voor 
de wind. Dit oude IOR-ontwerp rolt als een gek 
en de stuurautomaat trekt het niet. Voor mij is het 
onverantwoord om het voordek op te gaan maar 

ook zonder spinnaker vaar ik ruim boven mijn 
targetspeed. Bij Enkhuizen door de sluis en daarna 
het laatste rak naar de finish. Om 17:15 uur vaar ik 
langs de Sport I en zit mijn 100 mijls erop! In drie 
dagen ben ik niet een keer overstag gegaan. Het 
was een supermooi evenement, ik heb enorm 
genoten, de boot beter leren kennen en een nieuw 
snelheidsrecord op de klok gezet. En uiteindelijk 
overall 36e geworden van de 93 deelnemers!

Met dank aan de organisatie van de 200 Mijls, ik 
kom heel graag weer terug. En hoop uiteraard ook 
dat er dan meer 1/4 tonners meedoen!

Marcel Groenbos
Drifter 25 ‘Driftkikker’ (NED-3693)
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In 1977 kocht Ton Vos bij Dekker een romp met 
schotten en een motor. Op de werf bouwde hij haar 
af en leerde zo lamineren en het in elkaar zetten en 
pas maken van het interieur. De boot kreeg de naam 
‘Black and White’ (zie nevenstaande foto) en Vos 
voer vele wedstrijden onder NKK zoals de 100 Mijls 
vanuit Enkhuizen, de Flevorace, de Trintel Race, de 
Y Torenrace en de clubwedstrijden van de WZW op 
de Westeinder. Na een seizoen zeilen vond Vos dat 
de mast te veel doorboog en hij plaatste dubbele 
zalings. Vos zeilt tegenwoordig Pampus maar denkt 
met veel plezier terug aan de 1/4 tonner. 

De tweede eigenaar was Jeff Hollestelle (bekend van de 
Waterkampioen) die de boot ‘Jester’s Magic’ noemde en 
de zwarte bies blauw verfde. Hollestelle legde de boot in 
Eembrugge, maakte flinke tochten met de boot en zeilde zelfs 
een paar keer solo op en neer naar Engeland. 

De derde eigenaar was Marcus Kloos. Kloos zeilde eerst vanuit 
Brouwershaven met haar voordat ze verhuisde naar Harlingen. 
Van daaruit werden vele schitterende tochten op het Wad naar 
Terschelling en Vlieland gemaakt. 
 

DRIFTER 25 RUSH OF BLOOD
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Na een paar jaar genieten werd de boot verkocht 
aan de vierde eigenaar Danny Kronenburg en 
verhuisde ze naar Scheveningen waar ze de naam 
‘Blue Note’ kreeg. Kronenburg zeilde lekker op zee 
en pakte soms een wedstrijdje van de Jachtclub 
Scheveningen mee. In 2013 was hij aanwezig bij de 
eerste DQTC die vanuit Lelystad werd verzeild. Dat 
was een mooi vaardoel tijdens een vakantie. 

November 2022
Als huidige eigenaar van deze Drifter, is mij 
gevraagd om haar levensverhaal aan te vullen. Ik 
ben Max van der Tuin, sinds mijn studententijd 
fanatiek wedstrijdzeiler en in die tijd altijd 
bemanningslid geweest op verschillende 
kajuitjachten. De afgelopen 10 jaar ben ik 
voordekker op ‘Coppelia’, een halftonner van 
het type Jeanneau Rush. In december van 2020 
ben ik bij ’Blue Note’ gaan kijken. Het zou mijn 
eerste eigen boot worden. ‘Blue Note’ had 
overduidelijk tijd en aandacht nodig. Toch werd 
ik op slag verliefd op haar rompje en de racy 
trimmogelijkheden. Ook de indeling, die lekker 
toeren absoluut mogelijk maakt, sprak me aan. 
De deal was snel rond. Een aantal dagen later, het 
was kerstvakantie, ben ik aan boord gegaan om 
de boel eens flink op te ruimen en een en ander 
voor te bereiden voor de tocht uit Scheveningen. 
Voor de winter kon ik de Drifter in Ketelhaven 
leggen en met twee vrienden zijn we, tussen 
kerst en oud en nieuw, begonnen aan de tocht. 

Raar gevoel, binnen een half uur nadat ik voor 
het eerst mijn eigen boot had losgegooid van 
de kade, lagen we op de Noordzee, onder spi en 
deden 7 knopen richting IJmuiden. Heerlijk! De 
tocht over het Noordzeekanaal en IJ werd door 
motorpech eentje als uit een jongensboek, maar 
we zijn uiteindelijk in Ketelhaven aangekomen. 
Het seizoen 2021 stond in het teken van fiksen wat 
gefikst moest worden, het bootje leren kennen en 
ook het uitzoeken van een fraai nieuw grootzeil en 
genua 3. Nieuwe bekleding op de kussens maakte 
het interieur jaren jonger. Voor wedstrijden leek 
het nog wat vroeg, maar in september voeren we 
de Kilorace op het Ketelmeer en deden gewoon 
dapper mee om de dagprijzen die bestaan uit 
kilo’s kaas. Helaas maakte een gebroken helmhout 
dat we op de zondag moesten opgeven. In dit 
weekend doopten we de ‘Blue Note’ om tot ‘Rush 
of Blood’. Na een winter op de kant, waarin het 
onderwaterschip en de inboard benzinemotor 
goed zijn aangepakt, gaat ‘Rush of Blood’ voor 
het nieuwe seizoen naar de Houtribhaven in 
Lelystad. Hier leer ik steeds meer hoe heerlijk het 
is om al gewoon aan boord te zijn. Varen doe je 
nooit genoeg, maar ik neem me echt voor om 
volgend seizoen meer het water op te gaan. Ik 
wil de boot beter leren kennen en sneller leren 
varen. Wedstrijdjes? Ja hoor, jullie gaan me er zeker 
tegenkomen!

Hartelijke groet,
Max van der Tuin
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Om te beginnen een tekst van de ontwerper  
Koos de Ridder uit het eerste 1/4 ton jaarboek van 
2013. Te mooi om niet nog eens te gebruiken. 

In januari 1973 ontving ik het verzoek van de heer 
George Stead, om voor hem een 1/4 tonner te 
ontwerpen. George Stead had met veel succes 
in Engeland met een Spirit 28 wedstrijd gezeild, 
en promootte de Spirit 28 in Engeland voor de 
Bootbouwerij A.J. van Heygen, de Belgische 
bouwer. Via Van Heygen kwam George meer 
te weten over mijn aandeel in het ontwerp van 
de Spirit 28. De reputatie van George Stead, hij 
zeilde toen op de ‘Morning Cloud’ van de Britse 
politicus Ted Heath, was mij inmiddels bekend. 
Het wedstrijdzeilen zonder tijdsvergoeding sprak 

en spreekt mij zeer 
aan en is de meest 
interessante manier 
van wedstrijdzeilen. 
Ik hield ruggenspraak 
met mijn werkgever 
Wolter Huisman, die 
het door mij ontwerpen 
van een 1/4 tonner niet 
als concurrentie zag 
met ontwerpers van op 
die werf in aanbouw 
zijnde grotere Admiral’s 
Cuppers.

George wilde wel 
zo spoedig mogelijk 
beginnen met bouwen. 
Ik beloofde hem dat hij 
in mei het lijnenplan 
kon hebben en voordien 
al enige informatie 
over kiel, mast, 
zeilen, etcetera. Mijn 

slaapkamer werd tekenkamer, en in weekends, 
avonden en vele nachtelijke uren kwam het 
ontwerp tot stand. Bij de bestudering van de 
IOR-meetformule bleken er ‘metingvoordelen’ 
te behalen zonder hydrostatische of dynamische 
nadelen. Tevens diende aan de gestelde eisen van 
‘leefbaarheid’ voor deelname aan de Quarter Ton 
Cup voldaan te worden.

Een en ander resulteerde onder andere in een 
hoog vrijboord, een bol dek, geknikte deklijn, 
afgeronde steven, smalle waterlijn, grote 
dekbreedte en ‘knik’ halverwege vrijboordhoogte. 
Dit zonder het deel van de romp dat normaliter 
het water raakt geweld aan te doen. Aan dek, 
zeilplan, kiel, roer en constructieplan werd ook de 
benodigde aandacht besteed. Het lijnenplan werd 

op 2 mei 1973 aan de in spanning afwachtende 
George Stead verstuurd, kort daarop de resterende 
tekeningen. Na ontvangst meldde George dat 
het er goed uitzag. Zijn garage was met latten en 
PVC-folie verlengd, de ‘Extension’, en was ready for 
take off. Ongeveer eind juli kreeg ik de uitnodiging 
om de romp te komen bekijken en nog wat details 
te bespreken. Hoewel het casco constructief en 
naar afwerking aan mijn gestelde doel voldeed, 
deelname aan de Quarter Ton Cup van 1973, 
associeerde je het nog niet direct met een zeilboot. 
Mede door het zeilen op de ‘Morning Cloud’ lukte 
het George helaas niet zijn boot op tijd in het 
water te hebben voor de Quarter Ton Cup.

Eind september was Extension’s eerste wedstrijd, 
met goed resultaat, echter aan de rating van 
19,5 ft moest nog worden gewerkt. ‘Extension’ 
zeilde dat seizoen, met goed gevolg, nog diverse 
wedstrijden, maar George besloot een One Tonner 
te gaan bouwen, en verkocht ‘Extension’ aan Tony 
Bassadone. Ook Tony zeilde hard met ‘Extension’ 
en won schandalig veel prijzen. Inmiddels toonde 
FD bouwer Bob Hoare belangstelling om in ‘cold 
molded ply’ casco’s te bouwen voor zelf-afbouw. 
De bekendste daarvan zijn de ‘Nervous Tension’ 
en de ‘Coquette’. Deze bootjes komen in vele 
uitslagen voor. In 1975 heeft Extension Marine Ltd. 
een mal gemaakt voor polyester rompen, weer 
voor zelf-afbouw. De eerste boot die zij bouwden 
was ‘Minestrone’.

In 1974 was het Jim Lensveld van Jachtwerf 
Middelharnis, die belangstelling toonde om 
zowel een ½ ton Extension (Solution) als een 
1/4 ton Extension te bouwen. Jim stond open 
voor experimenteren en dit sloot goed aan bij 
mijn wensen om meerdere tuig, kiel en roer 
configuraties te testen. Dit resulteerde in een grote 
verscheidenheid aan de in Middelharnis gebouwde 
Extensions. Opmerkelijk zijn de variaties in 
tuigages van 3/4e naar 7/8e, 15/16e, masttop en 
weer terug naar de oorspronkelijke 3/4e tuigage 
van de ‘oer-Extension’ van George Stead, maar ook 
de aanzienlijke verschillen in positie van de kielen 
en roeren.

Het meest opzienbarend vind ik nog steeds Tony 
Bassadone’s actie in 1974. Hij deed mee aan de 
Royal Southern Deauville Race en de JOG Deauville 
Race, waar na de start van de eerste startgroep een 
uur gewacht werd voor de start van de tweede 
startgroep. Uiteindelijk werd in beide groepen een 
eerste en een tweede plaats behaald.

Met vriendelijke groet, Jac de Ridder 
(Jac de Ridder yacht design)

EXTENSION 24 BALLETENT
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Één van de in Middelharnis ge-
bouwde Extensions was de ‘Explo-
sion’, gebouwd door werknemer 
Leen Bom. Hij was niet van plan 
wedstrijden te gaan zeilen maar 
wilde gewoon een snel toerbootje. 
Onder de boot dus ook geen diepe 
slanke racekiel maar, van een afge-
brande Delanta, een ondiepe kiel 
die in een hoekje op de werf lag. 
Die kiel was 200 kg lichter dan vol-
gens het ontwerp nodig was, maar 
met weinig wind liep ze heel hard.

Na vele jaren zeilplezier verkocht Leen 
Bom haar aan Teun Mast. Er kwam een 
nieuw tuig op de boot met een langere 
mast en meer zeil. Door de ondiepe (te) 
lichte kiel was de boot met meer wind 
lastig onder controle te houden maar 
met weinig wind ging ze nog steeds heel 
hard. De boot kreeg overigens de naam 
‘Balletent’, als knipoog naar de originele 
Extension ‘Balletent’ die de (inmiddels 
overleden) neef van Mast ook heeft 
gehad. 

Warner Rosenboom kocht de boot in 2016 
en de boot verhuisde naar Scharendijke. 
Warner toerde een paar jaar lekker op 
de Oosterschelde en haalde de oude 
dieselmotor uit de boot met het plan die, 
samen met de werfbaas van Scharendijke, 
te vervangen door een elektrische motor. 
Die motor is er nooit gekomen en, toen 
Warner tegen een Marieholm IF aanliep, 
werd ze verkocht aan René Morriën. De 
boot verhuisde over de weg naar Naarden 
waar al veel 1/4 tonners lagen die allemaal 
de woensdagavondwedstrijden van de 
lokale vereniging voeren.

Wie zijn jullie, waar wonen jullie,  
dat soort dingen?
Wij zijn René en Martine Morriën, vader 
en dochter. Wij wonen in Gorinchem 
(René) en Nieuwegein (Martine) en zijn de 
trotse eigenaren van de Balletent.  

Ons mooie schip ligt in de jachthaven  
van Naarden. 

Waarom ooit voor deze Extension gekozen?
Vader en dochter huurden af en toe een 
weekend een boot om er samen op uit te 
trekken. Toen René tijdens een van deze 
weekenden door een gebroken zeerailing 
tussen wal en schip viel en letterlijk voor 
Pampus in het water lag, besefte wij dat 
je beter een eigen boot kunt hebben. 
De rest van de familie houdt meer van 
‘figuurdrijven’ op een luxe boot met 
zoveel mogelijk comfort. Wij houden 
echter van zeilen zonder te veel poespas, 
dus gingen we op zoek naar ónze boot. 
We begonnen met het bepalen van een 
budget. Maar tijdens het zoeken kwamen 
we in een oerwoud van bootjes die we 
niet wilden hebben. Toen vonden we een 
DB2, René had hiertegen gezeild voor 
de geboorte van Martine. Een prachtige 
boot, maar helaas zo veel slijtage dat de 
romp haast doorzichtig was geworden. 
Verder zoeken bracht ons bij de kwartton-
klasse. Mooie, goed hanteerbare boten, 
waar je lekker mee kunt varen.  Maar bij 
de meeste van de boten die we bekeken 
dachten wij ‘Wat een hoop rommel als 
interieur in die boten, wij wilden een 
sportieve zeilboot’. Drijvende caravans 
en logge ‘woonschepen’ zijn niet aan 
ons besteed. We wilden een snel bootje, 
zonder tierelantijntjes. Toen vonden we 
de ‘Balletent’. Na een testvaart wisten we 
het zeker: dit is ons schip! Het bleek een 
Extension 24 te zijn die vroeger ‘Explosi-
on’ heette. De oud-eigenaar was dolen-
thousiast over het schip en maar vooral 
ook het vooruitzicht dat er opnieuw een 
vader-dochter combinatie op de ‘Balle-

tent’ zou varen. Zijn enthousiasme werkt 
aanstekelijk en gelukkig was de deal snel 
gesloten. Nog diezelfde zomer voeren wij 
onze eerste toertjes vanuit Scharendijke.   
Wij hebben voor de Extension gekozen, 
omdat wij zijn gevallen voor haar prach-
tige ontwerp en heerlijke zeilkwaliteiten 
en niet te vergeten zijn prachtige (door 
sommigen Spartaans genoemd) interieur 
met vier kooien, een kooktoestel en een 
wasbak.

Je vaart in Naarden, waarom? Je woont niet 
om de hoek?
Omdat Scharendijke toch wel erg uit de 
route was, gingen we op zoek naar en 
haven die dichterbij was. Destijds woonde 
Martine nog in Hoofddorp en we zochten 
iets dat tussen Hoofddorp en Gorinchem 
in lag, maar wel aan een mooi zeilwater. 
En het liefst in een haven waar iets te 
beleven is. Via de kwarttonclub kwam 
René erachter dat er in Naarden woens-
dagavondwedstrijden gezeild werden 
en daar hadden wij wel oren naar! Lekker 
wedstrijdjes zeilen, een reden hebben 
om doordeweeks te gaan zeilen en ook 
nog enigszins aan te reizen. René had het 
onzalige idee opgevat om de boot zelf op 
een aanhanger naar Naarden te rijden. We 
hebben beiden een druk bestaan en met 
een buitenboordmotor de staande mast 
route varen was voor ons geen optie. Wij 
vonden buitenom varen ook geen goed 
idee in verband met de destijds aanwezi-
ge apparatuur. De tocht met de boot op 
de trailer naar Naarden was zenuwslo-
pend. Heeft u wel eens met een ‘klein 
bootje’ achter een bus gereden? Op de 
trailer leek de ‘Balletent’ gigantisch maar 
toch gingen we op pad. 

René en Martine Morriën
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Het eerste viaduct was hoog genoeg, 
maar toen de Botlektunnel in zicht kwam 
kreeg René het toch wat benauwd. We 
reden rustig, te rustig volgens de vracht-
wagens achter ons. Terwijl wij erg dicht 
langs de tunnelwand reden haalde de ene 
na de andere vrachtwagen ons in. Dan is 
een rijstrook toch wel erg smal. Gelukkig 
zijn we zonder kleerscheuren in Naarden 
aangekomen. Het trailer avontuur was een 
typisch gevalletje ‘eens maar nooit meer’. 
Maar nu zijn we blij dat we in Naarden 
liggen. Een gezellige haven met een ac-
tieve woensdagavondclub en veel mooie 
wedstrijdjes.  

Welke wedstrijden vaar je het liefst?
Wij beleven erg veel plezier aan de 
woensdagavondwedstrijden. Al vroeg in 
het jaar hebben wij een reden om te gaan 
zeilen. Vanaf april tot half september is 
het elke woensdag raak! Zo leerden wij de 
‘Balletent’ snel kennen! En nog steeds le-
ren we elke woensdag wel iets bij. Variatie 
in de schootspanning, hekstagspanning 
en onderlijkspanning, in deze vriende-
lijke wedstrijdomgeving kunnen we het 
allemaal uitproberen! Natuurlijk zijn de 
grotere wedstrijden zoals de Pampus en 
de Zuiderzee Regatta ook leuk, maar de 
toegankelijkheid van de woensdagavond-
wedstrijden zorgt ervoor dat we die het 
liefst zeilen!

Mooiste herinnering?
De mooiste herinnering wat een vraag! 
Zeilen is meer dan een herinnering, elke 
keer gebeurt er weer wat. Dan worstelen 

we tegen de wind en de week erop zitten 
we zo stil mogelijk om met een zachte 
bries de boot vooruit te jagen, terwijl de 
zwaardere boten nog stilliggen. Mooie 
herinneringen genoeg: Voordat de 
‘Balletent’ op ons pad kwam huurden wij 
een aantal keer een Waarschip in Huizen. 
Deze weekenden waren altijd gevuld met 
gezelligheid. Soms (te) veel wind, soms 
geen wind, maar altijd gezellig. Deze 
vader-dochterweekenden waren het 
begin van de wens om samen een boot 
te kopen, maar dat wisten we toen nog 
niet. Overdag heerlijk zeilen, ‘s avonds 
lekker uit eten en daarna bier aan boord. 
Urenlang ouwehoeren en daarna slapen 
met het geluid van kabbelend water. Élke 
zeiler kent dit gevoel en weet hoe heerlijk 
je dan slaapt!  

Wat heb je vroeger gevaren? 
René heeft wel wat wedstrijdervaring. Als 
student voer hij mee aan boord van het 
schip ‘Dwarskop’, een X-342 van schipper 
Jan Leder. Hier leerden René wat nodig 
was om te winnen, want Jan Leder wilde 
altijd winnen en daar deed hij alles voor. 
Gaten boren in de spanten en alles moest 
van boord voor de wedstrijd. De water-
tank werd leeggepompt en een paar 
flessen water was genoeg. En elke twee 
jaar nieuwe zeilen. De spinaker ging er 
altijd op veel wind of niet! Er was zelfs 
een stormspi aan boord. Zeilen deden we 
op het Haringvliet, de Grevelingen en de 
winterwedstrijden voor Scheveningen.  
Met een jong gezin zeilde René een jaar of 
15 niet of nauwelijks. Om het zeilen weer 

op te pakken kocht René een Simoun 4.85 
maar dat was geen succes. Zeilen op de 
Merwede bij Gorinchem is niks vergeleken 
met de Grevelingen en het Haringvliet. 
Toen René naast het familieleven weer wat 
meer tijd kreeg stapte hij weer regelmatig 
op bij wegstrijden. De laatste jaren vooral 
op de X-40 ‘Missing Link’ van schipper 
Alex Schakel. Martine heeft (nog) niet 
zo veel ervaring. Als kleine druif heeft zij 
zeillessen gehad in een optimist, waarbij 
René de leraren fanatiek meehielp vanuit 
de Rib. Ook heeft Martine een weekje 
zeilvakantie in een Laser overleefd op 
haar twaalfde. Daarna bleef het lang 
stil in de zeilcarrière van Martine, op de 
vader-dochter zeilweekenden na.

Totdat René voorstelde om in 2018 op 
te stappen bij de Colin-Archerrace op 
de X-40 van zijn vaste schipper. Die race 
zorgde voor een échte kennismaking met 
wedstrijdzeilen. Het weer was prachtig en 
de crew gezellig. De 4-uur-diensten pittig, 
maar goed te doen. Het vuurtje werd écht 
aangewakkerd toen Martine midden in 
de nacht uit bed getrokken werd: de spi 
moest eraf. In de regen, met haar zeil-
broek maar half aan, werkte Martine net 
zo hard als de rest van de zeer ervaren 
bemanning. Toen Martine na 20 minuten 
verwaaid en verregend weer in haar slaap-
zak kroop, wist ze het: ik wil vaker zeilen! 
Niet lang daarna kwam de ‘Balletent’ op 
ons pad. 

De rest is geschiedenis… 
en toekomst



Ron Holland werd in 1947 in Auckland 
(Nieuw-Zeeland) geboren. Opgroeien in 
Nieuw-Zeeland betekende opgroeien op 
het water en de vader van Ron - die het 
beste met zijn zoon voor had - kocht voor 
zijn zevende verjaardag een klein zeil-
bootje. In eerste instantie was zoonlief 
boos, hij had namelijk liever een roeiboot 
gewild, omdat hij bang was dat het zeil-
bootje snel om zou slaan. De eerste keer 
dat hij ging zeilen sloeg hij inderdaad om, 
en hij werd door lokale vissers naar de wal 
gebracht. Ondanks die negatieve ervaring 
ontwikkelde hij binnen een jaar een bijna 
koortsige passie voor het zeilen en werd 
hij snel opgenomen in de hechte lokale 
zeilgemeenschap.

In 1966 werkte Ron als leerling jachtbouwer bij een 
werf in Auckland waar hij zijn eerste 26 voets zeil-
boot ‘White Rabbit’ ontwierp. In 1968 verhuisde 
Ron naar San Francisco en ging aan de slag bij de 
jachtontwerper Gary Mull die hem de fijne kneepjes 
van het vak leerde. In Florida werkte hij ook voor de 
ontwerper en bouwer Charlie Morgan van Morgan 
Yachts, en daar ontwierp hij een zijn eerste 1⁄4 ton-
ner. De maximum 1⁄4 ton maat was destijds 18 voet, 
en als je 18 met een Nieuw-Zeelands accent uitsprak 
kreeg je ‘Eygthene’, de naam van de boot. In Florida 
werd een zeilwedstrijd gewonnen en de eerste prijs 
was verscheping naar Weymouth (Engeland) voor 
de Quarter Ton Cup van 1973. Het verhaal is bekend, 
ze wonnen het evenement. Overigens zonder een 
wedstrijd als eerste over de finish te gaan. 

De rompvorm van ‘Eygthene’ was ongewoon voor 
die tijd. Ze had een smalle waterlijn maar was erg 
breed waardoor optimaal gebruik kon worden ge-
maakt van het gewicht van de bemanning. Een bij-
komend voordeel van de grote breedte was dat ze 
binnen best ruim was, en er zijn er flink wat als crui-
ser-racer verkocht. In Nederland door Teeuw Water-
sport, wat in eerste instantie een lokale watersport-
winkel aan het Dr. Langeveldplein in Sliedrecht was.

Ruurd Hoogendoorn kocht zijn Eygthene 24 in juli 
2021 in Herkingen en schreef enthousiast onder-
staande tekst voor het jaarboek. 

We waren al een tijdje op zoek naar een boot. We 
(mijn vrouw Annelies en ik) zijn allebei opgegroeid 
met zeilen en hadden eind vorige eeuw de ‘Casca-
deur’, een Spirit 28. Maar na de komst van de kin-
deren en een verhuizing naar de regio Eindhoven 
werd deze weer verkocht. Maar het water blijft trek-
ken en na het bekijken van een Eygthene 24, Albin 
79, Spirit 28, Albin Ballad, Loper, nog eens twee keer 

een Albin 79, nog eens een Spirit 28 en 2 keer een 
She 31 zag ik op een zondag op marktplaats deze 
Eygthene 24 te koop staan voor een zeer gunstige 
prijs. Ik ben ’s avonds nog naar Herkingen gereden 
en na een korte bezichtiging besloten we dat we 
voor deze prijs de gok wel konden wagen. De vol-
gende dag de boot naar Noordschans gevaren waar 
we een ligplaats hadden geregeld. Vanuit Best, 
onze woonplaats, is dat de dichtstbijzijnde haven 
waar we de ruimte hebben om te varen.

Die zomer nog wat dagjes en weekenden ermee 
gezeild en al varende een toch wel stevig to do-lijst-
je gemaakt. 

EYGTHENE 24 SHEILAH
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Ook konden we een oud-eigenaar opsporen, die 
ons vertelde dat hij de kielbalken had moeten ver-
vangen en ook dat hij wat herstelwerkzaamheden 
had gedaan aan het hoofdschot, dat rot bleek te zijn 
op de plek van de dek doorvoeren. Dat verklaarde 
meteen de extra wantputtingen, die een slordige 10 
cm meer naar buiten zaten, en alle extra RVS platen 
op het hoofdschot die tevoorschijn kwamen toen ik 
’s winters de extra betimmering van het schot ver-
wijderde. Toen bleek ook dat na voornoemde her-
stelwerkzaamheden de oorzaak daarvan, lekkende 
wantputtingen, nog niet verholpen was. Resultaat: 
wederom rotte plekken. De toch al stevige to-do 
lijst werd nog iets langer.

Het eerste deel van de winter werd besteed aan 
het uitzoeken hoe we een en ander moesten gaan 
aanpakken, want uitbesteden was geen optie. Hoe 
werkt epoxy? Wat voor hout hebben we nodig? 
Waar haal je dat? Waar kunnen we nieuwe (langere) 
RVS chainplates kopen? En ga maar door. Gezocht 
op Internet en gevraagd aan bekenden. En uitein-
delijk bij Polyservices in Nieuwerkerk (waar we ruim 
anderhalf uur binnen zijn geweest voor advies) naar 
buiten gelopen met een hoop voor ons onbekend 
materiaal.

Toen werd het maart en moest het gaan gebeuren. 
De decoupeerzaag in het schot en gaan. Esthetisch 
kan binnen nog wel wat verbeterd worden, maar er 
kon weer gezeild worden. Verder hebben we het 
staand want vervangen, wat vallen vernieuwd, het 
dek geschilderd, bijna alle lekkages opgespoord 
en verholpen, lakwerk gedaan, de romp met Riwax 
aangepakt, de nieuwe naam er op geplakt en nog 
een hoop kleine aanpassingen gedaan. Uiteindelijk 
waren we net voor Hemelvaart klaar en kon de boot 
te water en de mast er weer op. Heerlijke weeken-
den en de zomervakantie gevaren. Hoewel ik moet 
toegeven, dat ik bij het eerste tochtje met vlagen 
boven de 20 knopen de billen wel even heb samen-
geknepen maar de mast bleef staan!

We beginnen het bootje nu echt te leren kennen 
en vertrouwen en kijken alweer uit naar volgend 
seizoen. Een nieuwe genua 2 en een grootzeil zijn 
besteld, dus kunnen we straks nog sneller en hoger! 
Dan gaan we misschien ook wat wedstrijdjes probe-
ren in de buurt.

Groeten en tot op het water!
Ruurd en Annelies
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Bruce Farr werd in 1949 in Auckland (Nieuw-
Zeeland) geboren. Tegenwoordig woont Farr in 
Annapolis, Maryland (USA). Farr was als kind altijd 
met bootjes bezig en, na wat kleine zwaardbootjes 
en skiffs, ontwierp Farr in 1972 zijn eerste 1/4 
tonner. ‘Fantzipantz’ was een doorontwikkeling 
van de eerder door hem ontworpen 1/2  
tonner ‘Titus Canby’. Op de wedstrijdbaan liet 
‘Fantzipantz’ zien hoe hard het 24 voetertje kon 
gaan en Alpha Marine besloot de boot in productie 
te gaan bouwen. De Farr 727 was geboren. 

De eerste boot uit de mal ‘Genie’ was ook meteen 
succesvol op de wedstrijdbanen. Met zijn eigen 
‘727’ won Farr in 1975 het Nieuw-Zeelandse 1/4 
Ton Kampioenschap en de Royal Akarana Yacht 
Club besloot haar uit te zenden naar de Quarter 
Ton Cup in Deauville (Frankrijk). Farr moest echter 
op zoek naar een bemanning omdat hij zichzelf 
had verbonden aan het Admiral’s Cup team. 
Uiteindelijk regelde hij Roy Dickson (die ‘Genie’ 
stuurde bij de wedstrijden voor het Nieuw-
Zeelandse 1/4 Ton Kampioenschap en vader van 
de later beroemde zeiler Chris Dickson), Graeme 
Woodroffe, Rob Martin en bouwer Murray Crockett. 
De eigenaar van ‘Genie’ besloot vervolgens ook 
naar Frankrijk af te reizen.

Voor vertrek kreeg ‘727’ de naam ‘45° South’ en 
werd haar rating geoptimaliseerd voor de in juli te 
verwachten condities voor de Franse kust: weinig 
wind en een choppy zee. Daar aangekomen was 
de concurrentie niet echt onder de indruk van 

de kleinste bootjes van de vloot. Tot dan toe 
waren vooral grote zware overtuigde 1/4 tonners 
competitief. De eerste wedstrijd was, doordat de 
wind wegviel, zenuwslopend en beide Nieuw-
Zeelandse bootjes zakten naar de achterhoede. 
Maar toen de zeewind eenmaal begon te waaien 
en de spinaker gehesen kon worden planeerden ze 
het veld voorbij en zeilden ze het 43 boten tellende 
veld aan gort. Na een paar prima wedstrijden in de 
voorhoede won ‘45° South’ de laatste long distance 
met 26 minuten voorsprong. Door die winst was 
Farr meteen een grote naam en ontwierp vanaf 
dat moment vele winnende boten. Grappig om 
te vermelden is dat ‘45° South’ voor de laatste 
wedstrijd aan een Fransman werd verkocht. Zusje 
‘Genie’ werd in Deauville knap zesde. ‘Genie’ werd 
na het evenement verkocht naar Engeland waar ze 
in haar eerste jaar 27 van de 37 wedstrijden won. 
Ze wordt nog steeds fanatiek gezeild op de Solent. 

Wereldwijd werden er flink wat 727’s verkocht en er 
werden ook goede resultaten behaald. Zo won de 
Farr 727 ‘Waikikamukau’ het Australische 1/4 Ton 
Kampioenschap in 1975 en ‘Why Why’ het Noord-
Amerikaanse 1/4 Ton Kampioenschap in 1976. Een 
paar 727’s voeren de Quarter Ton Cups van 1976, 
1977 en 1978 maar wereldwijd werd het succes van 
de Farr 727 gestopt door de komst van de J/24. 

In Nederland liggen twee exemplaren, beide 
toevallig in Scharendijke aan de Grevelingen. 
De ‘Der Elch’ werd ruim 20 jaar geleden in 
Bremerhaven gekocht waar lag ze jarenlang in 

FARR 727 
MUTS
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een schuur had gelegen. De toenmalige Duitse 
verkoper was er regelmatig mee naar Helgoland 
gezeild en zeilde ook wat lokale wedstrijdjes. De 
huidige Belgische eigenaar heeft met zijn gezin 
overwegend de Zeeuwse wateren bevaren. Nu zo 
nu en dan nog een dagtochtje. De andere 727 is de 
‘MUTS’ van Casper Mutsaers uit Breda. 

Fokko Kooij uit Waalrijk was altijd al een fan 
van Bruce Farr. “Toen al zijn tijd ver vooruit die, 
door wars te zijn van de voor zeileigenschappen 
enorm slechte IOR-beperkingen, innovatieve 
ontwerpen maakte in alle Ton-klassen die het veld 
aanveegden op pure bootsnelheid.”, aldus Kooij. 
Op zoek naar een rappe betaalbare Farr vond hij 
in Saint-Malo (Frankrijk) de ‘Oxygen’. Een zwaar 
verwaarloosde en verouderde Farr 727 die daar 
lag te verpieteren. Zo zat het hoofdschot los 
van de romp, was het beslag zwaar verouderd, 
was de gelcoat poreus en was de mast op 
dekhoogte doorgerot. Kooij stripte het bootje 
en er werd een nieuw schot in gelamineerd. 
Ook werd de originele polyester hoekkeuken 
verwijderd en werd een keukentje gemaakt in 
twee lage kasten bij de doorgang naar voren. 

Voorin kwam een V-bed en alle kussens 
werden vernieuwd. Kooij zaagde de steekmast 
door en maakte er een dek-stepped mast van 
met een strijkvoet. Ook werd al het beslag 
vernieuwd en werden romp en dek drie keer in 
tweecomponenten geschilderd. Met de nieuwe 
Yamaha buitenboordmotor was ze weer als nieuw. 
Gelukkig waren de North zeilen nog redelijk 
bruikbaar. Kooij zeilde er maar twee weken mee 
want hij kon de verleiding niet weerstaan een 
Laser 28 (uiteraard ook een Farr ontwerp) te kopen. 
Jean Jacques van Dijk en Silvester de Bruin zeilden 
na Kooij met de 727 en tegenwoordig is ze dus van 
Mutsaers.
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De Duitse zeiler (en redacteur bij het Duitse watersportblad YACHT) Georg Nissen zeilde verschillende 1/4 
tonners in het verleden, allen ‘Timschal’ genaamd. In 1973 finishte hij, met zijn eerste ‘Timschal’ (G-1699) 
- een geoptimaliseerde Dehler Delanta – als derde bij de Quarter Ton Cup in Weymouth (Engeland) en die 
plaats behaalde hij weer in 1974 in Malmö (Zweden). In 1975 in Deauville (Frankrijk) werd het bootje al wat 
oud maar ze wisten toch op plaats zeven te finishen. Voor de Quarter Ton Cup van 1976 in Corpus Christi 
(VS) voer Nissen met zijn tweede ‘Timschal’ (G-950) - het prototype van de Oceaan 25 1/4 tonner - en 
finishte hij op plaats 12. Deze ‘Timschal’ zeilde als het goed is ook de Quarter Ton Cup van 1977 in Helsinki 
(Finland) nadat ze was gekocht door een bemanningslid. Voor de Quarter Ton Cup van 1979 in  
San Remo (Italië) ontwierp Nissen, na jaren met Van de Stadt 1/4 tonners 
gevaren te hebben, zelf de ‘Timschal Schwammdrüber’ (G-2004). Nissen finishte 
op de Middellandse zee als 19e. 

De Duitse zeiler Peter Struck kocht haar en noemde haar ‘Randale’ en zeilde 
verschillende Cowes Weeks en de Quarter Ton Cup van 1984 in Nieuwpoort 
(België). Op de stormachtige Noordzee finishte de boot door materiaalpech als 
22e. In 1988 zeilde Duitse schipper Gosch de, inmiddels best oude, boot naar 
een 14e plaats bij de Quarter Ton Cup in Travemünde (Duitsland).

Na een tijdje verhuisde ze naar de Maasplassen in Limburg en zeilde daar 
een aantal jaren als ‘Xreme’. Toen de Nederlandse zeiler Berry Aarts met zijn 
Mohnhaupt 1/4 tonner ‘Itch’ onderweg naar de Cowes Week een ongeluk kreeg 
had hij snel een trailer nodig. De ‘Xtreme’ stond toen net met trailer te koop en 
Berry kocht de hele set en kon zo toch met de ‘Itch’ de Cowes Week zeilen! De 
Nissen verhuisde naar Vinkeveen en later naar Cowes. Het was de bedoeling dat 
ze daar opgeknapt zou worden voor deelname aan het Engelse 1/4 ton circuit 
maar Berry was druk met zijn Stephen Jones 1/4 tonner ‘Wings’ en de Nissen 
kwam weer te koop. In 2020 kocht Richard Klabbers haar en Sevenstar Yacht 
Transport (zijn werkgever) bracht haar naar Medemblik voor een refit. Door drukke werkzaamheden  
kwam Klabbers helaas niet aan de refit toe en werd ze weer verkocht. We hopen de boot in 2023 weer  
in het 1/4 ton veld te zien!

GEORG NISSEN 1/4 TONNER 
RANDALE
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In 2013 werd de eerste Dutch Quarter Ton 
Cup vanuit Lelystad georganiseerd. Dit 
jaar is de 10de editie georganiseerd en is 
de 1/4 ton revival dus al 10 jaar bezig in 
Nederland. Naast het delen van kennis 
en ervaringen en het promoten van 
wedstrijden voor 1/4 tonners stond een 
gezellige 1/4 ton bijeenkomst al een tijdje 
op de verlanglijst van de in oprichting 
zijnde Nederlandse 1/4 Ton Vereniging. Die 
bijeenkomst vond zaterdag 11 juni plaats 
in Jachthaven Naarden. Een leuke dag voor 
1/4 ton zeilers van nu, maar ook voor 1/4 
ton liefhebbers, zoals zeilers, ontwerpers 
en bouwers.  

Vrijdagavond lagen er al een paar in de 
passantenkom en zaterdag kwamen er in de loop 
van de ochtend steeds meer aanwaaien. Het was 
een schitterend gezicht en een reis door de tijd 
om de verschillende 1/4 tonners bij elkaar te zien 
liggen. Na een openingswoordje door initiator 
Hylke Steensma vertrokken de aanwezige boten 
naar het Gooimeer om daar samen een rondje te 
zeilen.

De ‘Yamahoela’ 
fungeerde als startschip 
en toeterde iedereen 
de goede kant op. Aan 
boord ook oud 1/4 ton 
zeiler Bob van den Broek 
(destijds eigenaar van 
de Extension ‘Exception’ 
en, onder andere bij het 
1/4 Ton WK van 1979 in San Remo (Italië), stuurman 
op de Extension ‘Balletent’). Op de ‘Cool Kid’ van 
de gebroeders Sepers voer Rob Hartman mee 
(destijds stuurman op de rappe Manzanita 1/4 
tonner ‘Mazatlan’).

Er waren zelfs twee 1/4 tonners aanwezig die in het 
verleden 1/4 Ton WK’s hebben gezeild. Zo zeilde 
de Fauroux 1/4 tonner ‘Fool Proof’ onder Franse 
vlag het WK van 1984 en de Conrad 777 1/4 tonner 
‘Proton’ onder Poolse vlag de WK’s van 1985, 1986, 
1987, 1988, 1991, 1994, 1995 1996 en 1997. Die 
laatste is dan ook de 1/4 tonner die de allermeeste 
1/4 Ton WK’s ooit heeft gezeild. Ze heeft ongeveer 
heel Europa gezien!

JUBILEUMBIJEENKOMST 
IN NAARDEN



Het zonnetje scheen flink en het waaide lekker, 
champagne sailing! Het baantje werd uiteindelijk 
iets ingekort omdat de vloot op tijd weer in de 
passantenkom moest zijn. Er waren intussen nog 
wat 1/4 tonners bijgekomen en er kwamen nog 
meer liefhebbers bootjes kijken zo ook Koos 
de Ridder, de ontwerper van onder andere de 
Extension. Er lagen uiteindelijk 20 1/4 tonners aan 
de kade, een geweldig gezicht. In het clubhuis 
van de R&ZV Naarden werd gezellig nog wat 
gedronken. 

Het was een zeer geslaagde bijeenkomst en er is 
afgesproken dat we niet nog eens 10 jaar gaan 
wachten maar in 2023 gewoon weer een gezellige 
1/4 ton bijeenkomst organiseren!

De aanwezige 1/4 tonners  
in Naarden:  
• Balletent (Extension 24)
• Bellatrix (Ecume de Mer)
• Black Pearl (Extra Paulette)
• Chiquitina (Elvstrøm 1/4 tonner)
• Comodo (Westerly GK24)
• Cool Kid (Starbuck)
• Driftkikker (Drifter 25)
• Fool Proof (Fauroux 1/4 tonner)
• Hebbes (Drifter 25)
• Kattekop (Drifter 25)
• N’ipper (Albin Accent)
• Meta Magic (Westerly GK24) 
• Panta Rhei (Waarschip 1/4 ton)
• Passe-partout (Ecume de Mer)
• Proton (Conrad 777 1/4 tonner)
• Reset (Oceaan 25)
• Second Wave (Robber 3E)
• Vizcaya (Oceaan 25)
• Yamahoela (Yamaha 24)
• Zefier (Drifter 25)

30



Zoals eerder in dit jaarboek te 
lezen is heeft Doug Peterson 
diverse 1/4 tonners getekend. 
Scheepswerf F. Lewin BV in 
Vianen bouwde zijn 1/4 tonner 
(ontwerpnummer 11) onder de 
naam MG 26. Volgens de originele 
brochure kon ze als racer met een 
flush deck (zoals ‘El Principio’, US-
47171) of als cruiser met een kajuit 
worden besteld. Ook kon gekozen 
worden uit een 1,55 m of een 1,32 
m diepe kiel. In totaal rolden er iets 
meer dan 10 MG 26’s van de werf.

Enige tijd geleden kwam Jim Steen-
kamer in contact met Wim Bakker, de 
eerste eigenaar van zijn boot. Bakker, 
die sinds 2011 in Portugal woont, kreeg 
op 14-jarige leeftijd van zijn ouders een 
zeilboot op de voorwaarde dat hij niet 
ging roken. Ook de aanschaf van een 
brommer werd uitgesloten. Zijn eerste 
boot was een 16m2 waarmee plaatselijke 
wedstrijdjes werden gezeild. Trainen was 
geen probleem want de familie Bakker 
woonde vlakbij de jachthaven in Yerseke 
en de jonge Wim zeilde bijna iedere dag 
na schooltijd. Aangezien de 16m2 op de 
Oosterschelde meer onder dan boven 
water voer werd in 1968 een casco van 
een Waarschip 1/4 tonner aangeschaft. Na 
afbouw werd ze geregistreerd als ‘Zwet-

ser’ met zeilnummer H-1647. Een bijzon-
der bootje met een vinkiel in plaats van 
de toen standaard bulbkiel en de mast 
op het dek meteen voor het verlaagde 
kajuitje. 

Geduchte tegenstanders op de wed-
strijdbaan waren onder andere het 
Tequila ‘Bantam’ van Willem Akkerman, 
de Defender ‘Tramontana’ van Chris van 
Fraassen, de Ecume de Mer ‘Bellatrix’ van 
Piet Ponjee, de ‘Loper’ van Frans Maas, de 
MG 26 ‘Barca Rossa’ van de gebroeders 
Keuning, de Extension ‘Nimrim’ van Arjan 
de Graag en de Oceaan 25 ‘Oceaan 3’ van 
Hans Malchus. Met het Waarschip werden 
vele wedstrijden gevaren (voornamelijk 
in Zeeland) met als hoogtepunt de overall 
winst van de Zeelandwedstrijden van de 
KR&ZV De Maas in het kader van de Delta-
week, nu alweer 51 jaar geleden. 

De reden voor de aanschaf van de MG 
26 in 1976 was dat Bakker iets groters 
wilde met wat meer uitdagende zeilei-
genschappen. De ‘Zwetser II’ (H-2302) lag 
ook in Yerseke dus aan zeil- en trainings-
mogelijkheden geen gebrek. Er werden 
veel wedstrijden gevaren maar de familie 
ging ook met de boot op vakantie naar de 
Belgische en de Franse kust, de Kanaalei-
landen en de Engelse zuidkust. 

De mooiste overwinning met de ‘Zwetser 
II’ is de Mosselrace. Met heel licht weer 
werd een andere koers dan de rest van 
het veld gekozen zodat ze als enige de 
ton Keeten A konden ronden en zo voor 
stroom met 20 minuten voorsprong op 
de rest aankwamen. Het ging helaas 
niet altijd goed want begin jaren ‘80 had 
Bakker een aanvaring na de start van een 
wedstrijd van Zierikzee naar Terneuzen. 
Gewoon buitenom, dat gebeurde toen 
nog in die tijd. De Admiral’s Cupper ‘For-
midable’ van Piet Vroon priegelde zich na 
de start door het veld kleinere bootjes dat 
eerder was gestart en liep door de harde 
wind uit het roer. De ‘Zwetser II’ werd 
geraakt en zowel hekstoel als achterstag 
werden van boord gezeild. Doordat Bak-
ker razendsnel de grootschoot straktrok 
bleef de mast gelukkig staan. Beide boten 
moesten de wedstrijd helaas wel verlaten.

MG 26 ZWETSER II
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Bakker denkt nog met veel plezier terug 
aan zijn tijd met de 1/4 tonners, en dan 
vooral aan de grote velden, de goede 
sfeer en de sublieme aan de windse 
eigenschappen van de MG 26. Er werd 
hard en fanatiek gezeild en wel zo dat de 
mast op een gegeven moment bijna door 
het kajuitdak werd gedrukt waarna een 
ijzeren paal tussen de mastvoet en de kiel 
werd geplaatst. Dat scheelde behoorlijk. 
Aan de, bij de bouw geplaatste, Vire 
benzinemotor en de, zeker met wat meer 
wind, spannende voor de windse eigen-
schappen (een combinatie van een smalle 
spiegel en een iets te klein roer) heeft 
Bakker iets minder goede herinneringen. 

In 1982 werd de boot verkocht aan de 
heer La Grand uit Wemeldinge die er ook 
jaren mee zeilde. Later is schaatscoach 
Wopke de Vegt nog eigenaar geweest. 
Hij verfde de romp opnieuw fris geel met 
tweecomponenten en de Vire 7 pk-ben-
zinemotor werd vervangen door een 
tweecilinder diesel. De Vegt denkt met 
veel plezier terug aan het heerlijke bootje, 
zeker als er een dikke bries stond...

Steenkamer kocht de MG 26 in 2022 en 
noemde haar ’Zilverzee’. In de jaren ’70 
voer hij met zijn ouders fanatiek met 

een door Lewin gebouwde Pion (bouw-
nummer twee). In die tijd zag hij op de 
werf ook al eens een MG 26 en vond haar 
lijnenplan toen al erg mooi. Na jarenlang 
andere boten gezeild en opgeknapt te 
hebben was hij toe aan een nieuwe uitda-
ging en liep toevallig tegen de MG 26 aan. 

Ze werd gekocht en over de weg naar de 
oprit naast zijn huis vervoerd. Het plan is 
de boot zeilklaar te maken en in 2023 al 
mooie tochtjes te kunnen maken.
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Traditiegetrouw organiseerde WSV Almere-Haven 
op de vier zondagen na de herfstvakantie de 
Pinguïn Cup onder SW op het Gooimeer. En dan 
om precies te zijn op 25 september en 2, 9 en 16 
oktober en in de startgroepen SW Laag (een hele 
rappe 1/4 tonner) en de SW Hoog (zes 1/4 tonners). 
De ‘Yamahoela’ had in september na de Pampus 
Regatta, de Zuiderzee Regatta en de WAC-finale 
nog wat credits over om thuis in te zetten en dus 
werd ingeschreven. En daarnaast is het natuurlijk 
ook gewoon een superleuk evenement in het 
najaar met meestal lekker zeilweer en leuke korte 
up/down baantjes op het Gooimeer.

Op 25 september zeilden Hylke en Amin, die met 
zijn Drifter 25 1/4 tonner ‘Zefier’ in Naarden ligt, 
de eerste wedstrijddag. Heel weinig wind dus dat 
moest goed komen met z’n tweeën. Onderweg 
naar de start werd alles doorgenomen (Amin voer 
voor het eerst mee op de ‘Yamahoela’) en het ging 
gezellig en ontspannen en ze wisten zelfs beide 
potjes te winnen! Tweede werd de ‘Black Pearl’ en 
derde de ‘Wolk’. 

Op 2 oktober was Nieke (de dochter van 
Hylke) jarig en dat werd in Utrecht gevierd, de 
‘Yamahoela’ bleef in de box. Het was op het 
Gooimeer wel een hele mooie zonnige zeildag en 
er werden drie potjes gezeild. In de SW Hoog wist 
de ‘Comodo’ na drie wedstrijden knap als tweede 
te eindigen na de rappe Robber 3E 1/4 tonner 
‘Second Wave’. De ‘Black Pearl’ eindigde op de 
derde plaats.

Op 9 oktober waaide 
het lekker en was de 
‘Yamahoela’ weer van 
de partij met Hylke, 
Joost en Paul aan 
boord. Het werd een 
schitterende zeildag en 
er werden drie potjes 
gevaren. De ‘Second 
Wave’ was er ook weer 
en, samen met de 
‘Black Pearl’, werd het 
een mooie strijd met 
veel positiewisselingen. 

Aan het einde van de dag stond de ‘Yamahoela’ 
met vijf punten (twee paaltjes en een drietje) 
bovenaan in het dag klassement. De ‘Second Wave’ 
had ook vijf punten (twee tweetjes en een paaltje). 
Derde de ‘Black Pearl’ die de derde wedstrijd knap 
tweede werd. 

Op 16 oktober stond de finale op het programma. 
Een dikke windkracht vier werd voorspeld en 
met Hylke, Joost, Nik en Jonas aan boord vertrok 
de ‘Yamahoela’ naar het startgebied. Vandaag 
stonden de twee laatste wedstrijden op het 
programma. Er was door het wedstrijdcomité 
geen tussenstand bekend gemaakt maar zowel 
de ‘Yamahoela’ als de ‘Second Wave’ hadden 
vier eerste plaatsen gevaren en het zou dus een 
spannende dag worden. De ‘Yamahoela’ voer 
lekker met de dikke bries en wist beide potjes vlak 
achter de ‘Second Wave’ (die onder SW sneller 
moest) binnen te komen. De drie man in de rail 
hielpen ook zeker in de upwind rakjes. 

Bij de prijsuitreiking op het terras van de WSV 
Almere-Haven mocht de ‘Yamahoela’ de hoofdprijs 
in de SW Hoog ophalen. De ‘Second Wave’ 
eindigde als tweede en de ‘Black Pearl’ als derde. 
Drie 1/4 tonners op het podium, toch leuk! Voor 
de ‘Yamahoela’ was het helemaal een feestdag. 
Omdat we de meeste paaltjes hadden gevaren 
van beide startgroepen wonnen we ook nog eens 
de Pinguïn Cup overall! We hopen dat volgend 
jaar meer 1/4 tonners deze vier zondagen in de 
agenda te zetten. Prima wedstrijdleiding, goede 
communicatie met de deelnemers via de marifoon, 
leuke korte potjes onder SW op het Gooimeer en 
om 12 uur de eerste start dus ook niet onmogelijk 
vroeg je bed uit.

Het was voor de ‘Yamahoela’ sowieso een 
schitterend jaar. Met 20 (!) verschillende 
bemanningsleden voeren we 30 (!) dagen 
wedstrijd: de woensdagavondcompetitie van de 
R&ZV Naarden (2e), de 10e DQTC (4e), de ORC4 
Verbondsbezem (3e) en de Pinguïn Cup (1e). 
Geweldig leuk, hard en vooral gezellig gevaren. 
Binnenkort gaat de boot de kant op en gaan we 
aan de klus om volgend jaar weer lekker buiten te 
gaan spelen! 

PINGUÏN CUP VANAF DE 
YAMAHOELA

YAMAHOELA sailing team
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De Nederlandse Fauroux 1/4 tonner ‘Foolproof’ en de Franse one-off  
Castro 1/4 tonner ‘Pinguïn Playboy’ in gevecht bij de eerste DQTC die  
tijdens de Lenco Regatta van 2013 op het IJsselmeer werd verzeild. 
Schitterende foto van Klaas Wiersma (www.klaaswiersma.nl)





Robert H. Perry is een in Seattle (Washington) 
gevestigde jachtontwerper. In 1957, toen Perry 
twaalf was, verhuisden hij en zijn gezin van Sydney, 
(Australië) naar Vancouver (British Columbia, 
Canada). De reis maakte een blijvende indruk op 
hem en wakkerde zijn interesse voor jachtontwerp 
aan. Toen Perry negen was verhuisde zijn gezin 
naar Mercer Island, Washington (Amerika) waar 
zijn interesse in zeilboten echt groeide, hij de 
beroemde ontwerper William Garden ontmoette, 
lid werd van de plaatselijke jachtclub en op school 
uitblonk in technisch tekenen.

Na diverse ontwerpen, waaronder 
een paar ferrocement blue water 
zeiljachten, kreeg hij in het 
voorjaar van 1976 de opdracht 
van Bob Cadranell om een 1/4 
tonner te ontwerpen. Cadranell 
bouwde de flush deck ‘Union 
Jack’ op zijn werf in Seattle en hij 
wilde zich met haar kwalificeren 
voor de Quarter Ton Cup van 
1976 in Corpus Christi (Amerika). 

Helaas kwalificeerden ze zich niet. De boot zeilde 
uiteindelijk wel in de Golf van Mexico want 
Jay Cameron Hooper, een zeiler van Bermuda, 
huurde haar. Hooper finishte op plaats 29. Volgens 

bemanningslid Brian Wertheimer was ‘Union Jack’ 
een mini Two Tonner terwijl de meeste deelnemers 
in Corpus Christi opgeschaalde zwaardbootjes 
waren, denk maar aan de winnaar ‘Magic Bus’ en 
‘FUN’. Ze wisten dat ze in trouble waren op de 
dag dat ze in Corpus Christi aankwamen. De grote 
hoeveelheid gratis garnalen bij de organiserende 
yacht club (en de stripclub iets verderop) maakten 
gelukkig veel goed.

Waar ‘Union Jack’ is is helaas onbekend. De 
andere 1/4 tonner ‘Bingo’ (die met kajuit gebouwd 
werd) zeilt nog steeds fanatiek in Bellingham 
(Washington, Amerika).

Perry won in zijn carrière diverse prijzen zoals in 
1979 de Medal of Achievement for Performance 
Cruising Design (Yacht Racing/Cruising Magazine), 
in 1989 werd Perry toegevoegd aan de Cruising 
Hall of Fame (Cruising World Magazine) en in 1995 
werd de Valiant 40 toegevoegd aam de American 
Boatbuilders Hall of Fame. Enkele van zijn meest 
succesvolle ontwerpen zijn de Tayana 37 en Valiant 
40 zeiljachten. Perry doceerde ook jachtontwerp 
aan Evergreen State College.

ROBBERT PERRY 1/4 TONNERS
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EEN BOOT
KOPEN OF
VERKOPEN? 

DE VALK
MAAKT HET
VERSCHIL. 

A CORUNA |  ALMERIA |  AMSTERDAM |  ANTIBES |  BARCELONA |  BELGIUM |  CORFU |  COSTA BLANCA |  COSTA DEL SOL |  CROATIA

HAMBURG |  HINDELOOPEN |  KIEL |  L IMBURG |  LOOSDRECHT |  MONNICKENDAM |  PALMA |  PORTUGAL |  S INT ANNALAND |  SNEEK 

WWW.DEVALK.NL

De inmenging van de makelaars van De Valk 

zorgt ervoor dat u blijft genieten, terwijl uw boot 

ondertussen verkocht wordt. Door onze bemid-

deling geniet u van uw welverdiende vrije tijd op 

het water, terwijl De Valk alles regelt.

Dit kan vanuit de vertrouwde omgeving van uw 

thuishaven óf u kiest voor een showroom op

een A1-locatie. De keuze is aan u. De verkoop 

vanuit een thuishaven, overdekte showroom,

op de wal of vanaf de verkoopsteiger wordt 

compleet verzorgd door de kundige makelaars 

van De Valk.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen

betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact

op met één van onze 20 vestigingen via:

0888 - 338222 of kijk op www.devalk.nl

Het kopen en verkopen van een boot is zowel een emotionele als een financiële beslissing.

Uw boot is uw persoonlijk bezit, een thuis op het water, het instant vakantiegevoel, vrijheid om 

te gaan en staan waar u wilt én een toevluchtsoord. Hoe wij dit zo goed weten? Wij van De Valk 

delen uw liefde voor het water.



Mooie toertocht met de mini/kwart tonner in de Med.

Mei 1985. Een week voordat mijn vrouw Inge en ik 
elkaar het jawoord gaven kochten wij de ‘Nelblu 
Dipinto Diblu’, een Dehler Sprinta Sport. Toen al 
droomden wij ervan voor een langere tijd met een 
boot weg te gaan en in warm blauw water te varen. 
Maar was deze boot daar wel geschikt voor? De 
Sprinta zeilde goed en hard dus wedstrijdzeilen 
werd in de weekenden en vakanties een leuke 
bezigheid. Twee jaar hebben we meegedaan aan 
zeilraces in Nederland, Duitsland en Oostenrijk 
(vaak in eenheidsklasse). Maar, zo dachten wij, als 
je met een boot op de trailer naar Oostenrijk en 
Duitsland kunt rijden kun je natuurlijk ook verder 
weg. En zo gebeurde het dat de Sprinta april 
1987 op de trailer naar Noord Joegoslavië werd 
gebracht.  Beiden een half jaar gestopt met werken 
om toch maar eens te zeilen in dat warme blauwe 
water. 

Op het eiland Krk zijn we te water gegaan en 
begon 23 april onze tocht vanuit Punat. Via 
prachtige eilanden en mooie steden op het 
vaste land zoals Sibenik en Split zeilde we naar 
het zuiden. Direct de eerste weken merkten we 
al dat de wind bij de eilanden vaak van richting 
en kracht verandert en dat je niet altijd krijgt 
wat wordt voorspeld. Zo waren er dagen met 
het hele zeilenpakket erop en eraf en de reven 
erin en er weer uit. Ook met de Bora, een harde 
noordoostelijke valwind, hebben we kennis 
meegemaakt. Als deze wind waait kun je maar 
beter een paar dagen aan de wal blijven. 

19 mei vertrokken we ’s nachts om 02.00u vanuit 
de baai van Vela Luka om de oversteek te gaan 
maken naar Vieste in Italië. We deden dit samen 
met een Fries echtpaar met een Hallberg Rassy 
352 die we onderweg hadden ontmoet. Zij wilde 
liever niet alleen in Zuid Italië in een haven liggen. 
De Italiaanse naam ‘Nelblu Dipinto Diblu’ op 
onze boot toverde bij iedere Italiaanse haven 
official een lach op het gezicht en zo waren de 
papieren snel geregeld. Langs de Italiaanse 
zuidoostkust verder zuidwaarts gegaan en vanuit 
Otranto overgestoken naar het eiland Othonie in 
Griekenland en vandaar uit naar Corfu gevaren. 
Bij het aanmelden ontstond wat verwarring bij 
de vraag of we een toilet aan boord hadden. Die 
hadden we niet, wij gebruikte een puts. Direct 
werd de havenpolitie erbij gehaald want ze 
begrepen er niets van. Toen ze de boot eenmaal 
hadden gezien kwam het allemaal toch goed en 
konden we verder gaan cruisen in dit prachtige 
gebied.

Eerst een maand aan de Griekse westkust gevaren 
en langzaam naar het zuidoosten gegaan. 
Onderweg natuurlijk naar oude stenen gekeken 
in Olympia, Mesolongi, Nafpaktos, Delphi, 
Korinthe.  We zijn oostelijk gevaren tot het Kanaal 
van Korinthe. Omdat we daar niet verder gingen 
zijn we niet met ons jachtje, maar wel met een 
Engelsman die hulp nodig had in de sluis, door 
het kanaal gevaren. Dat was een indrukwekkende 
ervaring.

Eind juli heeft een bevriend stel, wat met ons 
wedstrijd zeilde op de Sprinta, voor twee weken de 
boot van ons over genomen. Zo konden zij twee 
weken heerlijk zeilen en wij Griekenland ook eens 
vanaf het land bekijken met auto en tent. Het was 

even moeilijk om de boot, wat op dat moment 
ook je huisje is, achter te laten maar het is goed 
gegaan.  Zij hebben ervan genoten en wij hebben 
mooie plaatsen bezocht.

Het is inmiddels 10 augustus en we varen weer 
naar het Noordwesten en steken over naar Otranto 
in Zuid Italië. Onderweg een keer zwaar weer 
gehad met 35/40 knopen wind maar met zo’n Van 
de Stadt ontwerp was er prima door te komen. 
Vanuit Zuid Italië direct overgestoken naar de 
meest zuidelijke haven van Joegoslavië; Bar. Dat 
is een oversteek van 120 mijl waarbij het laatste 
stuk spannend was omdat we daar langs Albanië 
voeren. 

SPRINTA SPORT NELBLU 
DIPINTO DIBLU
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Er lagen daar nog wat zeemijnen vanuit de tweede 
wereldoorlog en daar moesten we keurig bij 
vandaan blijven. In die tijd navigeerde we nog 
zelf zonder elektronische hulpmiddelen dus we 
mochten geen fouten maken. Van hieruit zeilden 
we noordwaarts en kwamen snel bij de Golf van 
Kotor (dit is nu in Montenegro) dit was een prachtig 
binnenwater met groter bergen rondom en zeer 
mooie plekjes om te verblijven.

Daarna naar de mooiste stad van onze reis gegaan; 
Dubrovnic, we lagen daar in een jachthaven met 
actieve zeilers en ja... we konden het niet laten 
er een weekendwedstrijd te varen. Eerst heel de 
boot leeg gemaakt en twee dagen met een jonge 
grappige Joegoslaaf als voordekker de wedstrijden 
meegedaan. We gingen van start met windkracht 
0 tot 1 en lagen met 20 jachtjes stil op de startlijn, 
onze voordekker trok ons via een naast ons 
liggend jachtje aan hun railing naar voren. Toen de 
schipper van de andere boot dat zag kreeg onze 
voordekker een klap in plaats van een protest!

In de buurt van Dubrovnic ligt een heel mooi 
eiland; Milna. Van daaruit weer noordwaarts 
gezeild langs de Kornatie eilanden. De Kornatie 
eilanden zijn nogal kaal en doen je denken aan een 
maanlandschap. Veel mensen zijn hier helemaal 
weg van maar wij vonden het na een dag of twee 
een saai gebied. Op ons gemak verder gevaren 
en we hadden besloten om zo ver als het kon in 
het Noorden van de Adriatische zee de boot weer 
op trailer te zetten. We zijn langs Istrië gevaren 
en vanuit Marina Portoroz (net onder Triëst) weer 
op de trailer gezet. Het is inmiddels 26 oktober. 
Een kennis heeft ons met de auto opgehaald en in 
twee dagen zijn we naar huis gereden. 

Het was voor ons geweldige ervaring met onze 
mooie Sprinta Sport en een heel mooi half jaar 
om op terug te kijken. In Nederland is de Sprinta 
verkocht. We zijn weer gaan werken, ik ruilde 
mijn baan om voor een baan in de watersport, we 
kochten een huis en kregen twee mooie dochters. 
In 1991 kochten we de ‘Jimp’, een fantastisch 
zeilende J/33. We hebben 29 jaar van deze boot 
mogen genieten tot we het tijd vonden onze 
plannen om nog eens in dat warme blauwe water 

te varen vorm te geven. Nu zijn we 35 jaar verder 
en gaan ons project van hierboven herhalen, maar 
nu met onze Fountaine Pajot Bahia 46 catamaran 
‘2 To Tango’ die net zo breed als de Sprinta lang 
is. Het plan is om in het voorjaar van 2022 vanuit 
Drimmelen te vertrekken naar Griekenland.

We hoorden in het najaar van 2021 dat de ‘Nelblu’ 
weer een nieuwe eigenaar heeft en wensen hem 
en alle andere mini en 1/4 ton zeilers heel veel zeil 
plezier toe!

Groeten Ger & Inge Baijens
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Mijn naam is Peter de Loos. Ik kocht mijn Waarschip 1/4 tonner ‘Poseidon’ in 1989 in Uitdam. Ze was 
helemaal opgeknapt en als nieuw maar de vorige eigenaar was tegen een 1010 aangelopen en kon 
die niet laten liggen. De ‘Poseidon’ had een zwarte romp en een wit dek met zwarte striping. Een 
mooie strakke kleurencombinatie maar als de zon een beetje scheen verbrandde je wel je voetzolen. 
Ondanks de goede staat heb ik behoorlijk wat aan het bootje veranderd. Zo verving ik de kortstaart 
buitenboord door een inboard. Bij een beetje deining kwam de schroef namelijk uit het water. Ook 
heb ik een rolfok geplaatst, dat leek me op zee handiger dan de voorzeilen met leuvers. Bij zeilmaker 
Arjen Kooij bestelde ik een mooie asymmetrische spi en een uitgebouwd grootzeil. Ik plaatste een 
waterdichte garage op het kajuitdak, een windvaanstuurinrichting aan de spiegel en een radar voor 
de mast. Ze was een prachtig sterk licht betrouwbaar scheepje waarvoor geen zee te hoog was!

Met mijn (in 1999 helaas overleden) vriendin Caroline Treuren heb ik van 1989 tot 1999 heel veel 
prachtige zeilreizen gemaakt met ons kwarttonnertje. 

1989 Griekenland
1990 Turkije
1991  Turkije - Madeira - Canarische Eilanden
1992  Canarische Eilanden - Azoren – Spanje
1993 Spanje - Madeira - Canarische Eilanden
1994 Canarische Eilanden - Barbados - Carib - Azoren - Scilly-eilanden – Amsterdam

Door de diepe bulbkiel was ‘Poseidon’ ook erg snel en stabiel en voeren 
we onder andere in 21 dagen van de Canarische Eilanden naar Barbados. 
Onderweg kwamen we veel grotere boten tegen die er uiteindelijk 
aanzienlijk langer over deden. 

1995 Amsterdam - IJsland - Orkney-eilanden - Amsterdam
1996 Amsterdam - Brest - Scilly-eilanden - Amsterdam
1997 Amsterdam - Brest (de reis helaas af moeten breken wegens ziekte van Caroline) - Amsterdam
1998  Rondje IJsselmeer
2000 Amsterdam - Zeeland en de ‘Poseidon’ verkocht wegens te veel goede herinneringen aan 
Caroline en de mooie reizen die we samen maakten. 

Vervolgens heb ik met een Waarschip 900 nog een paar mooie reizen gemaakt naar onder andere 
Ibiza en de Zwarte Zee en daarna een Moana 33 gekocht om de Wereld rond te zeilen. Momenteel lig 
ik op Lanzarote Canarische eilanden. Maar de ‘Poseidon’ is nog steeds mijn grote liefde!

WAARSCHIP 1/4 TON POSEIDON
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Ik ben Jaap Huttinga en zeil vanaf mijn negende 
jaar. Ik begon op mijn zestiende wedstrijden te 
zeilen in de 16m2 van mijn vader en met redelijk 
succes, totdat ik mijn vrouw Eva leerde kennen 
en we meer gingen trekken en kamperen met de 
boot. Het was begin 1974 dat wij in Friesland een 
Waarschip kwartton zagen varen. We waren het 
al snel eens. Zo’n scheepje wilden wij ook. Een 
bouwpakket werd besteld en na een levertijd van 
10 maanden konden we beginnen met de bouw en 
in de zomer van 1976 ging ze te water.

Na jaren varen en heerlijke vakanties naar 
Denemarken, Noorwegen en Zweden werden 
er steeds meer clubwedstrijdjes gevaren in 
Lauwersoog en werd de zeilgarderobe uitgebreid. 
Ook de deklayout wordt aangepast om de trim 
van de boot te optimaliseren, wat het zeilen van 
deze boot, ook als je geen wedstrijd vaart steeds 
makkelijker en prettiger maakt. Viermaal voeren 
we de 24 Uurs Zeilrace in de ORC4 met als beste 
resultaat 134.2 mijl!

Mooie wedstrijden waren ook altijd de Races naar 
Borkum, zowel van Lauwersoog en van Delfzijl 
naar dat eiland op de splitsing van de Noordzee en 
de Eems. Bijna altijd onstuimige omstandigheden 
vanwege wind en stroom. Zie ook de foto rechts. 
Medio 2008 was er het Nederlands kampioenschap 
Waarschepen waar ik me voor inschreef. Samen 
met Frank de Bruin en Annemarie vochten we 
menig gevecht uit in de Kwarttonklasse en na 
vijf wedstrijden mochten we ons Nederlands 
Kampioen noemen! Zie onderstaande foto.

Na bijna 35 jaar met het heerlijke scheepje 
gevaren te hebben werd het ons toch een beetje 
te klein en hebben we haar verkocht en een 
Salona 34 aangeschaft. In 2012 werd Eva helaas 
ernstig ziek en moesten we afscheid nemen van 
ons gezamenlijke zeilavontuur. Nadat Eva was 
overleden heb ik na een half jaar het zeilen weer 
opgepakt en nog twee jaar fanatiek met de Salona 
wedstrijden gevaren in het ORC-circuit. Daarna met 
mijn nieuwe partner Ilse het zeilen weer opgepakt 
in een Jantar 21, ook een leuk getuned bootje. In 
2020 kwam ik via via in contact met de toenmalige 
eigenaar van de ‘Quasi’ en werden we uitgenodigd 
voor een tochtje op de Randmeren met het 
scheepje. Ondertussen hadden we de Jantar weer 
verruild voor een prachtige 16m2 waar we iedere 
zondag clubwedstrijden mee voeren. Helaas 

WAARSCHIP 1/4 TON QUASI
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hebben we deze in verband met mijn gezondheid 
verkocht. Al met al vele zeiljaren waar ik met 
heel veel plezier op terugkijk. En in het bijzonder 
natuurlijk de 35 jaar met de ‘Quasi’.

Zeilersgroeten, Jaap 

Na een aantal jaren in Den Bosch gelegen te hebben 
verhuisde ze naar Eembrugge waar ze de naam ‘Izzi’ 
kreeg. In het najaar van 2022 werd ze verkocht en 
verhuisde ze naar Amsterdam voor onderhoud. Vanaf 
2023 vaart ze als ‘Tourbillon’ vanuit Monnickendam. 

Nautisch Centrum Delfzijl / Waarschip
Tagrijn 1, Haven nr 2701
9936 EZ FARMSUM / DELFZIJL

www.waarschip.info



ANONIEM 
Type: Waarschip 725
Schipper: Harmen de Jong
Vaste ligplaats: Lelystad
 

BALLETENT
Type: Extension 24 
Schipper: René Morriën
Vaste ligplaats: Naarden

AQUAHOLIC
Type: Westerly GK24
Schipper: Xander Bianchi
Vaste ligplaats: Naarden

DEELNEMERS 
DUTCH QUARTER 
TON CUP  
2013 – 2022
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BLACK PEARL
Type: Extra Paulette 
Schippers: Hylke Steensma en 
Joost Ensink
Vaste ligplaats: Naarden

BELIZE 
Type: Robber 3 
Schipper: Dennis Scholtz 
Vaste ligplaats:  
Nederhorst den Berg

BLAUW ALS 
EEN AAP
Type: One-off 1/4 tonner  
(ontwerper onbekend)
Schipper: Hylke Boersma
Vaste ligplaats: Stavoren



BLUE NOTE
Type: Drifter 25
Schipper: Danny Kronenburg
Vaste ligplaats: Scheveningen

BLUE BELL
Type: Westerly GK24
Schipper: John Molenaar
Vaste ligplaats: Den Bommel

BLUE OCEAN
Type: Oceaan 25
Schipper: Femke Braaksma
Vaste ligplaats: Haarlem
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CHIQUITINA
Type: Elvstrøm 1/4 tonner
Schipper: André Vink
Vaste ligplaats: Huizen

BUMBLEBEE
Type: Dehler Sprinta Sport 
Schipper: Dennis Siegfried
Vaste ligplaats: Duitsland

CIAO BABY
Type: Waarschip 725 
Schipper: Peter de Graaff (†) 
Vaste ligplaats: Hellevoetsluis



18

L A N G S Z I J

Renskib Nederland
Aalscholverstraat 43 
1121 EL   Landsmeer

www.renskib.shop

• cosmetisch onderhoud gehele schip op locatie;
• duurzaam herstel van de glans van gelcoat of lak;
• wassen, polijsten, beschermen; gemakkelijk schoon te houden;
• drie opties: DIY, doe het samen, Renskib doet alles;
• vrijblijvend deskundig advies op maat.

MORE SAILING, 
LESS CLEANING



COMODO
Type: Westerly GK24 
Schipper: René Kemps
Vaste ligplaats: Naarden

COMET 
Type: Comet 801
Schipper: Walter Melle van der Vegt
Vaste ligplaats: Bergum

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



DRIFTKIKKER
Type: Drifter 25
Schipper: Jan Fokke Hoekstra
Vaste ligplaats: Urk

EXIT
Type: Dehler Sprinta Sport 
Schipper: Jeroen Hoogendoorn
Vaste ligplaats: Hellevoetsluis

ENDEAVOUR
Type: One-off 1/4 tonner  
(ontwerper onbekend)
Schipper: Ruud Westerbeek
Vaste ligplaats: Lelystad
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FOOLPROOF
Type: Bullit (Fauroux 1/4 tonner)
Schipper: Aart Simons
Vaste ligplaats: Amsterdam
Boot zeilde 1/4 Ton WK van 1984
onder Franse vlag.

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

FOOLPROOF
Type: Bullit (Fauroux 1/4 tonner)
Schipper: Roel Foolen
Vaste ligplaats: Sint Annaland
Boot zeilde 1/4 Ton WK van 1984
onder Franse vlag.



FRERES-SUR-MER 
Type: Keltic (Fauroux 1/4 tonner)
Schipper: Theo Bakker
Vaste ligplaats: Vinkeveen
Boot zeilde 1/4 Ton WK’s van 1984,  
2012 en 2013.

FURIE
Type: Dehler Sprinta DS
Schipper: Ben Hoefsloot
Vaste ligplaats: Wageningen
Winnaar DQTC 2019, 2021 en 2022.

FUN-RUN
Type: Gibsea 80 plus
Schippers: Gerrit Gortzak en 
Frank Jan Smit
Vaste ligplaats: Naarden
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GIJS
Type: Conrad 25R
Schipper: Gilles de Rooij
Vaste ligplaats: Hoorn

FURY
Type: Extra Paulette 
Schipper: Jasper de Swert
Vaste ligplaats: Noordschans

GO WITH 
THE FLOW
Type: Loper 27 
Schipper: Peter Heyns
Vaste ligplaats: Bergen op Zoom



HEBBUS
Type: Waarschip 725
Schipper: Hans Colenbrander
Vaste ligplaats: Huizen

HUNTER
Type: Waarschip 725
Schipper: Jan Gerssen
Vaste ligplaats: Urk 

HOUTNSTEEN
Type: Waarschip 725
Schipper: Cees Vos 
Vaste ligplaats: Huizen
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IMPULS 
Type: Manzanita 25 
Schipper: Jos Verwiel
Vaste ligplaats: Den Bommel

IMPULS 
Type: Dehler Sprinta Sport 
Schipper: Cock Baas
Vaste ligplaats: Oude Wetering

IPSOFACT
Type: Zeeton 24
Schipper: Philippe Jégou
Vaste ligplaats: Wemeldinge



ISIS 
Type: Loper 27 
Schipper: Mark Ringnalda
Vaste ligplaats: Hindeloopen

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

ITCH 
Type: Mohnhaupt 1/4 tonner 
Schipper: Alex Koek
Vaste ligplaats: Roelofarendsveen
Boot zeilde 1/4 Ton WK van 1979 onder 
Amerikaanse vlag en die van 2010 en 
2014 onder Nederlandse vlag.
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KLAVER 4
Type: Van de Stadt 25
Schipper: Maurice van der Putten
Vaste ligplaats: Naarden

JADE 
Type: Loper 27 
Schipper: Arjan Stolte
Vaste ligplaats: Enkhuizen

KLEURENZON
Type: Albin 79
Schipper: Leen Rotteveel
Vaste ligplaats: Sassenheim



KNOR 
Type: Waarschip 725
Schipper: Sander MacLaine Pont
Vaste ligplaats: Lelystad

LARISSA
Type: Zeeton 24
Schipper: Jos Kroon
Vaste ligplaats: Schellingwoude
Winnaar DQTC 2015 en 2017.

L’EAU-PAIR 
Type: Loper 27 
Schipper: Stephan van den Berg
Vaste ligplaats: Huizen
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METAMAGIC 
Type: Westerly GK24
Schipper: Robert Hes
Vaste ligplaats: Bunschoten Spakenburg

MANTISSA  
Type: Eygthene 24 
Schipper: Karim Kat
Vaste ligplaats: Durgerdam

MIROIR DU FOU 
Type: Robber 3
Schipper: Edmond Ofner
Vaste ligplaats: Lisserbroek



MOVE TO 
GROOVE 
Type: MG26 (Doug Peterson) 
Schipper: Fred Pul 
Vaste ligplaats: Harderwijk

PANIC 
Type: Dehler Sprinta Sport 
Schipper: Hans Behr
Vaste ligplaats: Duitsland

N’IPPER 
Type: Albin Accent
Schipper: Jan Leerling
Vaste ligplaats: Durgerdam
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PROTON
Type: Conrad 777
Schipper: Nik Petersen
Vaste ligplaats: Naarden
Boot zeilde 1/4 Ton WK van 1985, 
1986, 1987, 1988, 1991, 1994, 1995, 
1996 en 1997 onder Poolse vlag. 

PINGUIN 
PLAYBOY
Type: MG26 one-off (Tony Castro) 
Schipper: Pierre Paris
Vaste ligplaats: Frankrijk
Boot zeilde 1/4 Ton WK van 1987 (1e) 
en 1988 (1e) onder Deense vlag, 1990, 
1991, 1992, 1993, 1995 en 1996 onder 
Zweedse vlag en 2010, 2011, 2012 en 
2013, 2014, 2015, 2016 en 2018 onder 
Franse vlag.

PURA VIDA
Type: Ecume de Mer
Schipper: Hylke Steensma
Vaste ligplaats: Balk



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

RAISSA
Type: Baron 76
Schipper: René Kemps
Vaste ligplaats: Naarden

RACYKALTRANT 
Type: Westerly GK24
Schipper: Sylvia ter Meulen
Vaste ligplaats: Hoorn
Winnaar DQTC 2013.
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SECOND WAVE
Type: Robber 3E
Schipper: Bart Snel
Vaste ligplaats: Almere Haven
Winnaar DQTC 2016, 2018 en 2020.

RED 
ARROW  
Type: Waarschip 725
Schipper: Paul Koch
Vaste ligplaats: Dintelsas

SLOW MOTION 
Type: Extension 24 
Schipper: Ben Steffen
Vaste ligplaats: Tholen



GUN JEZELF  
EEN LUXE LIGPLAATS

Ontdek de Randmeren vanuit  onze  

jachthaven. Dé plek voor vakantie en vr i je t i jd 

op en rond het water.  Geniet van comfort,  rust , 

ru imte en een zorgeloos verbl i j f .

 

W E L K O M  T H U I S !

JAC H T H AV E N N A A R D E N . N L



SPINDRIFT 
Type: Dehler Sprinta Sport 
Schipper: Wallie van der Heijden
Vaste ligplaats: Buitenkaag

SUNTIKI
Type: Oceaan 25 sport
Schipper: Bart van der Wal
Vaste ligplaats: Hellevoetsluis

SPOOM 
Type: Waarschip 725
Schipper: Leo Loman
Vaste ligplaats: Medemblik
Winnaar DQTC 2014.
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TRY TRY TRY
Type: Kievit 680
Schipper: Ton van Maarsseveen (†)
Vaste ligplaats: Roelofarendsveen

THE ITCH 
Type: Mohnhaupt 1/4 tonner
Schipper: Berry Aarts
Vaste ligplaats: Vinkeveen
Boot zeilde 1/4 Ton WK van 1979 
onder Amerikaanse vlag en die van 
2010 en 2014 onder Nederlandse vlag.

TWINKEL
Type: Waarschip 725
Schipper: Eduard Hauer
Vaste ligplaats: Loosdrecht



WHITE SPIRIT
Type: Samouraï 740 MK1
Schippers: Geert en Marco Nell
Vaste ligplaats: Aalsmeer

YAMAHOELA
Type: Yamaha 24
Schippers: Hylke Steensma en 
Joost Ensink
Vaste ligplaats: Naarden

WOLK
Type: Mallard Start 7
Schipper: Steven Stoffers
Vaste ligplaats: Almere
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YELLOW FOX
Type: Foxhound 24 
Schipper: Robbert Dieperink
Vaste ligplaats: Breukeleveen

YAMAHOELA 
Type: Yamaha 24
Schipper: Thomas Lefarth
Vaste ligplaats: Sint Annaland

ZEFIER 
Type: Drifter 25
Schipper: Laurens de Jong
Vaste ligplaats: Kerkdriel



Sydneystraat 72
3047 BP Rotterdam
T 010 - 285 71 77

www.kokwatersport.nl

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.

Voor winnaars


