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Voorpagina: De Zeeton 24 ‘Larissa’, de Starbuck ‘Coolkid’ en het Waarschip ¼ ton ‘Spoom’ in actie tijdens de 
Pampus Regatta, de finale van de Dutch Quarter Ton Cup 2016. 

Foto: Hans Knapper 

De Dutch Quarter Ton Cup 2016 is gerealiseerd in samenwerking met de organiserende 
watersportverenigingen en:
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Voorwoord
Na de revival van de ¼ tonners in Engeland hebben enkele enthousiaste ¼ ton eigenaren in 2013 de eerste 
Dutch Quarter Ton Cup (DQTC) georganiseerd. Tijdens de Lenco Regatta werd deze vanuit Lelystad op het 
IJsselmeer verzeild. Vooraf hadden zich meer dan dertig ¼ tonners ingeschreven. Helaas gooiden de 
weergoden roet in het eten door de zeilers te trakteren op een hele week windkracht 7. 
Een aantal ¼ tonners heeft Lelystad helaas niet kunnen halen. Sylvia ter Meulen won de eerste DQTC met 
haar Westerly GK24 ‘Racykaltrant’. Het evenement was een groot succes en de organisatoren besloten snel 
hier in 2014 mee verder te gaan. 

In 2014 werd, samen met het Watersportverbond en de Noordzee Club, een competitie opgetuigd van vier 
evenementen verspreid over het land. Twee evenementen in Zeeland en twee op het IJssel-/Markermeer. 
Niet dat verwacht werd dat veel eigenaren zouden gaan reizen, maar vooral om het voor meer eigenaren 
mogelijk te maken één of twee evenementen mee te varen. Leo Loman won de DQTC met zijn Waarschip ¼ 
ton ‘Spoom’. In het najaar van 2014 kwamen een aantal eigenaren bijeen om de plannen voor 2015 te 
smeden. Besloten werd om in 2015 ook de North Sea Regatta op de Noordzee voor Scheveningen toe te 
voegen aan de competitie, ¼ tonners zijn tenslotte gebouwd om op zee te racen. 

In het voorjaar van 2015 lanceerden het Watersportverbond en de Noordzee Club de ORC Declared 
meetbrief. Op basis van door de eigenaar aangeleverde gegevens en bestaande rompfiles van oude 
meetbrieven kon voor een jaar een gratis globale ORC meetbrief worden aangevraagd. Hierdoor kon de 
DQTC eerlijk en overzichtelijk en begrijpelijk onder ORC worden verzeild. Jos Kroon won na een mooie strijd 
met zijn zelfgebouwde Zeeton 24 ‘Larissa’ de DQTC.

In 2016 bestond de DQTC wederom uit vijf evenementen. De Van Uden Reco viel af (te vroeg in het seizoen) 
en de WV Willemstad bood aan de Hollandsche Delta ¼ Ton Regatta te willen organiseren in het weekend 
na het Deltaweekend. Ondanks veel energie waren er te weinig inschrijvingen en ging het evenement 
helaas niet door. Bart Snel won na een spannende strijd met zijn Robber 3E ‘Second Wave’ de DQTC.

Vier edities, vier verschillende winnaars!
¼ ton rules forever!

Hylke Steensma   
Ecume de Mer ‘Pura Vida’ (NED 230)

Aan de totstandkoming van dit boek hebben Bart Snel, Bruce Kirby, Frank Gerritsen, Gideon Messink Sr., Jos 
Verwiel, Leo Loman en vele anderen een bijdrage geleverd.

Niets uit dit boek mag worden overgenomen zonder schriftelijk toestemming van de makers.

Bronnen en interessante links:
www.kwarttonzeilers.nl  website van de Dutch ¼ ton fleet
www.noordzeeclub.nl   website van de klassenorganisatie voor ORC en IRC
www.watersportverbond.nl  website van het Watersportverbond
www.histoiredeshalfs.com  website over IOR racemachines
www.quartertonclass.org  website van de Engelse ¼ ton fleet
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De rappe Jacques Fauroux ¼ tonner (type Keltic, bouwnummer 12) ‘Funny Girl’ (H-2969) van Koert van 
Haaren finishte knap als 15e bij de Quarter Ton Cup van 1984 in Nieuwpoort. In 2012 zeilden de gebroeders 
Bakker de Quarter Ton Cup op de Solent met de boot. Haar naam was toen ‘Fréres sur Mer’. De boot vaart 
nog steeds in Nederland, en we hopen haar te zien bij de DQTC van 2017.



Geschiedenis van de ¼ tonners

1967 - 1996 
In deze periode functioneert de quarter ton class als een van de meest succesvolle zeilklassen die er 
wereldwijd is. Bijna alle beroemde ontwerpers van nu zijn ooit gestart met het ontwerpen van 
kwarttonners. Vaak werd het prototype door professionele zeilers naar de overwinning gezeild, waarna de 
productie op gang kwam. Ook veel succesvolle zeilers hebben in deze klasse gezeild. Een paar jaar geldt de 
¼ ton klasse als het officieuze wereldkampioenschap offshore sailing. 
In Nederland zijn het onder andere Jim Lensveld (Jachtwerf Middelharnis), Koos de Ridder (Jac. de Ridder 
Yacht Design) en Cees van Tongeren (Van de Stadt Design) die nauw betrokken zijn bij het succes van de ¼ 
tonners. Grote velden van 20+ waren in de jaren ’70 geen uitzondering.

Van links naar rechts: De door Stephen Jones ontworpen ‘Wings’ werd 5e bij de Quarter Ton Cup van 1978 
in Japan. De door Alain Jezequel ontworpen ‘Lisa’ werd 3e bij de Quarter Ton Cup van 1979 in San Remo, 
Italië. De door Giovanni Ceccarelli ontworpen ‘Marfrio’ werd 1e bij de Quarter Ton Cup van 1991 in Porto 
Carras, Griekenland. Mooie ontwikkelingen gedurende de jaren.

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

In de geschiedenis van de ¼ ton klasse werden de IOR regels een aantal keer bijgesteld, waardoor de boot-
jes aanzienlijk veranderden: ze werden groter, sneller en minder extreem.
1967 – 1970 15 ft. Rating RORC Rule
1971 – 1978 18 ft. Rating IOR 
1979 – 1996 18,55 ft. Rating IOR 

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



6

Bijna alle metingen waren zogenaamde punt-
metingen. Dit betekende dat de romp op 
bepaalde punten werd gemeten. Dit zorgde voor 
soms vreemde rompvormen met hobbels en 
bobbels. Een goed voorbeeld is de revolutionaire in 
1973 door Stephen Jones ontworpen ‘Odd Job’. 
Zie ook nevenstaande lijnenplan.

De stabiliteit werd bij de meting gemeten zonder 
bemanning en apparatuur aan boord. In de haven 
lagen de bootjes leeg dan ook voorover, wat tijdens 
het zeilen werd gecompenseerd door de 
bemanning. Andere meetonderdelen waren het 
formaat van de schroef, de ‘hoeveelheid’ 
accommodatie binnen, veiligheidsvoorschriften en 
een limiet voor het aantal zeilen aan boord. 
Later werden grenzen aan het bemanningsgewicht 
geïntroduceerd, evenals de beperkingen op het 
gebruik van exotische materialen.

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

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

Winnaars Quarter Ton Cup
1967 La Rochelle DEFENDER (België) 
1968 Breskens PIRANHA II (Nederland) 
1969 Breskens LISTANG (Duitsland) 
1970 Travemünde FLEUR D’ECUME (Frankrijk)
1971 La Rochelle TEQUILA (Frankrijk) 
1972 La Rochelle PETITE FLEUR (Frankrijk) 
1973 Weymouth EYGTHENE (Amerika)  
1974 Malmö  ACCENT (Zweden) 
1975 Deauville 45 SOUTH  (Nieuw Zeeland)  
1976 Corpus Christi MAGIC BUS (Nieuw Zeeland) 
1977 Helsinki MANZANITA (Engeland) 
1978 Sajima  MAGICIAN V (Japan)
1979 San Remo BULLIT (Frankrijk) 
1980 Panmure BULLIT (Frankrijk) 
1981 Marseille LACYDON PROTIS (Frankrijk)
1982 Melbourne QUARTERMASTER (Australië)
1984 Nieuwpoort COMTE DE FLANDRES (Frankrijk) 
1985 Ajaccio  ROYAL FLUSH (Zuid Afrika) 
1986 Copenhagen COMTE DE FLANDRES  (Australië)
1987 Crosshaven MCDONALDS (Duitsland)
1988 Travemünde MCDONALDS (Duitsland) 
1989 Falmouth MERIDIAN (Italië) 
1990 Bayona  AVE (Spanje) 
1991 Porto Carras MARFRIO PIRANHA (Italië) 
1992 Chioggia JONATHAN VI (Italië)
1993 Bayona  GEN-MAR (Italië)
1994  Warnemünde B & BV (Italië)
1995 Gdynia  PER ELISA (Italië) 
1996 Travemünde PER ELISA (Italië) 

Onder IRC Naam    Ontwerp
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
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Bruce Kirby ¼ tonners
De meeste mensen kennen de Canadees Bruce (Robbert William) Kirby van de Laser, maar hij ontwierp ook 
enkele succesvolle ¼ tonners. In 1974 voer een Kirby ¼ tonner de Quarter Ton Cup in Malmö (Zweden), in 
1975 in Deauville (Frankrijk) en in 1976 een paar in Corpus Christi (Amerika). 

Kirby is inmiddels dik in de 80, maar reageerde vlot en enthousiast op een mail vanuit Nederland. 
Hij wenste de Nederlandse ¼ tonners veel succes bij de DQTC. Kirby sloot af met de woorden dat, als hij iets 
jonger was geweest, hij beslist naar Nederland was gevlogen om mee te varen! Hier volgt een samenvatting 
van de mailwisseling.

Twee jaar na de Laser ontwierp Kirby zijn eerste kielboot, de San Juan 24 (SJ24). Het bleek een schot in de 
roos. De eerste boot verliet in 1972 de fabriek, en ze bleek een klassieker in ontwerp, snelheid, uiterlijk, 
populariteit en prijs. Nog steeds varen er grote velden in Amerika en in Canada.

Enige jaren later hoorde Kirby dat de SJ24 ooit de meest gemeten IOR boot ter wereld was. 
Dit vond hij maar moeilijk te geloven, en in Southampton vroeg hij een om print van alle IOR gemeten 
boten tot dan toe. In totaal kreeg hij ongeveer drie A4-tjes met SJ24’s. Hij was verbaasd, verheugd en ook 
erg trots. Kirby denkt dat de SJ24 ongeveer de eerste productie ¼ tonner was, en alle boten die de fabriek 
verlieten werden IOR gemeten. De werf in Seattle opende zelfs een werf aan de oostkust om in de vraag te 
kunnen voldoen. Uiteindelijk verlieten zo’n 1.200 boten de fabrieken, waarvan ongeveer 1.000 met een IOR 
meetbrief. Volgens Kirby waren er die tijd vast meer productie ¼ tonners, maar het aantrekkelijke van de 
SJ24 was vooral de gunstige IOR handicap. Kirby wist nog een verhaal van een man uit Californië die zijn 
SJ24 van Los Angeles naar Honolulu zeilde door simpelweg de vliegtuigsporen te volgen. 
De vliegtuigen konden alleen maar van en naar Hawaii vliegen, dus was navigatie geen probleem. 

De inmiddels overleden George Wilkins zeilde in 1973 succesvol een standaard SJ24 aan de Canadese 
westkust. Hij vroeg Kirby een race SJ24 met flush deck te ontwerpen. Dit werd de originele ‘FRED’, wat 
stond voor ‘Fucking Ridiculous Economic Disaster’. Er moest wel voldoende bolling in het dek komen voor 
de, voor de IOR benodigde, stahoogte. De boot werd gebouwd op de werf van Don Martin in Vancouver, en 
met deze boot werd Wilkins 10e bij de Quarter Ton Cup van 1974 in Malmö, Zweden. 

Voor de Quarter Ton Cup van 1975 in Deauville ont-
wierp Kirby ‘FRED junior’ (KC-39111) voor Wilkins. 
Onder water was de boot vergelijkbaar aan de SJ24, 
maar op dekniveau was ze ongeveer 35 cm breder ‘to 
provide more sitting out power’. Don Martin bouwde 
verschillende boten op zijn werf in Vancouver, en Tom 
Dreyfus verschillende in New Orleans. Dreyfus was een 
hele goede zeiler, en won veel wedstrijden rond New 
Orleans. Kirby was bemanning in Deauville. 
‘FRED junior’ was behoorlijk snel in weinig wind, maar 
1975 was het jaar van Bruce Farr’s ‘45° South’. Toen 
het begon te waaien was die boot een klasse apart, 
speciaal in de ruime rakken. 

‘FRED Junior’ en ‘45° South’ in het kruisrak.
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Na die Quarter Ton Cup verhuisde ‘Fred junior’ naar Engeland en diende daar als voorbeeld voor de Trapper 
300. Een iets zwaardere ¼ tonner door de toeraccommodatie binnen. De eerste Trapper verliet Cobbs Quay 
in Poole in 1976. De werf werd later Trapper Yachts Limited, en ongeveer 180 boten zijn daar gebouwd. De 
meeste boten bleven in Engeland, maar een flink aantal werd verkocht naar Polen, en zelfs naar Amerika en 
Hong Kong. In Nederland varen er ook een paar rond.

Na ‘FRED junior’ liet Wilkins nog een bijna zusterschip bouwen, ‘FRED again’. Met haar zeilde hij de Quarter 
Ton Cup van 1976 in Corpus Christie, Texas. Kirby was aanwezig als toeschouwer, omdat meerdere boten 
van zijn tekentafel meevoeren. De korte wedstrijden werden verzeild in de grote baai, met harde wind en 
weinig deining. De lichtere planeerboten wonnen die wedstrijden, maar Wilkins won vervolgens de lange 
afstandsrace in de Golf van Mexico. Toen ’s nachts de wind weg viel kreeg Wilkins de omstandigheden waar 
hij op gehoopt had. Wilkins had haast, aangezien zijn bemanning al het voedsel op de steiger was vergeten, 
en ze meer dan 24 uur op zee alleen maar water te drinken hadden. Uiteindelijk won de lichte Paul 
Whiting ¼ tonner ‘Magic Bus’ de Cup. Wilkins werd knap 7e. Andere Kirby ¼ tonners in Corpus Christi 
waren de Canadese ‘Eager Beaver’ van Deens Canadees Olympisch zeiler Hans Fogh (10e), de Engelse ‘
Tomcat’ van Richardson (19e), de Amerikaanse ‘Saratoga Fats’ van Jon Churchill (26e) en de Canadese 
‘Squeezebox’ van Roger Green (36e). 

Via Google kwam Hylke Steensma in contact met Durk Steigenga, een Fries die in 1951 met zijn ouders naar 
Canada emigreerde. Durk kocht ‘Squeezebox’ met twee vrienden rond 1982 en ze knapten haar helemaal 
op. De naam van de boot werd ‘Sails Call’.Volgens Durk was ‘Squeezebox’ in een serie van vier boten 
gebouwd in 1975 in Zuid Ontario. De romp bestond uit drie dagen cederhout in epoxy, de spanten en langs 
verstevigingen waren gemaakt uit mahonie en dek, kajuit en kuip waren gemaakt van hechthout. 
Een van de redenen waarom ze ‘Squeezebox’ verbouwden was de aanwezigheid van het achterhaalde 
midzwaard en de interne ballast. In die setup had ze in Corpus Christi gezeild, maar volgens Dirk was ze niet 
zo gebouwd. Dat was nog in de tijd dat midzwaarden populair en voordelig waren binnen de IOR. 
Het duurde echter niet lang tot de autoriteiten er achter kwamen dat die eigenlijk erg onveilig waren. De 
IOR regels werden aangepast, en de meeste midzwaard ¼ tonners kregen een vaste kiel. Bruce Kirby 
ontwierp in 1982 een nieuwe kiel en een nieuw roer, de rest van de boot was nieuw. Alleen de romp en het 
tuigage bleef origineel. Ook kreeg de boot een nieuwe, verlengde open spiegel.

Leuk om te vertellen is dat de nieuwe cold-molded kajuit werd gekocht van Luna Yachts in Ontario. 
De eigenaar van Luna Yachts was in die tijd Gilles Kaars Sijpesteijn, die in Nederland voor Waarschip had 
gewerkt en de Quarter Ton Cup van 1973 in Weymouth op ‘Waarschip’ van ontwerper Kremer zeilde. 
De Cup van 1975 in Deauville zeilde hij op het proto Waarschip ‘Waart’ en die van 1977 in Helsinki op de 
Extension ‘Balletent’. Gilles heeft in Canada ook nog enkele Van de Stadt ¼ tonners gebouwd onder de 
naam Luna 24. Bij het Noord-Amerikaanse 1/4 Ton Kampioenschap van 1985 in Toronto werden Luna 24 
1/4 tonners 1, 2 en 3. Gilles zelf eindigde als tweede met zijn Luna 24 ‘Lunatech’.
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IMPULS
 
Type: Manzanita 25
Schipper: Jos Verwiel
Vaste ligplaats: Willemstad

Na de verkoop van mijn Frans Maas 43 voeter waarmee ik lange reizen maakte en op woonde, was het 
eigenlijk niet de bedoeling direct weer een boot te kopen. Echter, deze door Ron Holland ontworpen ¼ 
tonner kwam voorbij, en ik kon het niet laten dit ‘speeltje’ in 2010 te kopen. Ik had enkele snelle en 
grote ‘classic plastic’ boten in bezit en onderhoud gehad, en ik was niet bang om deze boot met 
achterstallig onderhoud over te nemen. Zo charterde ik meerdere jaren met mijn eigen 40 voets Dick Carter 
Admiral’s Cupper in de Middellandse Zee en was ik professioneel schipper / onderhoudsman op de 60 
voets S&S racer ‘Zwerver’.

De Manzanita heeft haar sporen verdiend, onder andere door de overwinning in de Quarter Ton Cup van 
1977 in Helsinki. Onder Spaanse vlag, de eerste Manzanita’s werden in Spanje gebouwd, zeilde Olympisch 
kampioen Rodney Pattison haar naar de overwinning. Bijzonder aan deze Ron Holland is vooral het 
ontwerp. De zeer elegante verschijning, de mooie verhoudingen, de knetterharde constructie, de prachtige 
spiegel en het lage vrijboord, de brede gangboorden, de goed trimbare doorgestoken hoge buigzame mast 
met running backstays en ¾ verstaging en 50% ballastaandeel op 1.300 kg waterverplaatsing.

Mijn Manzanita heeft een lichtgewicht, redelijk comfortabel, chique teakhouten interieur met brede luie 
banken, en een echte ruime race kuip met plaats voor een serieuze bemanning. De boot had net nieuwe 
Dyform verstaging en terminals, twee sets zeilen, waaronder nieuwe UK Tape Drive zeilen en twee radiale 
spinnakers. De toerzeilen heb ik inmiddels vervangen door een racing dacron high-aspectfok en uitgebouwd 
grootzeil van een bevriende zeilmaker uit Athene. Verder had de boot bij aankoop een als nieuwe Yanmar 
1GM10 dieselmotor met schroefas en een nieuwe Flex-O-Fold klapschroef.

De zeileigenschappen zijn bewonderenswaardig! Ondanks haar moderne vlakke onderwaterschip komt ze 
toch niet makkelijk in plané, maar haalt ze wel snelheden die ver boven haar rompsnelheid komen. 
Ze vaart zeer hoog aan de wind, loopt natuurlijk wel eens uit haar roer bij windvlagen met haar grote 
breedte. Met een 12.5 m hoge mast is dit scheepje ook wel eens overtuigd. 

Met plezier heb ik de boot weer in perfecte staat gebracht. De niet originele houten stootlijsten verwijderd 
en teakhouten voetlijsten op het dek aangebracht tussen nieuwe verhoogde en gelamineerde polyester 
schijven onder de RVS scepterpotten. Het sandwich dek heeft een vochtgevoelige balsa kern en nu staan de 
scepters heel fraai en oerdegelijk op een harde en bredere basis. Zou op ieder sandwichdek zo moeten zijn! 
Ook het interieur heb ik aangepakt, consequent alle details in teak, plafonds met nieuwe vinyl, kussens met 
zachter polyether, elektra compleet vernieuwd, ramen vernieuwd, nieuwe self-tailing winches. 
Ook verving ik de X-Yacht achtige waterlijn voor een chique brede witte waterlijn die voor en achter 
horizontaal blijft! Kortom, ze kreeg dat wat zo’n mooi bootje verdient, en ik heb nu een zowat 
onderhoudsvrije boot met sexy looks.
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Mijn vaargebied is vanuit haar thuishaven in de vesting Willemstad vooral de Zeeuwse Delta en het mooie 
Haringvliet tot en met de Noordzee vanuit Stellendam aan de Haringvlietdam. Een rondje Tiengemeten is 
een standaard middagtripje.

Het blijft moeilijk om voor wedstrijden een goede en prettige bemanning te vinden, dus niet vaak 
verschijnen wij aan een startlijn. Voor de Hollandsche Delta ¼ Ton Regatta in Willemstad trainde ik serieus 
met een professionele bemanning, en ik was dan ook wat teleurgesteld toen de wedstrijd vanuit een 
gebrek aan inschrijvingen niet doorging. Mocht er volgend seizoen weer eens een interessante wedstrijd in 
de buurt plaatsvinden, dan ben ik er met mijn ‘Impuls’ zeker bij!

Groeten, Jos Verwiel 
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Quarter Ton Cup van 1991
Een korte inleiding. De Australische zeiler David Birkill zeilde de Quarter Ton Cup van 1982 in Melbourne 
met ‘Spectrum’, een Ron Holland ontwerp. De boot was niet vooruit te branden, en voor de Quarter Ton 
Cup van 1985 op Corsica ging Birkill op zoek naar een rapper bootje. Uiteindelijk kocht Birkill de Briand ¼ 
tonner ‘Comte de Flandres’ die in 1984 onder Franse vlag de Quarter Ton Cup in Nieuwpoort had 
gewonnen. Met Ross Lloyd aan het roer leek het goed te gaan op Corsica, maar na een serie van 1, 2, 1, 
2 kregen ze materiaalpech, waardoor de zege helaas aan hun neus voorbij ging. Ze eindigden uiteindelijk 
op de 4e plaats. De Zuid-Afrikaanse ‘Royal Flush’ won het evenement. In 1986 won Birkill met ‘Comte de 
Flandres’ wel de Quarter Ton Cup in Denemarken waarna de boot werd verkocht. Birkill heeft goede 
herinneringen aan de ‘grote Laser’, de boot was erg stabiel en planeerde alles er uit met veel wind. 

In 1991 zeilde de boot de Quarter Ton Cup in Porto Carras, Griekenland. Op het internet kwam Hylke 
Steensma de deelnemerslijst tegen. De bemanningsleden van de ‘Comte de Flandres’ waren 
Petros Papasoglou, Thanasis Karipidis, Dimitris Kasteras, Themis Giurtzis en Gianis Niforos (wisselden elkaar 
af) en Frank Gerritsen. Die laatste naam viel natuurlijk op en via via kwam Hylke met hem in contact. Frank 
werkte van 1990 tot en met 1993 in Griekenland als flottieljeleider. In Porto Carras werd de North Eagean 
Cup verzeild, en Frank kwam in contact met een Griek die meezeilde. Deze man kocht later ‘Comte de 
Flandres’ om aan de Quarter Ton Cup van 1991 mee te doen. Frank was lang en licht en een ideale 
voordekker. De ‘Outrage’ (Fauroux ontwerp) was de andere ¼ tonner uit Porto Carras. Er was altijd een 
gezonde rivaliteit tussen beide ¼ tonners. Zowel de ‘Outrage’ als de ‘Comte de Flandres’ hadden een oude 
one tonner als moederschip. Op de rustdag werden alle ¼ ton zeilers die zin hadden verdeeld over de 
boten, en werd een wedstrijdje gezeild. Frank had de Italianen van de latere winnaar ‘Marfrio’ (Ceccarelli 
ontwerp) aan boord. Dat die een potje konden varen bleek toen ze ook deze wedstrijd wonnen, de Griekse 
zeilers konden er veel van leren.

Frank koestert de herinneringen aan het bijzondere goed georganiseerde evenement. Ze finisheten op 
plaats 16, vlak voor de ‘Outrage’. Na het evenement werd de ‘Comte de Flandres’ verkocht naar Polen, en 
raakte Frank haar uit het oog. Er voeren nog drie andere Griekse ¼ tonners mee, die allemaal in de top 10 
eindigden. Dat waren allemaal nieuwere boten, ontworpen de door Giovanni Ceccarelli ontworpen ‘Pepsi 
Challenge’ (2e) en ‘Pandemonium’ (3e) en de door Rob Humphreys ontwerp ‘Atalanti IV’ (5e).

In 1993 kocht Frank in Griekenland de in Italië ontworpen en gebouwde one off one tonner ‘Marianna’ en 
zeilde haar naar Nederland. De one tonner is inmiddels verkocht, en Frank zeilt enkel nog recreatief, al was 
van september 2009 tot juli 2010 wachtleider tijdens de Clipper Round the World Yachtrace. 
Met de meeste bemanningsleden heeft Frank nog steeds contact, en jaarlijks gaat hij bij ze langs in 
Griekenland om te zeilen. 

De ‘Outrage’ (Fauroux ¼ tonner) finishte knap als 4e tijdens de Quarter Ton Cup van 1984 in Nieuwpoort als 
‘Dear Henri’. Onder Belgische vlag met Jacques Migom als schipper. Na het evenement kocht Gideon 
Messink Sr. de boot, noemde haar ‘Outrage’ en zeilde fanatiek op het IJsselmeer. Uiteindelijk belandde ze 
dus in Griekenland en zeilde ze de Quarter Ton Cup van 1991.

Nevenstaande foto: ‘Compte de Flandres’ tussen de wedstrijden door. De wedstrijden werden met vijf 
bemanningsleden gezeild. Foto volgende pagina’s: Gideon Messink Sr. met de nog ‘Dear Henri’ genaamde 
boot in actie op het IJsselmeer. 



16



17



18

BLUE BELL
Type: Westerly GK24
Schipper: John Molenaar
Ligplaats: Den Bommel

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

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

BUMBLEBEE
Type: Sprinta Sport
Schipper: Dennis Siegfried
Ligplaats: Duitsland
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VAKMANSCHAP 
ONTMOET 

TECHNOLOGIE
Kom langs en laat u overtuigen hoe wij de 

beste zeilen voor u en uw boot maken.

Brieltjenspolder 24  -  4921 PJ Made  
0162 68 23 16   -  www.insails.com

WERF-00092 Adv zeilen maart-2016_v3.indd   1 10-03-16   16:30
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GO WITH THE FLOW   
Type: Loper 27
Schipper: Peter Heyns
Vaste ligplaats: Wemeldinge

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

HUNTER
Type: Waarschip ¼ ton
Schipper: Jankorf Gerssen
Vaste ligplaats: Urk

HOUTNSTEEN    
Type: Waarschip ¼ ton
Schipper: Cees Vos
Vaste ligplaats: Huizen
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Uw adres voor sportief zeilen 
en riant vakantie vieren!

➜ Yacht Charter

➜ Jachthaven

➜ Slapen op de Haven

➜ Yacht Service

Galgeriet 5, 1141GA Monnickendam   |   0299 - 652 000   |   www.waterlandyacht.nl   |   info@waterlandyacht.nl

Waarom een ligplaats bij Waterland?

➜  Uitwisseling met Zeeland: 

30 dagen gratis liggen in 

Port Zélande

➜  Lid van Trans Europe 

Marinas, 50% korting op 

havenliggeld onderweg

➜  10% korting op de kale 

ligplaats bij twee jarig 

contract (iedere twee jaar)

 ➜   Leenfietsen en huurfietsen

➜  Nautisch centrum met 

HalverSails (zeilmaker),  

de Waterman (Yanmar  

en Volvo motoren),  

RobieNautical Service 

(elektrische apparatuur), 

Polymo (polyester  

reparaties) en Waterland 

Yacht Service (jachtservice 

en bootshop).

 

➜  Modern sanitair, uitge-

breide groenvoorziening 

➜  200 meter van het centrum 

(en 20 minuten van Am-

sterdam Centraal per OV)

  Voor een vrijblijvende 

offerte kunt u contact 

opnemen via 0299-652 000  

of info@waterlandyacht.nl

WINTERAANbIEdING:

volledige 
mastinspectie 

voor e 85,-
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JADE
Type: Loper 27
Schipper: Arjan Stolte
Vaste ligplaats: Enkhuizen

IMPULS
Type: Dehler Sprinta Sport
Schipper: Cock Baas
Vaste ligplaats: Weteringbrug

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

LARISSA
Type: Zeeton
Schipper: Jos Kroon
Vaste ligplaats: Schellingwoude
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SLOW MOTION
Type: Extension 24
Schipper: Ben Steffen
Vaste ligplaats: Tholen

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

Foto: De Zeeton 24 ‘Larissa’ van Jos Kroon wordt op de hielen gezeten door de Robber 3E ‘Second Wave’ 
van Bart Snel tijdens de Almere Regatta, het eerste evenement van de DQTC 2016. Foto: Hans Knapper
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SECOND WAVE
Type: Robber 3E
Schipper: Bart Snel
Vaste ligplaats: Almere

Mijn naam is Bart Snel, ik woon met mijn gezin in Almere en mijn boot heet ‘Second Wave’. Zoals de naam 
al zegt is dit de tweede in de serie Wave. De open boot die ik hiervoor gehad heb heette ‘New Wave’. 
Het was een Simoun 485, een open wedstrijdboot. Oorspronkelijk werd de Simoun in Frankrijk gebouwd, 
maar na een faillissement van de bouwer werden de mallen door de Zwitserse klassenorganisatie gekocht. 
Zij vonden bootbouwer Kurt Helbling bereid de boot te gaan bouwen. Kwalitatief gezien waren deze boten 
vernieuwend en ik besloot een kale romp te kopen. Deze kon ik helemaal naar mijn zin indelen met de s
pullen die over waren van de Simoun van mijn ouders. Over de naam hoefde ik niet lang te denken, er 
moest nieuw in zitten vanwege de nieuwe technieken en kwaliteit. Verder wilde ik het water erbij 
betrekken en zo was de naam ‘New Wave’ geboren. Samen met mijn broer Ate heb ik ruim tien jaar met 
deze boot alle mogelijke wedstrijden gevaren en zijn we Nederlands, Zwitsers, en Europees kampioen 
geworden. Helaas werd de klasse steeds kleiner, hierop besloot ik op een gegeven moment een overstap 
naar een kajuitboot te maken.

Ooit zag ik een Robber 3E ¼ tonner op het Alkmaardermeer liggen, en was ik gelijk weg van het model. 
Dus ging ik ernaar op zoek, en in Zeewolde vond ik de boot waarin ik nu zeil. 
Echt ver ben ik nooit geweest met de boot. Naast de avondwedstrijden bij WSV Almere Haven heb ik ook 
een paar keer aan de Eenzame Noord Race meegedaan. Dat is wel het verste wat ik met deze boot gevaren 
heb. Verder zeil ik op dit moment de avondcompetitie en enkele andere evenementen van de vereniging. 
Vorig jaar ben ik voor het eerst aan de DQTC mee gaan doen. Wij werden toen gelijk tweede bij het ¼ Ton 
Klassenkampioenschap tijdens de Lenco Regatta. Dit jaar was het doel om Nederlands kampioen te 
worden. Op zaterdag werd met drie eerste plaatsen een mooie basis neergezet, maar helaas werd op 
zondag vanwege te weinig wind niet gezeild. We wonnen wel het evenement, maar werden helaas niet 
officieel Nederlands kampioen. Wel wonnen we overall de DQTC 2016, iets waar we erg blij mee zijn. 

Tussendoor ben ik nog een keer naar Key West geweest om op een J-105 aan de Key West Race Week mee 
te doen. Echt gaaf om in januari in een korte broek op een racer mee te doen aan een evenement met 
honderden boten. Ook heb ik fanatiek J-22 gevaren met als beste resultaat 2e op een EK en Nederlands 
kampioen in het laatste jaar, en ben ook hiermee diverse keren in het buitenland geweest. Na de J-22 heb 
ik ook nog een paar jaar Melges 24 gevaren. Het laatste evenement dat ik hiermee gevaren heb, was het EK 
in Medemblik 2013. We werden toen 9e van de 70 deelnemers (profs en amateurs samen) in totaal. In het 
officiële amateurklassement werden wij Europees kampioen. Allemaal ervaringen die bij de ¼ tonners van 
pas komen. Op dit moment zeil ik ook actief mee in het Eredivisie team van WSV Almere Haven.

Groeten en tot op het water, Bart Snel & crew
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SPOOM

Type: Waarschip ¼ ton
Schipper: Leo Loman
Vaste ligplaats: Naarden

Mijn naam is Leo Loman, ik ben 64 jaar oud en woon in Amsterdam met Martine Polhuis in een woonark in 
de Ringvaart.

Eind jaren ’90 zeilden we met onze Kolibri 560 ‘Solong’ op het IJsselmeer. In Den Oever zagen wij een mooi 
Waarschip ¼ ton liggen, ‘Awesome’ genaamd. We raakten aan de praat met de eigenaar die vertelde dat de 
boot na de vakantie in de verkoop zou komen. Als we geïnteresseerd waren moesten we maar een afspraak 
maken voor een proefvaart. Dat hebben we gedaan. De in 1978 in ’t Waar gebouwde boot zag er geweldig 
uit en we werden op slag zo verliefd dat we vergaten af te dingen. Een week later hadden we haar in bezit. 
We konden echter nog geen afscheid nemen van de ‘Solong’, dus bezaten we ineens twee zeilboten. De 
‘Solong’ bewaarden we voor de winterwedstrijden op De Kaag.

De vorige eigenaar van het Waarschip had maar één of twee jaar met de boot gezeild, maar de eigenaar 
dáárvoor, Ed Warsen, had haar goed verzorgd en wedstrijdklaar gemaakt. Ed kocht de boot in 1990 van 
Bart van de Sande, de naam toen was ‘Harmattan’. Ed paste deklayout en zeilplan aan, schilderde de boot 
van boven tot onder, plaatste een 1,50 meter kiel die van de nieuwere 740 kwam en noemde de boot 
‘Nostress’. Ook bouwde Ed een kunststof roer waar het achterschip min of meer op dreef. Hij zeilde wel 
eens wedstrijden met de boot en won ook wel eens wat, vooral in clubverband bij de R&ZV Naarden.

In de jaren daarvoor zeilden we met de Kolibri redelijk fanatiek eenheidsklasse wedstrijden. Jørgen Schrier 
was één van de grootste concurrenten. Jørgen zeilde met zijn vader Ton en wilde ook alleen maar winnen. 
Tijdens een winterwedstrijd op De Kaag blesseerde Martine haar schouder, en is Jørgen bij mij aan boord 
gestapt. De winterwedstrijden waren vaak erg spannend. Na 1,5 uur zeilen was het vaak secondewerk op 
de finishlijn. Ondanks dat nam de interesse om wedstrijden te zeilen onder de Kolibrizeilers af, en bestond 
het wedstrijdveld vaak uit niet meer dan vijf bootjes. We hebben eerlijk gezegd nooit begrepen waarom. 
Het is toch ook leuk om tweede of derde te worden?

Tegelijkertijd hadden we de ‘Spoom’ verder aangepast aan onze eigen wensen en werd de NKK meting om-
gezet in ORC . Onze eerste wedstrijd met de ‘Spoom’ was de 24 Uurs Race van 1998. Jørgen is toen ook aan 
boord gestapt, en heeft sindsdien geen wedstrijd meer gemist. Meestal varen we de ‘Spoom’ doublehan-
ded, en na bijna 20 jaar zijn we aardig op elkaar ingespeeld. De woensdagavondcompetitie bij R&ZV Naar-
den blijkt een goede gelegenheid om de boat-handling  te optimaliseren. Verder hebben we nog een paar 
keer de Ronde om Noord-Holland, de Hooikist race en de Gooimeercup gezeild en in 2014 de Small Ships 
Race. Deze laatste hebben we door te veel wind op de Noordzee afgebroken.

Wedstrijdzeilen in een eenheidsklasse, zoals de Kolibri, vind ik eigenlijk het leukst, maar de wedstrijden 
voor de DQTC komen daar dicht bij. De wedstrijden zijn altijd spannend en na afloop vermaken wij ons ook 
prima op de kant. We hoorden voor het eerst van het bestaan van de DQTC in 2013, maar het lukte ons 
toen niet om mee te doen in Lelystad. In 2014 stond de competitie wel in de agenda en, na een spannende 
Lenco en Pampus Regatta, wonnen we het klassement. We kregen de hoofdprijs uitgereikt tijdens de 
jaarlijkse prijsuitreiking van de Noordzee Club in november. Hier waren wij zeer tevreden over.
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In 2016 werden we derde bij de Almere Regatta in Muiderzand en tweede bij de Lenco Regatta in Lelystad. 
De Lenco Regatta was tevens het ONK ¼ Ton 2016, maar helaas werden er te weinig wedstrijden gezeild 
voor een geldig kampioenschap. Op 10 en 11 september maakten wij nog kans op een podiumplaats bij de 
Pampus Regatta vanuit Durgerdam. Jammer genoeg kon ik door een blessure niet zelf meezeilen en heeft 
Jørgen met zijn zoon ‘Spoom’ daar toch nog naar een 5e plaats gezeild. Uiteindelijk werden we 3e in de 
eindstand van de DQTC 2016. Dus nog maar weer een jaartje trainen en hopen dat de DQTC ook volgend 
jaar weer wordt georganiseerd en dat er nog meer ¼ tonners aan de start verschijnen.

Leo Loman 

‘Spoom’ NED- 2696
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YELLOW FOX
Type: Foxhound 24
Schipper: Robbert Dieperink
Vaste ligplaats: Breukeleveen

Scan de QR code om de  app te downloaden

‘Varen doe je Samen!’  is een samenwerking van Rijkswaterstaat, provincies, Unie van Waterschappen, havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam, 
BLN - Koninklijke Schuttevaer, KNRM, Reddingsbrigade Nederland, ANWB, HISWA Vereniging, Nederlands Platform voor Waterrecreatie, 
Sportvisserij Nederland, Waterrecreatie Nederland en het Watersportverbond, met ondersteuning van de Nationale Politie.

Varen doe je samen!
www.varendoejesamen.nl

‘Varen doe je Samen!’ heeft tot doel de verkeersveiligheid op de Nederlandse vaarwegen te vergroten. Als beroeps- en recreatieschip-
pers meer kennis hebben van elkaars gezichtspunten, mogelijkheden en beperkingen als verkeersdeelnemer, en daar rekening mee 
houden, draagt dat bij aan de veiligheid op onze drukke vaarwegen.

‘Varen doe je Samen!’ biedt kennis, informatie en voorlichting over veilig vaargedrag. Speerpunten zijn de technische reisvoorbereiding 
en veiligheid op het water. Door zich meer bewust te zijn van veiligheidsaspecten en daaruit voortvloeiend veiliger gedrag, meer oplet-
tendheid en anticipatie kunnen recreatievaart- en beroepsvaart veel ongevallen voorkomen. 

Is technisch gezien alles in orde?
Uit onderzoek blijkt dat de techniek vaak 
de oorzaak is van ongevallen. Voorbeel-
den zijn motorstoring, onbetrouwbare of 
onveilig gebruik van een gasinstallatie, 
ondeugdelijke tuigage, onjuist gebruik 
van trailers en onveilig hijsen. ‘Varen doe 
je Samen!’ geeft voorlichting over de 
technische voorbereiding van varen en 
het belang daarvan.

Veiligheid op het water
Bewustwording als verkeersdeelnemer. 
Weet wat je positie is op de vaarweg, kijk 
regelmatig achterom en wees je bewust 
van de grootte van de dode hoek van een 
binnenvaartschip, zowel aan de zijkant 
als voor het schip. Kennis van de vaarre-
gels, bewust veilig vaargedrag vergroten 
de veiligheid op het water. ‘Varen doe je 
Samen!’ geeft informatie over veilig va-
ren, en helpt vaarscholen, verhuurders en 
opleidingsinstituten bij hun informatie-
voorziening en opleidingen.

Goed voorbereid op reis
De actuele toestand op het water ver-
andert continue, ‘Varen doe je Samen!’ 
houdt de knooppunten waar beroeps- en 
recreatievaart elkaar passeren actueel en 
inzichtelijk. Hoe kan men elkaar en kunst-
werken veilig passeren? 

Op www.varendoejesamen.nl vindt u 
digitale knooppuntenboekjes, folders en 
nieuwsberichten. Die geven aanwijzingen 
en tips voor een veilige vaart. Ook kunt u 
de app downloaden waarmee alle knoop-
punten makkelijk te raadplegen zijn.  

ZEFIER
Type: Drifter 25
Schipper: Laurens de Jong
Vaste ligplaats: Kerkdriel
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It’s your life on the line

Deckvest 170N en 275N
Standaard inclusief:
spray-hood, pylon  itslicht, 
lifeline, safety mes en 5 jaar garantie!
Optimale bewegingsvrijheid!
Voldoet aan RORC/ISAF reglement.

Ronstan Orbit blokken zijn de lichtste en sterkste blokken in hun soort.  Het Dual Stage  bearing systeem zorgt voor onwaarschijnlijk hoge werkbelastingen 
en combineert de soepelheid van het kogellager met de hoge werkbelasting van het glijlager.

Ronstan Core blokken kenmerken zich door de minimale weerstand van de schijf door een unieke combinatie van een kogellager met een hoog 
gepolijst glijlager. Deze zeer solide blokken hebben een zeer hoge werkbelasting en zijn voor bijna alle toepassingen geschikt. 


