DUTCH QUARTER TON CUP 2017
Regatta book

Voorpagina: De Starbuck ‘Cool Kid’, de Zeeton 24 ‘Larissa’ en de Robber 3E ‘Second Wave’ in het ruime rak bij de Almere
Regatta, het eerste evenement van de Dutch Quarter Ton Cup 2017.
Foto: Hans Knapper

De Dutch Quarter Ton Cup is gerealiseerd in samenwerking met de organiserende watersportverenigingen en:
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Voorwoord
Vanaf 2005 is er een ¼ ton revival gaande in Engeland. In navolging van de opleving organiseerden enkele enthousiaste
Nederlandse ¼ ton eigenaren in 2013 de eerste Dutch Quarter Ton Cup (DQTC). Tijdens de Lenco Regatta werd deze op het
IJsselmeer verzeild. Vooraf hadden zich meer dan dertig ¼ tonners ingeschreven. Helaas gooiden de weergoden roet in het eten
door de zeilers te trakteren op een hele week windkracht 7. Een aantal ¼ tonners heeft Lelystad toen helaas niet kunnen halen.
Het evenement was desondanks een groot succes en de organisatoren besloten snel hier in 2014 mee verder te gaan. Dat jaar
werd, samen met het Watersportverbond en de Noordzee Club, een competitie opgetuigd van vier evenementen verspreid over
het land. Twee evenementen in Zeeland en twee op het IJssel-/Markermeer. Dat maakte het mogelijk voor meer ¼ ton eigenaren
om één of twee evenementen mee te varen. De laagdrempelige competitie werd een succes.
In het najaar van 2014 kwam een aantal eigenaren bij het Watersportverbond in Nieuwegein bijeen om de plannen voor 2015 te
smeden. Besloten werd om ook de North Sea Regatta op de Noordzee voor Scheveningen toe te voegen aan de competitie,
¼ tonners zijn tenslotte gebouwd om op zee te racen.
In het voorjaar van 2015 lanceerden het Watersportverbond en de Noordzee Club de ORC Declared meetbrief. Op basis van door
de eigenaar aangeleverde gegevens en bestaande rompfiles van oude meetbrieven kon voor een jaar een gratis globale ORC
meetbrief worden aangevraagd. Hierdoor kon de DQTC laagdrempelig, eerlijk, overzichtelijk en begrijpelijk onder ORC worden
verzeild. De eerdere edities waren verzeild onder een door de organisatie berekende mix tussen ORC en SW. Op het water werd
fanatiek gezeild, maar op de steiger werd vooral gediscussieerd over de handicaps.
In 2016 en 2017 is in Zeeland alleen het Deltaweekend verzeild. De geplande Hollandsche Delta ¼ Ton Regatta vanuit Willemstad
ging helaas niet door vanwege te weinig inschrijvingen. Toch waren het weer leuke competities en de deelnemersaantallen lijken
weer iets toe te nemen.
Op naar 2018, ¼ ton rules forever!
Hylke Steensma			

Aan de totstandkoming van dit boek hebben André Vink, Anneke van Leeuwen, Butch Dalrymple-Smith, Hans Knapper, Hay
Winters, Rodney Pattisson, Ron Holland en vele anderen een bijdrage geleverd. Niets uit dit boek mag worden overgenomen
zonder schriftelijk toestemming van de maker.

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

website van de Dutch ¼ ton fleet
website van de klassenorganisatie voor ORC en IRC
website van het Watersportverbond
website over IOR racemachines
website van de Engelse ¼ ton fleet
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Paul Elvstrøm stuurt de Fontana/Maletto/Navone ¼ tonner ‘Son of a Gun’ (I-8835) naar een tweede plaats bij de Quarter Ton
Cup van 1979 in San Remo (Italië).

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

Van links naar rechts: Ron Holland won met zijn ontwerp ‘Eygthene’, het prototype van de Eygthene 24 en Kiwi 24 ¼ tonner, de
Quarter Ton Cup van 1973 in Weymouth (Engeland). ‘Moondog’, de revolutionaire Stephen Jones ¼ tonner zeilde de Quarter Ton
Cup van 1978 in Japan en ‘Royal Flush, de behoudende maar rappe Lavranos ¼ tonner won de Quarter Ton Cup van 1985 in
Ajaccio (Frankrijk). Mooie ontwikkelingen gedurende de jaren.
Engeland: 2005 - heden
In deze periode is in Engeland de succesvolle revival van de quarter ton class in volle gang op de Solent. Beroemde boten en
winnaars 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 Theo en Andre Bakker sluit aan in 2012.
In 2017 komt Berry voor het eerst met zijn geheel ge-upgrade Stephen Jones ¼ tonner ‘Wings’ aan de start.
Nederland: 2013 - heden
Het Dutch Quarterton Sailing Team van Theo en André Bakker en Berry Aarts is vanaf maart 2013 volop aan het zeilen met de
¼ tonners en dromen van een Nederlandse Quarter Ton Cup. In het naseizoen sluit de Hylke Steensma met zijn ‘Pura Vida’ aan
en samen organiseren ze, in nauwe samenwerking met de organisatie van de Lenco Regatta, de DQTQ op het IJsselmeer voor
Lelystad. Sylvia ter Meulen wint dat jaar met haar team met de Westerly GK24 ‘Racykaltrant’ heel knap de eerste editie.
Tot en met 2017 is de DQTC jaarlijks verzeild. Vijf edities, vier verschillende winnaars: Een Westerly GK24, een Zeeton 24, een
Robber 3E en een Waarschip ¼ ton!
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IOR was hot!
De International Offshore Rule (IOR) was een handicapformule voor het wedstrijdzeilen met kajuitzeilboten. De IOR is ontstaan uit
de regels van de Cruising Club of America (CCA) en die van de Royal Ocean Racing Club (RORC). De IOR concentreerde zich op
de rompvorm en 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 boten
aanzienlijk veranderden: ze werden vooral groter en sneller.
1967 – 1970
1971 – 1978
1979 – 1996

15 ft. rating
RORC Rule
18 ft. rating
IOR
18,55 ft. rating IOR

De IOR regel leidde tot korte, brede boten met een beperkte stabiliteit. De gebruikelijke smalle waterlijn maakte de boten erg
wiebelig, en het bemanningsgewicht in de rail was dan ook zeer belangrijk als het begon te waaien. Lage stabiliteit werd (tot op
zekere hoogte) binnen de IOR regels aangemoedigd. Door deze regels wonnen rond 1977 boten met interne ballast en vaak een
ongeballast zwaard. De organisatie die de regels controleerde, besefte dat deze niet geschikt was voor zeewaardige jachten, en
hefkielen kregen een zware penalty. Bij de Quarter Ton Cup van 1978 in Japan zonk er zelfs een ¼ tonner tijdens een storm.
Bijna alle metingen waren zogenaamde puntmetingen. Dit betekende dat de romp op bepaalde punten werd gemeten. Dit zorgde
voor soms vreemde rompvormen met hobbels en bobbels. De stabiliteit werd bij de meting gemeten zonder bemanning en
apparatuur aan boord. In de haven lagen de boten 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 limieten aan de bemanningsaantallen 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 1/4 tonners kregen
een leeftijdscorrectie, waardoor
oude boten langer competitief bleven. Zo won door Alain
Jezequel ontworpen ‘B & BV’ de
Quarter Ton Worlds van 1994,
terwijl de boot in 1979 als ‘Paola
V’ al zevende werd. De boten
kregen in de loop der jaren vaak
wel een moderner tuig.
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Winnaars Dutch Quarter Ton Cup
			Naam					Ontwerper		Schipper
2013 Lelystad		
RACYKALTRANT (Westerly GK24) 		
Jack Laurent Giles		
Sylvia ter Meulen
2014			
SPOOM (Waarschip ¼ ton)		
Klaas Kremer		
Leo Loman
2015			
LARISSA (Zeeton 24)			
E.G. Van de Stadt		
Jos Kroon
2016			
SECOND WAVE (Robber 3E)		
Peter Ståhle		
Bart Snel
2017			
LARISSA (Zeeton 24)			
E.G. Van de Stadt		
Jos Kroon
Winnaars Quarter Ton Cup
1967 La Rochelle
DEFENDER (België) 			
Jacques Gaubert en André Mauric
1968 Breskens
PIRANHA II (Nederland) 			
André Mauric
1969 Breskens
LISTANG (Duitsland) 			
Klaus Feltz			
1970 Travemünde
FLEUR D’ECUME (Frankrijk) 		
Groupe Finot
1971 La Rochelle
TEQUILA (Frankrijk) 			
Philippe Harlé
1972 La Rochelle
PETITE FLEUR (Frankrijk) 			
Groupe Finot
1973 Weymouth
EYGTHENE (Amerika) 			
Ron Holland
1974 Malmö		
ACCENT (Zweden) 			
Peter Norlin
1975 Deauville		
45 SOUTH (Nieuw Zeeland) 		
Bruce Farr
1976 Corpus Christi MAGIC BUS (Nieuw Zeeland) 		
Paul Whiting
1977 Helsinki		
MANZANITA (Engeland) 			
Ron Holland
1978 Sajima		
MAGICIAN V (Japan)			
Ichiro Yokoyama
1979 San Remo
BULLIT (Frankrijk) 			
Jacques Fauroux
1980 Panmure
BULLIT (Frankrijk) 			
Jacques Fauroux
1981 Marseille		
LACYDON PROTIS (Frankrijk)		
Jacques Fauroux
1982 Melbourne
QUARTERMASTER (Australië)		
Laurie Davidson
1984 Nieuwpoort
COMTE DE FLANDRES (Frankrijk) 		
Philippe Briand
1985 Ajaccio		
ROYAL FLUSH (Zuid Afrika) 		
Angelo Lavranos
1986 Copenhagen
COMTE DE FLANDRES (Australië)		
Philippe Briand
1987 Crosshaven
MCDONALDS (Duitsland)			
Tony Castro
1988 Travemünde
MCDONALDS (Duitsland) 			
Tony Castro
1989 Falmouth
MERIDIAN (Italië) 				
Massimo Paperini
1990 Bayona		AVE (Spanje) 				Pepe Gonzalez
1991 Porto Carras
MARFRIO PIRANHA (Italië) 			
Giovanni Ceccarelli
1992 Chioggia		
JONATHAN VI (Italië)			
Alessandro Vismara
1993 Bayona		GEN-MAR (Italië)				Alessandro Vismara
1994 Warnemünde
B & BV (Italië)				
Alain Jezequel
1995 Gdynia		
PER ELISA (Italië) 			
Giovanni Ceccarelli
1996 Travemünde
PER ELISA BLOWTHERM (Italië) 		
Giovanni Ceccarelli
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Cowes		
PURPLE HAZE (Engeland) 			
David Thomas
Cowes		
ENIGMA (Engeland) 			
Ed Dubois
Cowes		
ESPADA (Engeland) 			
Bruce Farr
Cowes		
TOM BOMBADIL (Engeland) 		
Doug Peterson
Cowes		
ANCHOR CHALLENGE (Engeland) 		
Bruce Farr
Cowes		COTE (Spanje) 				Pepe Gonzalez
Cowes		ESPADA (Engeland)			Bruce Farr
Cowes		BULLIT (Engeland)			Jacques Fauroux
Cowes		ESPADA (Engeland)			Bruce Farr
Cowes		BULLIT (Engeland)			Jacques Fauroux
Cowes		BULLIT (Engeland)			Jacques Fauroux
Cowes		BULLIT (Engeland)			Jacques Fauroux
Cowes		
AQUILA (Engeland)			
Judel / Vrolijk
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Dick Carter ¼ tonner
De Amerikaanse jachtontwerper Dick Carter stond bekend om zijn snelle wedstrijdboten. Zijn eerste toonaangevende ontwerp was
de 33 voet ‘Rabbit’ die in 1965 bijna alle Europese wedstrijden, waaronder de Fastnet Race, won. In 1966 won zijn One Tonner
‘Tina’ de One Ton Cup in Denemarken en in 1967 werd ze tweede in Frankrijk. Deze boot was overigens in Breskens gebouwd bij
de werf van Frans Maas. Het ontwerpbureau van Carter was gevestigd in Nahant, in de buurt van Boston MA, en veel later
succesvolle ontwerpers hebben daar meegelopen en kennis opgedaan. In 1977 ontwierp hij de Dingbat 25 ¼ tonner. Het
prototype is gebouwd in Engeland van C-Flex op frames, met daaroverheen glasvezel en polyester. Het schip kreeg de naam
‘Hellzapoppin’ en zeilnummer K-6366.
In Nederland werd de Dingbat geïmporteerd door Teeuw Watersport, wat in eerste instantie een lokale watersportwinkel aan
het Dr. Langeveldplein in Sliedrecht was. In 1976 zei een vriend van eigenaar Piet Metselaar dat hij, gezien de locatie dichtbij de
haven, ook wel kajuitzeilboten kon gaan verkopen. Boten konden in de haven in en uit het water en op de Beneden Merwede kon
voor de deur worden proefgevaren. Samen gingen ze naar de London Boat Show van 1976 en kochten daar agentschappen van
de Achilles, de E-Boat minitonner en de Eygthene 24 ¼ tonner.
Later dat jaar stonden ze vol verwachtingen met de drie boten op de HISWA. Er werden
daar ‘enkel folders verkocht’, mensen kochten blijkbaar liever pas een boot in het
najaar. De heren waren in eerste instantie teleurgesteld, maar in het najaar verkochten
ze maar liefst 30 boten en kochten ze er een paar agentschappen bij, in 1977 onder
andere van de ontwerpen van Dick Carter. In 1978 stonden ze op de eerste HISWA te
water in Scheveningen (zie nevenstaande zwart-witfoto uit de Waterkampioen). Van
1977 tot en met 1979 ging het goed met de verkoop. Er werden in totaal circa 10
Dingbats en misschien wel 40 Eygthene’s verkocht.
Metselaar zeilde die jaren veel met een E-Boat, maar ook met een Dingbat 25 werden wedstrijden gezeild. In 1979 sloeg de
economie om en kreeg Teeuw Watersport het moeilijk. Ze stonden dat jaar nog met een stand van 400m2 op de HISWA, maar
verkochten geen boot meer. Langzaam werd alles afgebouwd en werden de laatste nieuwe en ingeruilde boten verkocht.
Metselaar verruilde eind jaren tachtig het zeilen voor de golfsport en in 1981 sloot Teeuw Watersport haar deuren. Hij kijkt wel
terug op een hele mooie tijd!Jan Joris Leenaars kocht na de Quarter Ton Cup van 1975 de Dehler Delanta ‘Timschal’ van Georg
Nissen. Met die boot zeilde hij fanatiek wedstrijden in Nederland voordat hij haar verkocht. Na de Delanta kocht hij een romp van
een Dingbat 25 bij Teeuw. De boot kreeg de naam ‘Pink Panther’ (H-2442) en werd door Jim Lensveld van Jachtwerf Lensveld in
Middelharnis afgebouwd. Na de Dingbat is Jan overgegaan op Half en One Tonners.

Richard Todd kocht de ‘Pink Panther’ bij Teeuw Watersport in
1978. Daar zeiden ze dat het één van de twee prototypes was. De
binnenkant was niet afgewerkt, er zaten geen ramen in en ze was
met autolak gespoten, wat niet geschikt was voor boten. Er zaten
wel zeven voorzeilen bij (stormfok, high-aspect, genua 2, genua 1,
lichtweer genua 1, spinnaker en blooper). Er zat een inboard Vire
7pk tweetakt motor in die ze helaas steeds in de steek liet. Een
keer kwam vlak voor Calais het vliegwiel los, alles liep gelukkig goed
af. De familie Todd voer op de Oosterschelde en in de vakanties
werden tochten langs de Franse kust gemaakt. De ‘Pink Panther’
was een zeewaardig schip. In 1995 werd de ‘Nimué’, zoals ze
inmiddels heette, verkocht toen er kinderen kwamen.Richard heeft
goede herinneringen aan de boot.
In Nederland voeren dus verschillende Dingbats in verschillende uitvoeringen. Zo kochten Rob van den Dool en zijn broer bij
Teeuw Watersport een nieuwe Dingbat en noemde haar ‘Lord Alcohol’ (zie onderstaande foto). Ze zeilden fanatiek wedstrijden
in Zeeland met de boot, maar konden Fred Imhof met zijn ‘Joker’ never nooit bijhouden. In de loop der jaren hebben ze de boot
behoorlijk verbouwd, vooral de grote ruime kuip was ideaal. Ze gebruikten daarvoor de Extension ¼ tonner ‘Mascotte’ (waar ze
wel eens op bemanden) van Arjan Visser als voorbeeld. Pech hadden ze ook met de boot, zo voer een Spaekhugger ooit de mast
van de ‘Lord Alcohol’ op het IJsselmeer. De boot lag genaamd ‘Boaterfloat’ in 2015 te koop in Monnickendam. Het zou leuk zijn
haar nog eens te zien bij een DQTC, mooi rap bakje!

Meer informatie over een andere Carter Dingbat is te lezen in het hoofdstuk Een Venlonaar op het water (pagina 38).

Joep Straus ¼ tonner
Hylke Steensma sprak wederom met Joep Straus. In 1980 zeilde Joep het Italiaanse ¼ Ton Kampioenschap in Venetië op de
‘Freeway’, een ¼ tonner ontworpen door Alain Jezequel. Zes van die ¼ tonners eindigden bij de eerste 10 bij de Quarter Ton Cup
van 1979 in San Remo (Italië), ‘Freeway’ finishte daar als negende. Joep werkte in die tijd voor North Sails in België, waar ook de
zeilen voor Italië werden gemaakt. De eigenaar van ‘Freeway’ was een bankier uit Milaan, en hij wilde de maker van de zeilen aan
boord hebben. Het mocht wat kosten, ze wonnen wel! Volgens Joep voerden de Jezequel ¼ tonners veel zeil en waren ze zeer
snel met windkracht twee. Door de ver naar voren geplaatste mast en kiel hadden ze een zogenaamde ‘bow-down-trim’. Bij de
meting en tijdens de wedstrijden werd de buitenboordmotor ook nog eens voorin gestouwd waardoor de boot zonder bemanning
aan boord voorover lag. De daardoor korte waterlijn was gunstig voor de handicap. Met de bemanning in de kuip lag de boot
weer recht. Een raket met weinig wind en vlak water, maar zodra er wind en golven kwamen werd het een hobbelpaard.
In het DQTC regatta book van 2013 staat een hoofdstuk over de ‘Furax’ die Joep voor de Quarter Ton Cup van 1984 in
Nieuwpoort ontwierp. Volgens Joep was een ¼ tonner in die tijd nog door amateurs in hun vrije tijd te bouwen. “De regels waren
leuk en begrijpelijk. In een in Fortran77 geschreven programma, dat ook steeds ge-update werd bij iedere regelwijzigingen, heb
ik de boot ontworpen en doorgerekend. De boot was gebouwd van foam core met glasvezel buiten op de romp. Het dek was van
balsa, versterkt met kevlar. Aan de Proctor mast zaten natuurlijk North zeilen van mijn North Sails loft. ‘Furax’ had, vergeleken
met de Jezequel ¼ tonners, mast en kiel iets meer naar achteren, wat beter was voor de knobbelige golfslag voor Nieuwpoort.
Bij de eerste wedstrijd van de Quarter Ton Cup kwam de ‘Furax’ als eerste uit het kruisrak. De boot liep aan de wind geweldig
goed in de Noordzeegolven. De korte langeafstandswedstrijd startte met 4 à 5 knopen, maar op het einde was het 10 Beaufort
uit het zuidwesten. Tussen 23.00 en 06.00 uur voeren we 6,5 knoop voor top en takel in de goede richting. Daarna konden we
met stormfok en trysail zeilen. Eén ding heb ik toen geleerd: doe een dergelijk wedstrijdje niet met een ¼ tonner. Helaas moesten
ze de lange langeafstandswedstrijd opgeven, waardoor ze kelderden in het klassement.”
Ook voor Henk van der Loop, eigenaar van een Citroën garage in Oss, heeft Joep een ¼ tonner ontworpen. Een toenmalige
Citroënmodel had voor het eerst vijf versnellingen, en daarom kreeg de boot de naam ‘5-VITESSES’. Het was een hoekig bootje
met een zeer laag vrijboord achter. Voor was het vrijboord hoog. Daar telde de rating 1,2 keer en achter 0, 8 keer mee. Alles
binnen het ontwerp had een reden en was berekend voor een gunstige handicap. Vergeet niet dat de IOR een soort uitgebreide
box-formule was. De meetpunten bepaalden de boot. Nadat de kiel opnieuw gegoten was kregen ze de ‘5-VITESSES’ inderdaad
in de gewenste vijfde versnelling en wonnen ze onder andere de Deltaweek van 1986. De boot werd later gesloopt, en kiel en
tuigage werden gebruikt voor een nieuwe boot voor zoon Bas van der Loop.

Paul Elvstrøm ¼ tonner
Voor de Quarter Ton Cup van 1975 in Deauville (Frankrijk) ontwierpen Paul Elvstrøm en Jan Kjaerulf de rappe ¼ tonner ‘Go’
waarmee Elvstrøm voor de Franse kust vijfde werd. Zie foto op pagina x, de witte boot met de roodgele voorzeilen. Kjaerulf zelf
bouwde zusterschip ‘Aphrodite‘. De schepen waren identiek, behalve dat ‘Go’ wit was en ‘Aphrodite’ lichtblauw met donkerblauwe
strepen en een wit dek. De favoriete kleuren van Kjaerulf. Hij zeilde zelf maar een jaar met haar. De volgende eigenaren zeilden
tot 2012 met de boot in Denemarken, toen Peter Rosenqvist haar kocht en ze naar Zweden verhuisde. Peter knapte haar
geweldig op, en is inmiddels begonnen aan de Peter Norlin midzwaard ¼ tonner ‘C’est Si Bon’, die negende werd bij de Quarter
Ton Cup van 1977 in Helsinki (Finland). Een nieuw project dus. Maar terug naar de Elvstrøm ¼ tonner. De boten zijn gebouwd
bij de Fibrester werf nabij Barcelona in Spanje. De ‘Go’ heeft ook model gestaan voor de Jouët 26, waarvan er vanaf 1977 in
Frankrijk circa 150 zijn gebouwd.
In Nederland varen twee Elvstrøm ¼ tonners rond. De ‘Femme Fatale’ van Pascal van Leeuwe en de ‘Chiquitina’ van André Vink.
Laatstgenoemde zeilde de Pampus Regatta, de finale van de DQTC van 2017, en onderstaande tekst is van zijn hand.
“Sinds eind 2016 ben ik de trotste eigenaar van ‘Chiquitina’ (‘klein meisje’: haar doopnaam uit 1977), nadat ik haar van Herman
Pessers kocht en vanuit Waalwijk, over de rivieren, de overtocht maakte naar haar nieuwe thuishaven Huizen. Een tocht onder
andere over het Amsterdam-Rijnkanaal in een wiebelig bootje en wel erg nietig achter die 900 tonners in de Beatrixsluizen bij
Nieuwegein. Waar was ik aan begonnen? Weer last van hormoonwerking op mijn 64ste? Ja dus!
Mijn moeder had met haar broers voor de oorlog al veel gevaren. Nadat ons gezin in de 50-er jaren in Den Haag was
neergestreken, werden er met diezelfde broers en hun startende gezinnen huisjes en bootjes gehuurd op Loosdrecht. ‘De Otter’
werd onze uitvalsbasis. Met een vader die bij de zeesleepdienst van Smit bergingsinspecteur werd en die ‘jachies’ eigenlijk maar
behelpen vond. Maar moeders was al geëmancipeerd toen het woord nog uitgevonden moest worden uitgevonden. Tijdens één
van vaders vele buitenlandse reizen kocht zij in 1962 het woonschip ‘de Vrije Hoek’ (toevallig ook haar meisjesnaam, maar toeval
bestaat niet) aan het Achtergat nabij het Vennemeer op de Kagerplassen, nadat ze voor één van haar broers een zeiltjalk had
gespot. Te koop en gekocht, met een ligplaats op het Vennemeer en na ons volgden twee andere broers al snel.
‘Pielen’ met kleine bootjes werd ons met de paplepel ingegoten en wedstrijd werd er gezeild met de ‘familievloot’ die maar
uitdijde. Ik met de jol, de Vrijheid 312 en later met de nieuwe ocumé Spanker 576 die was gebouwd bij Rikus Bakker in Leiden,
voor ons al jaren ‘de’ winterstallingsplek voor oud hout. De aankoop van de zeeschouw ‘Beste Bunk’ betekende de entree tot de
platbodemwereld en wedstrijdzeilerij, ook op lemmeraken en tjalken. Maar af en toe ook met het Fries Jacht ‘Willemijntje’ dat op
de Kaag lag en door de broers Van der Post met veel bravoure werd gezeild. Zonder motor en lenspompend het IJsselmeer over
naar de ronde reünie in Heeg. Op- en overstappen op andere platbodems, wedstrijdbemanning zijn tijdens Deltaweken,
Flevoraces en 24 uurs. In de studietijd in Leiden ook ‘naar zee’ met de Pion van vrienden en Veronicaraces gezeild op een Swan
37. Een onbezorgde mooie zeiltijd met wel heel lange zomers, in mijn herinnering... Met m’n eerste vriendin (en lening) de
mooiste zeilsloep in de Randstad gekocht en vanaf De Kaag naar de Belgische en Franse kust, maar ook de Wadden.
Met m’n latere vrouw nam ik als eind twintiger het wel heel oude woonschip over dat altijd als vaste basis bleef fungeren en kon
een nieuwe (met douche en stromend water) neerleggen met steigers en slibway. Het 5.5 meter virus had inmiddels toegeslagen
en met ‘Vedette’ werd wedstrijden gevaren totdat ze verloren ging tijdens de grote brand bij Aad Juffermans in Warmond. De 5.5
Topaz werd gekocht en gerefit. Een fantastisch schip, die 5.5 en hoe gaaf was het om onder een ‘Boog’ door te varen en dan
weer ‘opprikken’, die ‘Kaagkakkers’ in verwondering achterlatend...
Een tjalk, visserman Staverse Jol, visserman Schokker volgden, waarmee vanaf de thuisbasis met inmiddels het gezin naar
Zeeland, IJsselmeer en Nederlandse en Duitse Wadden werd gevaren. Ze werden opgevolgd door de ‘Almonde’, een teakhouten
Harrison Butler uit 1936, torenkotter getuigd jachtje van 28 voet. Naar het beroemde Englyn ontwerp en wat lang bij de
koninklijke in Muiden had gelegen. Af en toe dienend als ‘escapebootje’ voor prinsessen en koninginnen. Ze was gebouwd bij Kok
in Muiden voor een bestuurslid die haar vernoemde naar Philips van Almonde, vlootvoogd in de 17e eeuw en ‘de baas’ van Piet
Hein. Het koninklijk jacht met die naam lag ook bij de KNZ&RV. Hoe leuk om ‘daar naast’ te liggen... In 2003 werd om persoonlijke redenen besloten om na 40 trouwe jaren ‘de Kaag’ te verkopen, waarna ‘Tulla III’, de 42 voets yawl van Simon de Wit (en
zwager van de ontwerper Ricus van de Stadt) werd ‘ingelijfd’. Eén van Nederlands beroemdste zeezeilers die in de 60-er jaren
onverslaanbaar was. ‘Tulla’ was een gevreesd jacht en in die tijd één de drie afgevaardigden in het Admiral’s Cup team, naast
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onder andere de ‘Tonnère de Breskens’ van Piet Vroon. Ik kocht haar in 2004 in deplorabele staat, maar Aad Juffermans knapte
haar prachtig op en vele mooie zeiljaren volgden met dit beeldschone schip. In 2015 was ze weer toe aan grote beurt en toen
ik besloot niet opnieuw ‘leeg te lopen’ op onderhoud (en de jaren gingen tellen zonder rolfoksysteem). Beide schepen werden
verkocht en ik besloot over te gaan op ‘plastic fantastic’. Maar dan wel een polyclassic waar je ‘mee gezien’ kon worden en het
werd een prachtig onderhouden Nicholson 31 langkieler. Een befaamd ontwerp en gebouwd in 1977 bij Camper and Nicholson.
Maar, wat je ook doet, ergens rond de 6 mijl houdt het op, en trimmen ho maar...
Ondertussen was ik Hylke Steensma in mijn werk als directeur van HISWA Vereniging tegengekomen en werd langzaam
enthousiast gemaakt voor zijn 1/4 ton inspanningen. Ik ging ‘passief’ kijken en trof de advertentie van Herman Pessers aan.
Na een bezichtiging in een klein haventje nabij Waalwijk was ik verkocht. Bouwjaar 1977 en in prachtige conditie! Meteen Hylke
gebeld die het ook een bijzonder bootje vond, en ik besloot 1/4 ton te gaan varen. Wéér die hormoonwerking en in oktober 2016
dus op weg naar de loods in Huizen.
Ondertussen was ik er achter gekomen dat de eerste eigenaar en naamgever van de boot, Rodney Pattisson was. Meervoudig
Olympisch kampioen in de FD klasse en nog steeds een nationale zeilheld in Engeland. Van Louise Morton van de Quarter Ton
Class UK hoorde Hylke dat Pattisson lid is van de Parkstone Yacht Club in Poole en zo kwam Hylke met hem in contact. Pattisson
kocht de boot in 1977 nieuw bij Fibrester en trailerde haar naar Engeland. Hij was vooral gecharmeerd van haar mooie lijnen en
haar strakke flush deck en vond het misschien wel de mooiste ¼ tonner die er in die tijd rondvoer. In Engeland werden
wedstrijden met de boot gezeild, maar het was altijd een uitdaging om haar rating goed te varen. De boot zeilde volgens
Pattisson al erg lekker, maar de manoeuvreerbaarheid verbeterde aanzienlijk nadat het originele roer en de scheg door een
balansroer werden vervangen.
Pattisson had iets met ¼ tonners. In 1969 had hij de Quarter Ton Cup in Breskens gewonnen. Hij stuurde op de ‘Listang’ van de
Duitse FD zeiler Ulli Libor. In de FD waren ze concurrenten, nu voeren ze samen. “Het bootje was een beetje een gedrocht om te
zien, maar we zeilden er hard mee. Ik herinner me dat we in de laatste Long Distance Race bijna zonken. In de stormachtige
condities op de Noordzee kwamen de aluminium platen van de romp op sommige plaatsen los van de spanten, en begonnen
ze gevaarlijk door te buigen. Met moeite haalden we de bovenwindse boei (een lichtschip) en denderden toen downwind naar
de finish. We hadden alle eerdere wedstrijden
gewonnen en hoefden deze alleen maar te
uit te zeilen. Tweede werd het prototype van
het Waarschip ¼ ton. Dat schip ging eigenlijk
harder, maar we zeilden denk ik tactisch net
iets slimmer. De Quarter Ton Cup van 1977
in Helsinki stuurde ik op de Manzanita 25 ¼
tonner. Ik kan me weinig van het evenement
herinneren, behalve dat het erg close was,
vooral met de Franse Jean Berret ¼ tonner
‘Berret de Paulette’. Na winst in de laatste
Long Distance Race, die dubbel telde, wisten
we de serie te winnen.”

De eerste RORC/IOR mark III meetbrief van ‘Chiquitina’ staat op de naam van Pattisson en die zit nog bij de bootpapieren. Het
registratienummer was K-7171 en werd op 22 juni 1977 met een rating van 18.8 feet aan Pattisson afgegeven. De volgende
eigenaar was Peter Draper. In zijn periode verdween de Vire 7 pk benzinemotor en werd een Yanmar ingebouwd. Ook werd toen
het gehele onderwaterschip ontdaan van ‘blistering’ en onieuw opgebouwd. Binnen was ze nagenoeg leeg. In 1993 werd Herman
Pessers de derde eigenaar. Herman, als kind al zeilend op de Brielse Maas bij Waalwijk, kocht haar bij Channel Yachtbrokers in
Southampton na de verkoop van zijn Yngling. In serieus gebruikte staat, maar ze was prachtig! Met drie vrienden zeilde hij haar in
zuidwest 6 over naar Nederland. Regelmatig verdween het complete dek tot voorbij de mast onder water. Achteraf gezien
volkomen onverantwoord. Daarna is Herman gaan refitten. De romp en het dek werden overgespoten met DD-lak van De IJssel,
een nieuwe Proctor mast werd geplaatst, nieuwe zeilen werden besteld en ook het interieur werd aangepakt.
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De eerste tien jaar heeft hij veel recreatief door Nederland gevaren, maar de boot heeft ook wegens tijdgebrek vijf zomers op de
kant gestaan. Ze was volgens Herman te mooi om te verkopen, maar na 23 jaar ging de kogel door de kerk en stond André met
het juiste gevoel aan boord. ‘Chiquitina’ is behoorlijk compleet met drie bijna nieuwe voorzeilen, nieuwe stoffering en elektra.
Ook van binnen was ze netjes geschilderd en ook onder de vloer in prima staat.
“In april 2017 ging ze weer te water na verse antifouling en een poetsbeurt. Getuigd samen met Herman en m’n eerste tochtje
op het Gooimeer. Wat me opviel was haar vlotte ‘aanspringen’ bij ‘n vlaagje en snel naar 6.5 mijl, de hoogte aan de wind, het lichte
uitgebalanceerde sturen en het blije gevoel dat ik daar van kreeg. Yes!
Ik heb haar ORC laten meten en Martin Baas van Hagoort een nieuw grootzeil laten maken. De oude was van de lokale bakker
in Waalwijk en wel erg bol. Wat een verschil! Een nieuwe spi staat nog op ‘t verlanglijstje. Maar ook de slecht lopende vallen (nog
met staaldraad voorloop), een euvel dat niet oploste in het gebruik, moesten worden aangepakt.
In september moest het er maar van komen en ik had ons ingeschreven voor de Pampus Regatta 2017. Zaterdag was het wel erg
licht weer en viel het niet mee de snelheid er in te krijgen, maar leuk dat het was... Op de tweede dag kregen we de spi niet meer
omhoog en na de wedstrijd werd besloten Pieter Kok van Rake Rigging te vragen om de mast en alle schijven te checken en de
zaak weer lopend te krijgen. Daartoe ligt ‘Chiquitina’ deze winter in de loods bij MYS in Medemblik.
Natuurlijk was de aanschaf niet onopgemerkt gebleven in mijn omgeving en oude zeilmakkers werden opgetrommeld voor dat
weekend ‘om de hoek’. Eén keer samen gevaren voor het bootgevoel. Opvallend hoe makkelijk dat optrommelen overigens ging
en Robert Clement (67), Foppe Jan Smit (63) en Frank Jan Smit als 40-er ‘om de snelheid aan boord te verhogen’, stapten op.
Vooral op de zondag bij een aanschietende wind was het opvallend hoe hard en hoog ze aan de wind liep. Met groot gemak door
de korte golfslag heen en sturend als een zonnetje, ook in de vlagen.
Die ervaring klopte met een review: ‘The Elvstrøm quarter ton is a very rewarding boat to sail. Whatever trimming you are doing
will result in notisable differences, this naturally also makes it hard to keep the speed at absolute maximum. She goes very softly
in a rough sea and is easy to handle in hard wind, if reefed. All boats has masthead rigs, but quite flexible and is held up by 11
shrouds! My boat is fully equiped with IOR sails, which means four headsails, four spinnakers and main. The cockpit is easy to
work in and quite comfortable.’
Ik heb me voorgenomen in 2018 meer te gaan varen nu ik ben gestopt met werken. Eerst de routines oppakken, de
reglementenkennis ‘bijpunten’ en met de mannen kijken of we in 2018 meer wedstrijdjes gaan varen. O ja, ook de sportschool
krijgt komende winter bezoek, want dat heb ik ook gevoeld. Maar het ‘kleine meisje’ is die inspanning méér dan waard!”
André Vink,
Elvstrøm 1/4 ton ‘Chiquitina’ (NED-8864)
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INNOVATIVE SAILING SOLUTIONS

De Extension 24 ¼ tonner ‘Exception’ (H-2256) in actie. Aan boord schipper/eigenaar Bob van den Broek
en bemanning Fred Kats.De boot vaart momenteel onder de naam ‘Roets’ vanuit Den Bosch.
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Peter Norlin ¼ tonner
De Zweed Peter Norlin (1941 - 2012) is misschien wel de meest succesvolle en beroemde (IOR) jachtontwerper uit Scandinavië.
Hij werd ook wel ‘Mister Scampi’ genoemd, want met het prototype van de Scampi 30 won hij de Half Ton Cups van 1969, 1970 en
1971. Een unieke prestatie. In 1971 ontwierp hij de kleinere Scampi 26, die later als Lill Scampi 26 werd gebouwd. De Lill Scampi
‘Génant’ werd knap 2e bij de Quarter Ton Cup van 1972 in La Rochelle (Frankrijk) achter de Franse Ecume de Mer ‘Petite Fleur’.
Dezelfde Lill Scampi werd voor de Quarter Ton Cup van 1973 in Weymouth (Engeland)gemodificeerd en eindigde als ‘Jonathan
Livingston Seagull’ als 9e. Die Cup werd gewonnen door het prototype van de Eygthene 24, een ontwerp van Ron Holland. Aan dat
evenement deed nog een bijzondere Zweedse ¼ tonner mee, namelijk het prototype van de Robber ¼ tonner. De Zweedse brede
knikspant ¼ tonner leek de Cup te winnen, maar na pech met het aangehangen roer in de laatste race werd ze 7e.
In 1974 zou de Quarter Ton Cup in Malmö (Zweden) verzeild worden, een thuiswedstrijd dus.
Voor dat evenement ontwierp Norlin de ‘Accént’. Romp en dek waren sandwich gebouwd met
(van binnen naar buiten) meerdere stroken gelamineerd abachi fineer, vervolgens een 20 mm
balsa kern en aan de buitenkant een paar stroken mahonie fineer in de lengterichting van de
boot. Dit resulteerde in een zeer stijve constructie met de looks van een traditionele plakhouten
mahonie boot. Met het prototype won Norlin het Wereldkampioenschap met Rolf Gyhlenius,
Peter Lindberg en Hans Strömövall aan boord. Tweede werd de groene Zweedse ‘Kakadu’ (het
prototype van de Albin 79, een ontwerp van Rolf Magnusson) en derde de Duitse ‘Timschal’
(een proto Dehler Delanta van Van de Stadt Design). Deze Timschal was in 1973 in Weymouth
(Engeland) ook al als derde geëindigd en zou in 1975 in Deauville (Frankrijk) als zevende
eindigen.
Bij de Quarter Ton Cup van 1975 in Deauville (Frankrijk) eindigde Norlin met de houten ‘Accént’ in de achterhoede nadat haar
mast brak. Bij de Quarter Ton Cup van 1976 in Corpus Christi (USA) eindigde ze als 14e met schipper Lars Nylinder. Na het
evenement werd ze verkocht en is later helaas verloren gegaan bij een brand.
Na de winst in Malmö en de overwinning van de prestigieuze Gotland Rund in 1974 had Rolf Gyhlenius al 20 aanvragen en
toonden drie grote Zweedse werven interesse in het ontwerp. Van de polyester variant met kajuit bouwde Shipman Marine / Albin
tussen 1975 en 1980 in Zweden ongeveer 800 exemplaren. Na het faillissement van de werf werden de mallen verkocht naar
Noorwegen, waar ook nog een aantal zijn gebouwd

Jan Leerling met zijn Albin Accent ‘N’ipper’ bij de DQTC van 2015.

Ron Holland ¼ tonners
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 zeilbootje. In eerste
instantie was zoonlief boos, hij had namelijk liever een roeiboot gewild, omdat hij bang was dat het zeilbootje 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
zeilboot ‘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 ¼ tonner. De maximum ¼ 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. Tweede werd de Franse flush deck Ecume de Mer
‘Chien Jaune’ van schipper Laurent Cordelle die in 1970 met een standaard Ecume de Mer, en
in 1972 met de flush deck Ecume de Mer ‘Petite Fleur’ had gewonnen. Op de foto ‘Eygthene’ en
‘Chien Jaune’ in het kruisrak.
De rompvorm van ‘Eygthene’ was ongewoon voor die tijd. Ze was erg breed, waardoor optimaal gebruik kon worden gemaakt
van het gewicht van de bemanning, maar ze had een smalle waterlijn. Een bijkomend voordeel van de grote breedte was dat ze
binnen best ruim was, en er zijn er flink wat als cruiser-racer verkocht. Na de overwinning met ‘Eygthene’ kreeg Ron in 1974
hij woonde toen aan boord van ‘Eygthene’ van de Ierse zeiler Hugh Coveney de opdracht om in Cork (Ierland) een One Tonner
te ontwerpen. De ‘Golden Apple’ was de echte doorbraak als jachtontwerper en het begin van Ron Holland Design. In Amerika
werd de boot door Kiwi Boats van Tad Belknap en Gary Carlin, een bemanningslid in Weymouth en tevens zakenpartner van Ron
Holland, als Kiwi 24 op de markt gebracht. Zakenman Bob Chilton liet er zijn gele ‘Truckin’ Machine’ bouwen, waarmee hij derde
werd bij het Noord Amerikaanse ¼ Ton Kampioenschap van 1974 in Corpus Christi en eerste bij het Noord Amerikaanse
¼ Ton Kampioenschap van 1975 in Vancouver.
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De Quarter Ton Cup zou in 1976 in Corpus Christi worden verzeild. ‘Truckin’ Machine’ kon het al niet meer bijsloffen en Chilton liet
een nieuwe one-off bouwen. De boot kreeg een flush deck en een scoop die ratingvoordeel opleverde. Belknap en Carlin
ontwikkelden ook een unieke constructie van aluminium buizen die de romp licht en stijf maakten. Deze constructie werd later ook
bij de beroemde 40 voeter ‘Imp’ (ook een ontwerp van Ron Holland) gebruikt. De nieuwe boot kreeg de naam ‘Business
Machine’.Ter voorbereiding van het WK in september werd in juni het Noord Amerikaanse ¼ Ton Kampioenschap in Hilton Head
gezeild. Chilton werd met zijn bemanning tweede achter de Bruce Farr ¼ tonner ‘whY whY’ van Scott Allen en voor de Gary Mull
¼ tonner ‘Espresso’ van Frank Darden. In juli won Chilton de ‘Woozle Bowl, het ¼ Ton Kampioenschap van Texas, dat in Corpus
Christi werd verzeild. Beroemde namen in die tijd, Paul Erickson werd tweede met ‘Spread Eagle’ (Gary Mull ¼ tonner) en Tom
Blackaller werd derde met ‘Star Eyed Stella’ (Doug Peterson ¼ tonner). Het lichte weer was een probleem voor het wedstrijdcomité, maar niet voor de nieuwe boot van Chilton. Hij liet hier meteen zien tot de kanshebbers te behoren in september bij de
Quarter Ton Cup. Het kampioenschap van 1976 kwam neer op een matchrace tussen ‘Business Machine’ en de Nieuw Zeelandse
Whiting ¼ tonner ‘Magic Bus’ geschipperd door Murray Ross. Pas in het laatste kruisrak in Corpus Christi Bay werd het
kampioenschap bepaald. Ross maakte de keuze om het kanaal tegen de stroom in over te steken en zo ‘Business Machine’ op
het laatste moment af te snijden. Een gewaagde beslissing die goed uitpakte, waardoor de winst naar Nieuw Zeeland ging.
Na de Eygthene 24 ontwierp Ron Holland nog diverse ¼ tonners. De meest succesvolle was de Manzanita 25 ¼ tonner.
Olympisch medaille winnaar Rodney Pattisson won daarmee de Quarter Ton Cup van 1977 in Helsinki (Finland). De eerste
Manzanita’s werden gebouwd bij Barcelona. Later verhuisden de mallen naar La Coruña, waar een andere bouwer er nog een
aantal maakte. Butch Dalrymple-Smith, die in 1975 met Ron Holland het bedrijf Ron Holland Design begon, ging naar Barcelona
voor de IOR meting en de eerste proefvaart op zee. Helaas was Butch iets te optimistisch over de rating. Ze hadden berekend
dat de buitenboordmotor een flink ratingvoordeel op zou leveren. Butch realiseerde zich dat als ze het geplande zeiloppervlakte
wilden houden, ze een binnenboordmotor moesten plaatsen die zowel een ratingvoordeel voor zowel het totale gewicht als de
schroef onder water opleverde. Ze reden naar de Solé fabriek. Er was geen beveiliging en ze zochten een dieselmotor uit. Een
andere persoon ging intussen naar het kantoor. “Jazeker, we kunnen binnen drie weken een motor leveren”, was het antwoord.
Toen ze zeiden dat ze er al één hadden konden ze of de politie bellen of een deal sluiten. Het werd de laatste en de motor werd
geplaatst.
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Tijdens de proefvaart bleek dat de mast er niet lekker op stond. Ze hadden geen tijd meer en moesten het er maar mee doen. De
mastbouwer, Thierry Petitjean van Technical Masts, vertrok zonder een woord te zeggen en kwam de volgende dag, toen
‘Manzanita’ werd ingepakt voor transport naar Finland, met een nieuwe mast terug. Thierry had de hele nacht door gewerkt.
Deze mast was perfect en ging mee naar Finland.
De Cup in Helsinki werd relatief eenvoudig gewonnen. Na het evenement was er echter een schandaal. Een Finse ontwerper wiens
boot ook had meegezeild, vond een fout in de rating van ‘Manzanita’. De Fin, wiens nationale trots op het spel stond, publiceerde
een artikel in een grote nationale krant en beweerde dat zijn boot de Quarter Ton Cup daardoor had moeten winnen. Volgens
Butch had de ontwerper niks anders gedaan dan hij gedaan zou hebben in die situatie. Het bleek achteraf dat Butch de IOR
rating van de boot had berekend in voeten, terwijl de meting in Spanje in meters was gedaan. Daardoor waren niet alle cijfers
gecontroleerd op de meetbrief. Aangezien de rating onder de streep overeenkwam met zijn berekening dacht Butch dat het wel
goed zat.Uiteraard schaamde hij zich enorm, maar toen hij de meetbrief nogmaals controleerde vond hij nog een fout waardoor
de rating en de meetbrief toch klopte. ‘Manzanita’ was gewoon een echte geldige ¼ tonner geweest. Toen hij de resultaten
naar de Finse krant stuurde verscheen er een klein artikeltje ergens verstopt in de krant, dus er zijn waarschijnlijk nog steeds
een paar Finnen die denken dat ‘Manzanita’ gewonnen heeft door een foute meetbrief. Uiteindelijk een mooi verhaal van Butch
Dalrymple-Smith.
Bij de Quarter Ton Cup van 1978 in Japan zeilden ook enkele Manzanita ¼ tonners mee. Er was weinig wind verwacht en de
boten waren daar op aangepast. Helaas waaide het de hele week gigantisch. Vele mastjes braken, van sommige Manzanita’s wel
twee. Tijdens een langeafstandswedstrijd hebben enkele ¼ tonners geschuild 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.
Bij de Quarter Ton Cup van 1979 in San Remo (Italië) zeilden nog vier Manzanita’s mee. De Franse ‘Telephone Bill’ eindigde als
15e. De Mexicaans/Nederlandse ‘Mazatlan’ eindigde achter in het veld. In Nederland won ze later nog vele wedstrijden,
waaronder de Verbondsbezem. In het DQTC regatta book van 2014 staat een speciaal hoofdstuk over de‘Mazatlan’.
Ron Holland ontwierp in 1984 zijn laatste ¼ tonner. De proto zeilde als ‘Dina-Mite’ (IRL-1984) de Quarter Ton Cup van 2005
met de Ierse zeiler Glyn Sheffield aan het roer. Rodolphe Dechamps, bemanningslid op de Franse Castro MG26 ¼ tonner ‘Pinguin
Playboy’, is de huidige eigenaar en is haar aan het opknappen.

Tony Castro ¼ tonner
Tony Castro werd in 1952 in Lissabon geboren en heeft vanaf 1980 diverse zeil- en motorboten ontworpen, variërend van
custom boats tot one-design productieboten tot superyachts. Tony Castro Yacht Design is te vinden in Hamble-le-Rice
(Engeland). In 1986 ontwierp Castro de MG26, een productie ¼ tonner van 7,70 x 3,00 x 1,57 meter, die werd gebouwd in
Schotland door MG Yachts. MG stond voor Marine Glass. De allround ¼ tonner had een optimale IOR handicap en was puur
ontworpen om wedstrijden te winnen. Deze MG26 ¼ tonner is overigens niet te verwarren met de in 1972 door Doug Peterson
ontworpen MG26 ¼ tonner, die onder andere bij Scheepswerf F. Lewin BV in Vianen werd gebouwd. Als je op het internet zoekt
naar de Castro ¼ tonners komen een aantal zeilers en boten vaak terug.
Castro MG26 Mk1
In 1986 finishte de Deense zeiler Bent Folke Larsen als 3e bij de Quarter Ton Cup
in Rungsted (Denemarken) met de ‘Whopper’ (D-1206). De Zweed Mons Billgren
kocht de boot in 1987 en eindigde ermee onder de naam ‘Applet’ (S-1206) als
12e bij de Cup van 1988 in Travemünde (Duitsland). De Spanjaard Javier de la
Gandara finishte met de boot genaamd ‘Bombay Gin’ als 8e bij de Cup van
1989 in Falmouth (Engeland) en de Portugees Luis Moreira werd met de boot
genaamd ‘Banco Commercial Portugal’ 34e bij de Cup van 1990 in Bayona (Spanje).
Ze werd toen echt wel te oud en kon het nog maar moeilijk bijsloffen.
Castro MG26 Mk2
Voor de Quarter Ton Cup van 1987 liet Bent Folke Larsen een nieuwe MG26 bouwen, de ‘Mac Donald’ (D-1213). Ze kwam uit
dezelfde mal als ‘Whopper’ en had dezelfde romp en dek, maar door carbon en kevlar te gebruiken werd in het voor- en
achterschip ongeveer 300 kg bespaard, terwijl het zeiloppervlak gelijk bleef. Het was daardoor makkelijker de boot in de
juiste trim te krijgen. Het ontwerp ging als de rook en won meteen de Cup van 1987 in Cork (Ierland). In 1988 won ze de Cup
in Travemünde (Duitsland) met aan het roer Poul Richard Høj Jensen (gouden
medaille winnaar in de Soling bij de Olympische Spelen van 1976 in Montreal,
Canada). De boot voer vervolgens als ‘Manner Metal’ een paar jaar in
Denemarken en werd door Mons Billgren gehuurd voor deelname aan de Cup
van 1990 in Bayona (Spanje) waar ze als 16e finishte. Na het evenement kocht
Billgren het schip, noemde haar ‘Tarco’ (SWE-1213) en zeilde vervolgens de
Cups van 1991 in Thessaloniki (Griekenland, 8e), van 1992 in Chioggia (Italië,
11e) en 1993 in Bayona (Spanje). In 1995 liet Billgren de boot flink verbouwen
en kreeg ze een nieuwe kuip en een nieuwe kiel. In die set-up finishte Billgren
als 2e bij de Cup van 1996 in Lübeck (Duitsland). Na het evenement zeilde
deze ¼ tonner tot 2009 als ‘Stitch’ in Zweden, waar de Fransman Pierre Paris
haar kocht. Pierre knapte de boot op, noemde haar ‘Pinguin Playboy’ (FRA1213) en zeilt er nog steeds fanatiek mee. In 2013 zeilde hij onder andere
de eerste Dutch Quarter Ton Cup vanuit Lelystad, en won hij al vier keer het
Corinthian (amateur) klassement bij de Coutts Quarter Ton Cup in Engeland.
Castro MG26 Mk3
Om de Quarter Ton Cup van 1989 in Falmouth (Engeland) te winnen liet Bent Folke Larsen een speciale MG26, de ‘Scandinavian
Seaways’ (DEN-1244), bouwen. Voor de bouw werden moderne technieken uit de ruimtevaart gebruikt. Kosten noch moeite
werden bespaard en de boot was, door haar carbon romp en dek en titanium beslag, hek- en preekstoel en scepters, extreem
duur. De hoeveelheid lood in de kiel was minimaal, het meeste lood lag in broodjes onder de vloer op de kiel. Het bootje was rank
en moeilijk te zeilen en het was een keer nodig om, net als bij een zwaardboot, op de kiel te staan om de boot weer rechtop te
krijgen. Ondanks alle moeite en de hoge kosten was ‘Scandinavian Seaways’ niet sneller dan ‘Mac Donald’. Billgren finishte in Falmouth ietwat teleurgesteld als 4e. In 1990 finishte Billgren bij de Cup in Bayona (Spanje) als 15e met onder andere Poul Richard
Høj Jensen aan boord.
Het schip verhuisde in 1992 naar Zweden en finishte als ‘Äggaskalet’ (SWE-9944) als 23e bij de Quarter Ton Cup van 1992 in
Chiogga (Italië), in 1993 zeilde ze ook mee in Bayona (Spanje).
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In Nederland voeren ooit twee Castro MG26 ¼ tonners rond, de
‘Quango’ (BEL-833) en de ‘ASAP’ (NED-302). Op dit moment alleen
nog de laatste.
In 1987 zeilde de ‘Quango’ de Quarter Ton Cup in Cork (Ierland) en
in 1997 verhuisde ze naar België. Willem Six kocht het schip in 2004
en zeilde vanuit Amsterdam. Met zijn vrouw Nicole Six heeft hij een
complete refit van rigging, motor en interieur uitgevoerd. De vorige
eigenaar had de romp en dek al geschilderd. Na de verkoop in 2007 is
deze ¼ tonner in Le Havre (Frankrijk) beland. Of er nu nog mee wordt
gevaren weet Willem niet. Hier de ‘Quango’ na de refit in 2005 in actie
op het IJsselmeer.
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De ‘ASAP’ was van de in 2016 veel te vroeg overleden Joep de Klerk.
Joep kocht de boot begin jaren ’90. In 1992 zeilden ze de Deltaweek
in IMS 6. In de Provinciale Zeeuwse Courant van 13 juli 1992 stond dat
het erg hard waaide en dat de buis van de overloop van het grootzeil afbrak en een valletje het had begeven. Ze moesten de wedstrijd
helaas staken. Naast Joep zaten aan boord de Goesenaren Jan-Henk
Sleutel, Arjen Verschoore en Guust-Jan Timmerman. Ondanks de
materiaalpech was de stemming aan boord prima en hebben de
mannen heerlijk gezeild.

Volgens Joep was zijn boot het prototype van de MG26, waarmee David Graham in de jaren ’80 een paar keer de Quarter Ton Cup
heeft gevaren. Later is van deze boot de mal getrokken en is er nog een aantal gebouwd. Toen Graham zeilen niet meer boeiend
vond is hij autocoureur geworden. Joep zeilde veel wedstrijden in Zeeland met de boot.
Marko Zwiers uit Amsterdam kocht de boot in 2013 van Joep en ze verhuisde naar Amsterdam. In 2013 werd vanuit Muiden de
49e Delta Lloyd 24 Uurs Zeilrace gezeild. De boot stond in 2015 kort te koop, maar Marko besloot haar te houden en nam haar
in 2016 en 2017 flink onder handen. Ze is weer als nieuw. De naam is nu ‘ASAP magnesium’. De scheikundige naam van
magnesium is Magnesium-26 of 26Mg vandaar de aanvulling.
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Delanta ¼ tonner
In het blad van de Dehler Club Nederland stond in 2010 een interessant interview met de heer Hans Körner die lang bij Van de
Stadt Design heeft gewerkt. Na overleg met auteur Ger Rossel mocht het in aangepaste vorm worden geplaatst.
Hans is geboren in Oostenrijk, waar zijn vader scheepsbouwer was. Zijn vader werd als Duits sprekende tijdens de “herindeling”
van Duitssprekend Europa in het begin van de oorlog eerst naar Berlijn en later naar Peenemünde overgeplaatst. Daar heeft
hij in de eerste oorlogsjaren in de oorlogsindustrie moeten werken. Hij moest zich daar bezighouden met het ontwerpen van
scheepsschroeven voor de oorlogsschepen. Begin 1943 kreeg hij opdracht naar Italië af te reizen voor reparaties aan een
torpedobootjager. Tijdens de reis door Oostenrijk kreeg hij te horen dat de Amerikanen inmiddels in Italië geland waren, waaruit
hij de conclusie trok dat het geen zin meer had om naar Italië te gaan. Hij bleef hangen in Stiermarken, bouwde een huis, werd
verliefd, trouwde en in september 1943 zag Hans het levenslicht.
“We hadden een woonboot aan de Wörthersee en daar ‘rommelde’ ik zelf met bootjes. Ik heb daar een open bootje gebouwd,
waar later een dek opkwam, vervolgens mast en zeilen en dat was dan mijn eerste kajuitkruisertje. Toen ik 20 jaar was stuurde
mijn vader me voor verdere scholing naar Nederland en dus niet naar Duitsland. Hem was het opgevallen dat de jachtbouw en
zeker de verwerking van het nieuwe materiaal polyester in Nederland beter gebeurde dan in Duitsland. Daar kwam ik eerst te
werken in de timmerafdeling en later op de tekenkamer van De Vries Lentsch in Amsterdam, ook in die tijd al een gerenommeerde
werf. Ik heb daar heel veel geleerd. Niet alleen overdag, maar ook ’s avonds moest ik voor de nodige bijscholing naar school.
In 1968 solliciteerde ik bij jachtwerf en ontwerpbureau E.G. van de Stadt. Ik werd aangenomen door Ricus van de Stadt omdat
ik in het bezit was van een uitstekende kwaliteit rekenliniaal, en ik daar klaarblijkelijk goed mee uit de voeten kon. Ongeveer een
jaar eerder waren ook Cees van Tongeren en Walter Galjaard aangenomen. Daarnaast had je de oude ‘knarren’ - met alle respect
overigens - Dick Zaal en Koos de Ridder. De jonkies hadden natuurlijk niet de ervaring van de langer zittende garde en wij
moesten dus regelmatig bij de ‘knarren’ om advies vragen. Die vragen werden maar zeer beperkt en zonder veel uitleg
beantwoord. Hierdoor ontstond bij de ‘jonkies’ de behoefte om de ervaring in tabellen en formules vast te leggen en die
vormden aldus het begin van een meer wiskundige benadering van het ontwerpproces. Ruime ondersteuning kregen wij ook van
de TU-Delft, in het bijzonder van professor Jelle Gerritsma die vele berekeningen zoals kiel-, roer- en zeilkrachten mogelijk
maakte. Onze Ricus heeft zich decennia lang hard gemaakt voor de revolutionaire slanke kielen en balansroeren. Vaak een
roepende in de woestijn, maar uiteindelijk heeft hij wereldwijd de erkenning gekregen die hij verdiende. Wij als broekies, konden
ons prima vinden in die nieuwe ontwerpen. Wij werden ook op een bijzondere manier gemotiveerd door Ricus. Als wij een plannetje hadden of een wijziging in de constructie voorstelden, was het eerst meestal een “No-go” van Ricus. Maar dan kreeg je
tien-voor-vijf ‘s avonds de toestemming om er toch mee door te gaan, “maar wee-je-gebeente als het niet goed komt!” Ik kan me
herinneren dat ik voorstelde de as in het balansroer te voorzien van strippen, vingerlingen. “Hoe haal je het in je hoofd”, brieste
Ricus. Enfin, op een zeker moment kwam hij naar me toe, gaf me zijn zegen, maar “wee-je-gebeente”. Hij motiveerde de jonge
ploeg enorm, gaf ons op die manier een grote mate van verantwoordelijkheid. Vaak controleerde hij niet eens een ontwerp, ons
volledig vertrouwen schenkend. Een enorme stap voorwaarts in het ontwerpen was de aanschaf van de eerste programmeerbare
rekenmachine met krachtige sofware, een TI 59 (Texas Instruments). Ik ben een bescheiden man, toch durf ik te stellen dat ik
binnen het bureau het meeste op had met de computer en het CAD-ontwerpen (Computer Aided Design).
Ik heb toen ook programmatuur ontwikkeld voor het frezen van spanten en het maken van de kielmallen. Maar dat laat onverlet
dat ontwerpen toch in eerste instantie tussen de oren zit, met inzicht en visie en in die zin kan niet genoeg benadrukt worden
welk een grote invloed Ricus had en wat hij voor de Nederlandse jachtbouw heeft betekend! Ik noem maar als voorbeeld de eerste
Pionier als trendsetter voor Nederlandse polyester jachtbouw, het balansroer, de kielvormen, de 7/8e tuigage!”
Midden zestiger jaren kwam Dehler in beeld. Ricus van de Stadt tekende als eerste ontwerp voor Dehler, de Varianta. Wat later
de Volkswagen onder de zeilboten bleek te worden, zeker in Duitsland. Er zijn er meer dan 4.000 gebouwd en deze Varianta was
het begin van een lange, vruchtbare samenwerking tussen ons bureau en Dehler. Wat meehielp om deze samenwerking tot een
succes te maken was ook de vriendschap tussen Ricus en Willi Dehler. Zij konden goed door één deur. Wij als bureau maakten de
ontwerpen, en Willi, als een echte Willie Wortel, bracht de verfijningen en innovaties aan.”
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“Zo werkte het bureau aan de Delanta, eigenlijk het eerste schip van de ‘jonkies’ binnen het bureau. Koos de Ridder had dat
ontwerp overgedragen aan Cees van Tongeren. De werf bouwde het schip en Cees bezocht de werf, zoals door ons ontwerpteam
natuurlijk heel vaak werd gedaan. Cees stapte in de boot en verbaasde zich over de enorme ruimte in het schip. Heb ik dat
getekend, vroeg hij zich zelf af? Wel nee, onze Willi vond het beter uitkomen met de inrichting en had de spanten 25 mm verder
uit elkaar gezet dan op de ontwerptekening. Ja, dat kon zo maar bij Dehler. Aan de andere kant voelden wij ons als ontwerper en
als bouwer echt wel een hecht team. Ik kan me herinneren dat in de tijd van de plaatsing van motoren met hydraulische
aandrijving men enorm aan het puzzelen was om de motor te plaatsen binnen de daarvoor beschikbare ruimte. Men kwam er op
de werf niet uit. Ze wilden zelfs de halve kajuit gaan vertimmeren om motor mét besturing erin te krijgen. Ja, en dan ben je daar
apetrots op, als je in no-time met dé oplossing komt: motor 180 graden draaien! “Opgelost”.
“Ik vond de Delanta eigenlijk een lelijk ontwerp. Een bakdekkruiser paste niet in onze lijn van denken. Natuurlijk een enorme
ruimte van binnen, en zeker voor de Duitse markt aantrekkelijk, maar het model, de lijnen… het zat ons niet lekker. Wij belden
Willi en wij vroegen hem om ons een romp te leveren. Wij wilden gaan experimenteren met deze boot, met de romp als basis. Nou,
dat konden we wel vergeten, meldde onze Willi. Okay, het zij zo. Op een avond belde hij op, “Hans, zeg me nu direct welke kleur
de romp moet zijn, morgenochtend gaat-ie in de mal”. “Wit”, zei ik heel snel. Voor een vriendenprijsje, 3.000 gulden, kregen we
een nieuwe romp aangeleverd uit Duitsland. Op deze romp hebben we een volkomen vlak dek van multiplex gemonteerd, grootzeil
erop met een kleine fok, zeg maar een high-aspect avant-la-lettre. Met dit scheepje hebben we heel veel geëxperimenteerd en
daarvan veel geleerd. Met de ‘Babbe’ zoals we het scheepje gedoopt hadden, hebben we veel wedstrijden gevaren én gewonnen.
We hebben er in 1975 zelfs de Verbondsbezem mee gewonnen. Mijn collega ontwerper in Duitsland, Georg Nissen heeft ook zo’n
romp gekregen van Willi Dehler.

Met de ‘Timschal’(G-1699, zie onderstaande foto) werd hij knap derde bij de Quarter Ton Cup van 1973 in Weymouth (Engeland),
derde in 1974 in Malmö (Zweden) en zevende in 1975 in Deauville (Frankrijk). Hiermee werd aangetoond dat het schip wel
degelijk potentie had.” Hier de ‘Babbe’ en de ‘Timschal’ in Schilkzee bij de Kieler Woche van 1974, waar zij overigens haar mast
brak. Volgens mede-eigenaar en bemanningslid Paul Pasman werden ze door een Duits marineschip naar de haven gesleept.
Zelfs toen dit schip zo langzaam mogelijk voer kraakte ‘Babbe’ aan alle kanten en werd ze bijna uit elkaar getrokken. Maar ze
hebben het gered. Naast de ‘Timschal’ de Tequila Sport ¼ tonner ‘Dubble Bubble’ waarmee Knut Saalman vierde werd bij de
Quarter Ton Cup van 1974 in Malmö (Zweden).
“We hebben na de ‘Babbe’ nóg een Delanta ‘mishandeld’ en dat werd de ‘Experimenta’, waarmee we experimenteerden met
alleen binnenballast en twee steekzwaarden. Willi Dehler zeilde de Quarter Ton Cup van 1975 in Deauville met de boot, maar ze
was niet vooruit te branden. Men ziet die steekzwaarden nu ook op hightech racers, maar toen hadden we nog onvoldoende
kennis hoe met zo’n schip te zeilen. We hebben er niet alles uitgehaald, maar wel veel kennis op kunnen doen voor de latere
snelle ontwerpen van Dehler.
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In ieder geval de Delanta is geworden wat
het geworden is, het is niet anders,
3 modellen uit één romp, de 75, 76AK
en de 80. Later werd de ‘Experimenta’
overigens voorzien van een vaste kiel en
een kajuit en in die set-up heeft ze, vanuit
Andijk als ‘Rossini’, nog aardig gevaren.”
Gerben Kasdorp kocht de ‘Babbe’
eindjaren ’70. Toen Fred Imhoff in 1979
met de ‘Joker’, een Alain Jezequel ontwerp
van wel 8,5 meter, op de baan kwam kon
Kasdorp die aan de wind nog wel
bijhouden maar onder spi vloog ze er
vandoor. Na ruggenspraak met de vorige
eigenaren Hans Körner en Paul Pasman is
de ‘Babbe’ toen voorzien van een scoop
van ongeveer 70 cm, een langere mast en
een groter grootzeil.

Het werd een compleet ander en sneller schip. In die set-up is nog jaren succesvol gezeild. ‘Babbe’ ligt nu bij de huidige Friese
eigenaar op de wal in Wartena. Ze vaart fantastisch, en over een paar jaar gaan de kinderen er zeker mee op pad en misschien
wel wedstrijden mee zeilen.Een interview met Cees van Tongeren is in het DQTC Regatta Book van 2013 te lezen. Cees zeilde
de Quarter Ton Cup van 1969 in Breskens met de aangepaste Trotter Pandora ‘Pandoer’, de Cup van 1977 in Helsinki met de
Oceaan 25 ¼ tonner ‘OCEAAN 4’ (ze finishten knap als zesde!) en de Cup van 1978 in Japan met de ‘Yellow Marie’, een ontwerp
van Katsunori Ohashi van Van de Stadt Japan. Over die boot staat een hoofdstuk in het DQTC Regatta Book van 2014.
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De ‘Lady Lion’ ¼ tonners
Hoe raakte ik verzeild op het water? Ik leerde Frans van Leeuwen in 1971 kennen, in de periode dat hij serieus aan het kijken
was naar een zeilboot, dat wil zeggen een IF Folkboat van 26 voet. Nu spreken we over een 26 voeter als een bootje, maar toen
was dat zowaar een zeiljacht. Frans was er niet mee opgegroeid, maar als student Scheepsbouw was hij in goed gezelschap van
zeilers, wat hem aanmoedigde ook te gaan zeilen. In mijn jeugd kwam al helemaal geen water en zeilen voor. Ik zou nu niet meer
weten wat het aantrekkelijke was: een vriend met een boot of een boot met een vriend. Het werd beide, en in het voorjaar 1972
waren we de trotse eigenaars van een IF Folkboat.
Voor mij de eerste echte kennismaking met zeilen. Voor beiden was het leren en nog eens leren. Maar wat een fun. Het begin van
onze zeilcarrières, op ons 28-ste levensjaar. Na de huwelijksreis in 1973 (een rondje Denemarken) wisten we het zeker.
De volgende stap zou een grotere boot zijn en dat werd de Contessa 32 ‘Black Lion’, een ontwerp van David Sadler. Met haar
voeren we de Haringvlietwedstrijden en maakten we oversteekjes naar Engeland. Het wedstrijdjes varen werd steeds uitdagender
en het Haringvliet te klein. In 1976 werd onze Contessa 35 in Lymington opgeleverd. Een ontwerp van Doug Peterson wat de One
Ton Cup won in dat jaar. Naast onze drukke fulltime banen slokte het zeilen alle vrije tijd op en gingen we voor succes in de
wedstrijden. De verzameling prijzen thuis herinnert aan mooie tijden. Deelname aan de Mac Namarra Bowl, een ladies wedstrijd
in de Contessa 32 op de Solent, was een bijzonder moment. Natuurlijk hadden we geoefend in Nederland, terwijl de mannen
smalend toekeken. Maar zelfstandig op een geleende boot met veel stroom op de startlijn met 22 boten was wel een heel nieuwe
ervaring en achteraf de stimulans om in 1980 aan het roer van ‘Lady Lion’ met een meidencrew deel te nemen aan de
Deltaweek. Daar ging een verhaal aan vooraf. Met de Contessa 35 zeilden we heel succesvol en mijn ambitie om een paar stappen
verder in de wedstrijdwereld te zetten was minstens even groot als die van mijn man. Zo was 1979 het jaar dat onze vierde boot,
de Rogers 39 (ook een ontwerp van Doug Peterson) in Lymington gebouwd werd en geheel werd uitgerust voor het grotere
wedstrijdwerk. De consequentie van grotere crew aan oord met zeer goede zeilers had ik niet voorzien, immers het was ook mijn
boot en mijn droom om samen de wedstrijden te varen. Bij de eerste selectiewedstrijd voor de kust van Breskens ging, ondanks
alle goede zeilers aan boord, alles wat fout kon gaan fout. En dat werd zodanig op mij afgereageerd dat het voldoende was om
mij te realiseren dat we met topsport bezig waren en de kwalificatie ‘vrouw van de eigenaar’ niet de positie was die ik wilde aan
boord. Voor mijn mededeling dat ik niet verder aan boord zou zijn tijdens de wedstrijden moest ik me in de Yachtclub ook nog
verantwoorden.
Mijn antwoord was kort: “Johan Cruijff neemt zijn vrouw ook niet mee in de wedstrijd!”.Op de vraag wat ik dan ging doen was
het antwoord nog korter: “Zelf varen!!!”.Daar kwam een reactie op “Zeker met Vrouwen“. Ik was al actief in beeld als vrouwelijk
directeur en in vrouwen netwerken, en het antwoord was nog korter: “Ja!“.
En de reactie die daarop volgde was de start voor deelname aan de
Deltaweek. Hay Winters had zijn Carter Dingbat te koop in Venlo. Een mooi
bootje om in te beginnen. Wat opgeknapt moest worden konden we zelf, en de
layout sprak me wel aan. Drie kleuren blauw in een design naar ontwerp van
Hay. Meiden uit de haven in Hellevoetsluis waren in om met mij het avontuur
aan te gaan en zoals het dames betaamt kregen de kleuren van de zeilkleding
uiteraard ook drie kleuren blauw. Zo startten we dus in juli bij Dinteloord de
Deltaweek. Het was nog even wennen aan het bootje en elkaar. Aan bekijks en
commentaar geen gebrek, serieus genomen worden was nog niet aan de orde.
Toch was er progressie in onze zeilkunst en op de laatste dag mochten we
de tweede prijs afhalen. Voor ons wellicht de belangrijkste prijs in de carrière,
want dit motiveerde mij om door te gaan. Na alle wedstrijden die er waren
gevaren te hebben en met betere resultaten ook belangstelling van meer
ervaren crewleden, bleek er uit ons en de boot niet meer resultaat dan een
tweede plaats te halen. Een paar keer ruilen met onder andere een Sprinta
Sport en mannen die met gemak eerste plaatsen zeilden, leverde ons ook
eerste plaatsen op. Na een serieuze afweging, betrokkenheid van de crew die
inmiddels bestond uit Gonny van de Stad, José Tijssen en Roeline Ornee - en
uiteraard de spaarpot te hebben geteld - was het zover. De Dingbat werd
verkocht en verdween uit het wedstrijdveld.
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Een uitgebreide tour langs de verkopersmarkt leidde tot dichtbij. In Middelharnis lag de Extension 24 ‘Balletent’ te koop. Met een
aardige gunfactor van Jim en mede-eigenaar Harry Maronier werd ik in het najaar van 1982 de eigenaar van de leuke boot,
waarvan wel zo snel mogelijk de naam gewijzigd moest worden. Gewoon weer ‘Lady Lion’ en ook de kleuren blauw met een
aangepast design. Er zou scherper gevaren worden, dus kreeg de boot ook een wat scherper uiterlijk. De tuigage en de zeilen
werden vernieuwd en het interieur werd opgeknapt met comfortabele slaapplaatsen. Immers, de crew moet in goede conditie zijn.
Zo konden we eind februari een feestelijke en trotse te waterlating doen en starten met trainen. Het was wel even wennen na
de stijve Dingbat. Een diepere kiel, bakstagen en 7/8e getuigd. Maar we trainden bloedfanatiek om de belangrijke wedstrijden te
winnen. Onze omgeving keek daar anders tegenaan. Vragen als ‘waarom ronden jullie steeds tonnetjes’ en ‘waarom alsmaar die
spinaker wisselen?’ Bij de eerste wedstrijden wisten we dat ‘oefening baart kunst’ effect heeft. We troffen sportieve en geweldige
supporters om ons heen die ons met tips en klusjes aan de boot hielpen onze resultaten te verbeteren, maar ook werden we
regelmatig verrast met sabotage en obstructie. Bij het uitvaren van de haven ontdekten we dat er een emmertje aan het roer
hing, de grootschoot ergens verstopt was en het wedstrijdvlaggetje onderin een zeilzak zat, etcetera. Onze reactie: niets van
laten merken en een oplossing regelen en weer winnen. Ondertussen werd de pool van bemanningsleden uitgebreid en zeilden
ook Katrin Ginsberg en Jacqeline Ornee regelmatig mee. Zo telde de invalgroep enthousiaste en gekwalificeerde zeilsters.
Plannen voor de Cowes Week en de Quarter Ton Cup van 1984 in Nieuwpoort (België) bepaalden onze agenda. Zo reisden we in
juni af naar Cowes en verschenen aan de start in een veld van wel 50 concurrenten. Zo’n eerste keer starten op een lijn van een
halve mijl met stroom moet je eigenlijk tactisch doen, maar gewoon over de lijn en maar zien waar je komt was de enige
mogelijkheid die ook nog goed uitpakte en ons als winnaar over de finish bracht. Er zat wel een pikant verhaaltje aan de
overwinning. De koerswijziging in ons voordeel door de grootste kanshebber die week, begrepen we niet helemaal. Aan de wal
kwam de aap uit de mouw. De heren (Duitsers) “müssen pipi machen und wolten das nicht in de augen den Frauen tun.”
De voorsprong konden we de hele week behouden en met twee overwinningen en verder enkel top vijf klasseringen finishten we
uiteindelijk als derde. We kregen schitterend gegraveerd glaswerk mee naar huis. Voor het vrouwenzeilen hadden we aanzien
verworven, maar de Nederlandse pers deed er niets mee. Pas later leerde ik dat het voor de sport en dus bij zeilen voor de
vrouwen wel heel belangrijk was dat de media er iets mee doen. Op de terugweg nog een lesje. Bij Calais in de mist aan de grond
gezeten. In no time was een reddingsboot aanwezig. Ze hadden geen tijd even te wachten op hoger water. Er ontstond een kleine
schade bij de kiel en er kwam zelfs wat water binnen. Een extra reden om alles nog eens goed na te lopen en zaken te
vernieuwen voor de Quarter Ton Cup. Ditmaal met een prachtige
Nederlandse deelname, een mooie ervaring om dat mee te maken. Toch
emotie om onder de vlag het Wilhelmus mee te zingen. De wedstrijdserie
zelf was een ramp. De eerste dag hadden we problemen met de verstaging, terwijl alles de dag te voren door ons zelf helemaal was nagelopen.
Maar goede moed voor het vervolg. En dat was de brokkendag. ’s Nachts
had het gestormd en lag Nieuwpoort aan lagerwal. Halverwege de
wedstrijd lagen we er goed bij, maar maakten we een paar klappen op de
hoge Noorzeegolven en knak zei de mast. Dus dat was de Quarter Ton
Cup voor ons. Maar we waren in goed gezelschap, die dag gingen nog drie
masten van potentiële winnaars overboord. Het verblijf bij de Yacht Club
in Nieuwpoort mocht er toe leiden dat in september 1985 de Vereniging
Vrouwen Zeilen is opgericht en daarmee zijn in de afgelopen jaren veel
vrouwen gestimuleerd om zelf het roer in handen te nemen. bij de Yacht
Club in Nieuwpoort mocht er toe leiden dat in september 1985 de
Vereniging Vrouwen Zeilen is opgericht en daarmee zijn in de afgelopen
jaren veel vrouwen gestimuleerd om zelf het roer in handen te nemen.
We hebben nog een aantal jaren met veel plezier wedstrijdjes in
Nederland gevaren en daarna verdween de ‘Lady Lion’ naar Friesland.
Ik ben weer met mijn man gaan varen, wat minder wedstrijd, maar mooie
lange toertochten. Met het pensioen in het vooruitzicht waren er plannen
om verder dan de kusten te kijken waar we zoveel langs gevaren waren
en te gaan reizen, maar dat heeft niet zo mogen zijn. Mijn Frans overleed
in 2007. En toen was ik terug bij het moment dat ik besloot zelf te gaan
varen.
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Ik had ondertussen alle ervaring en zelfvertrouwen om het zeilen zelf voort te zetten. Dankzij de ¼ tonners en mijn bemanningsleden waar ik zo’n geweldige tijd mee heb gehad en waar ik mijn management- en bestuurservaring aan over heb gehouden die
mijn beroepscarrière positief heeft beïnvloed. Ik ben nu 70+ en zeil nog met veel plezier met de ‘Lady Lion’ (nu een Dufour 32.5)
en ik volg de ¼ tonners nog steeds. Zeker nu er een revival gaande is in Nederland!
Anneke van Leeuwen –Gijsberts
Hylke Steensma kwam in contact met Sijtze de Haan. Hij kocht de ‘Lady Lion’ ooit in de buurt van de Kagerplassen en voer naar
Heerenveen. Naast zijn huis heeft Sijtze de boot van boven tot onder opgeknapt. Volgens hem was ze daarna sterker dan toen ze
de werf in Middelharnis verliet. In 1977 werden ¼ tonners, en zeker een flat-out-racer als de ‘Balletent’, niet gebouwd om ruim
20 jaar mee te gaan. Begin jaren ’90 verkocht Sijtze de boot aan een paar jonge jongens in Hindeloopen en is hij de boot uit het
oog verloren. Als iemand weet waar ze nu vaart horen we het heel erg graag. Zou geweldig zijn om de boot bij de DQTC te zien!

De Extension van Anneke toen de naam nog ‘Balletent’ was. De boot zeilde zo de Quarter Ton Cup van 1977 in Helsinki (Finland)
en 1979 in San Remo (Italië)

Havenpark in ‘t Gooi

Combineert de klasse van het
Gooi met intieme rust
Deze haven heeft ‘alles’. Gelegen aan het Gooimeer, omringd door bos en vlakbij het authentieke
vestingstadje Naarden biedt deze luxueuze, stijlvolle jachthaven alle ruimte en comfort. Een heerlijke

plek om te vertoeven en nieuwe mensen te ontmoeten, bijvoorbeeld in ons waterfrontrestaurant
PorterHouse. Het buitenleven is hier subliem, of u nou wandelt, fietst of vaart.

J AC H T H AV E N N A A R D E N . N L
T 035-6956050 info@jachthavennaarden.nl IJsselmeerweg 6 1411 LV Naarden

JACHTHAVEN NAARDEN
IS ONDERDEEL VAN

De Sprinta Sport ‘Impuls’
Mijn naam is Cock Baas (53) en ik woon in Weteringbrug vlakbij de Braassemermeer. Ik ben specialist in machinebesturingen en
industriële automatisering, en als hobby geef ik schaats-, fiets-, loop- en krachttraining, wat ik zelf ook leuk vind om te doen.
Mijn Sprinta Sport ‘Impuls’ ligt voor de deur aan de staande mast route. Samen met mijn vrouw Angela ben ik de eigenaar van
één van de oudste Sprinta Sport’s (bouwjaar 1978) die er nog in Nederland vaart. In 1999 kocht ik haar, nadat ik in1998 weer
in aanraking kwam met zeilen. Als fietser heb ik toen meegedaan met de Schuttevaer Race en werd meteen zo enthousiast dat ik
besloot een eigen boot te kopen. Daarnaast waren we allebei, na een periode van bijna 15 jaar triatlon, weer toe aan een nieuwe
uitdaging. Angela had bijna geen zeilervaring, maar ik ben opgegroeid naast de winkel van Fred Imhoff. Via hem kreeg ik ook mijn
eerste houten Optimist, en heb daar heel veel mee gevaren. Daarna als bemanning in de Pluis, Spanker, FD, Sprinta, ¼ tonner en
½ tonner veel geleerd. Na die tijd heb ik een periode veel andere dingen gedaan als werk en veel sporten.
Bij onze zoektocht naar een boot kwam ik al snel op een Sprinta Sport. Mijn buurman Fred had daar ook mee gevaren en ze
stonden bekend als snelle en leuke wedstrijdboten. Toen we de boot kochten zag ze er prima en compleet uit. De vorige eigenaar
had een meubelmakerij en had er prachtige alcantara donkerblauwe kussens in gemaakt. Maar omdat hij veel alleen voer had het
schip ook een rolfok en Lazy-Jack systeem voor het grootzeil en een stuurautomaat.
Na een jaartje wennen en wat toertochten zijn we lid van WV Braassemermeer geworden en de dinsdagavondwedstrijden gaan
varen. Dat vonden we zo leuk, dat we al snel gingen zoeken naar meer wedstrijden. En zo hebben we jaren achter elkaar bijna
alles gevaren wat er te varen was. Met top jaren met wel 80 starts per jaar waaronder de Y-Toren race, Deltaweek, Flevo Race,
Zuiderzeeweek, Oktober races, Kieler Woche, NRW-Cup, Grevelingen Cup en de laatste 12 jaar elk jaar een Sprinta wedstrijd in
Duitsland en Nederland. Tussendoor ben ik ook nog vijf jaar voorzitter van de klassenorganisatie geweest. Een van de
hoogtepunten was zeker de Schuttevaer Race van 2004 die ik met de Sprinta Sport gevaren heb. Op YouTube staan mooie
GoPro beelden van ons zeilend in Gromitz (Duitsland) met windkracht 6.
We hebben na een periode van leren en optimaliseren van de ‘Impuls’ altijd leuk voorin mee gevaren. In de winter was het
vervolgens altijd hard werken om het oude bootje weer in topvorm te krijgen voor het nieuwe seizoen. Een korte opsomming van
de uitgevoerde werkzaamheden:
•
•
•
•
•
•
•

Het hele dek van binnenuit vervangen (nieuw sandwich materiaal)
Bijna al het beslag vervangen door Harken beslag
Alle lijnen waar het zinvol is vervangen door Dyneema
Onderwaterschip geschild en in de Bottom coat gezet
Nieuwe mast, giek en spi boom
Elke 2 jaar een setje nieuw zeilen
Een groep van bijna 13 man om ons heen die als bemanning meevoeren of de boot hielpen naar de wedstrijden toe te varen.

Zo is ook onze speciale maststrijkinstallatie ontstaan. Na acht keer de staande mast route door Amsterdam dacht ik dat moet
anders kunnen. Samen met een maat van me heb ik een systeem verzonnen waar we in 20 minuten van haven binnenvaren klaar
zijn om te kranen of om op de motor door Amsterdam te varen. En dan zijn we in bijna drie uur weer thuis. Op onze website staat
nog wel een filmpje hoe dat gaat en ik heb er inmiddels al voor veertien ander ook een gemaakt. Allen met doorgestoken mast.
Lekker stabiel en ook met wind prima te gebruiken.
Meerdere jaren heb ik veel energie gestopt om meer Sprinta’s aan de start te krijgen, maar helaas is mij dit niet altijd gelukt.
In het verleden voeren tussen de 15 en 22 bootjes ons klassenevenement, maar dat is de laatste vier jaar sterk verminderd en
eigenlijk terug naar bijna nul. Veel bootjes liggen ergens in een haven en komen bijna niet meer van de kant. Ik was en ben dus
erg blij met het initiatief van Hylke Steensma om de ¼ tonners uit de haven op de wedstrijdbaan te krijgen. En dat lukt best
aardig, al zijn er nog erg veel prachtige ¼ tonners die, net als de vele Sprinta’s, liggen te vergaan.
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De Sprinta Sport is in 1977 ontworpen als IOR eenheidsklasse met een rating iets lager dan die van de ¼ tonners. Onze boot
voer als ‘IMP’ het miniton WK van 1987 in Medemblik. De eigenaar heeft toen een paar dingen aangepast om binnen de miniton
klasse te passen. Zo vond ik in het frame van de romp ooit 20 kg aan betonijzer en bleken er onder de vloer op de kielbouten
nog een paar emmers beton te zijn gestort. Hylke nam ooit contact op met de ontwerper Cees van Tongeren, en volgens hem
paste de Sprinta Sport als IOR bakje mooi binnen het veld ¼ tonners. Om die reden is toen besloten dat Sprinta Sport’s ook mee
mogen doen, iets waar wij natuurlijk erg blij mee waren! In totaal zijn er bij Dehler in Duitsland ongeveer 400 gebouwd.
We varen dan ook graag mee met deze leuke groep mensen en boten. De afgelopen jaren hebben we door omstandigheden
helaas helemaal niet gevaren. De ‘Impuls’ bleef in de loods, we zijn allebei nog wel een paar keer opgestapt bij anderen.
Bemanning is soms ook lastig. De meeste worden ook ouder, zijn ook druk met werk, school, samenwonen, etcetera. En dus
moeten we keuzes maken. Gaan we nog door en gaan we een nieuwe groep bemanning bij elkaar zoeken? Gaan we met z’n
tweeën iets anders varen? Of stoppen we helemaal met wedstrijdzeilen? Op dit moment zijn we daar nog niet uit.
Met al mijn ervaring van de afgelopen 20 jaar wil ik graag de ¼ ton klasse wel steunen met tips en advies. Mensen mogen altijd
contact met me opnemen, ‘domme vragen bestaan niet’ zeg ik altijd.
Groetjes, Cock Baas

Een Venlonaar op open water
Hay Winters blikt terug op zijn Dingbat 25 en zijn tijd op de ‘Joker’. “Eind jaren ‘70 wilde ik graag een wedstrijdbootje waarop ik
kon slapen en op eigen kiel van wedstrijd naar wedstrijd kon varen. De ¼ ton klasse was op dat moment erg populair in
Nederland en leek mij qua maat perfect. Ik was tweedejaars student en had wat geld gespaard, maar heel veel was het niet.
Ondanks de uren die ik in Nederland op de HISWA had besteed aan het vergelijken van de Dingbat 25, de J-24, de Westerly GK24
en de Manzanita zat nieuw kopen er echt niet in. Ook zelfbouw heb ik nog even overwogen, maar dat plan werd toch weer snel
verlaten. Het tweedehands aanbod was in Nederland duidelijk beperkt, dus werd het zoekgebied naar Engeland uitgebreid.
Dit resulteerde in een lang weekend Engeland met mijn moeder in haar Dafje 55, waarbij we van Hoek van Holland naar Cornwall
en terug zijn gereden om diverse bootjes te bekijken. Ik weet nog goed dat we de flushdeck Ecume de Mer hebben bekeken die in
1972 de Quarter Ton Cup in La Rochelle had gewonnen. Ze heette nog steeds ‘Petite Fleur’ en ik had erg veel interesse, maar ze
was net boven mijn budget.
Uiteindelijk zijn we op zondagochtend in West Mersea aan de Oostkust beland. Daar lag het prototype van de Dingbat 25 ¼
tonner te koop bij de Engelse bouwer Sammy Sampson. Na een nacht doorrijden werd ik meteen als bemanning ingezet voor de
lokale club-race op zondag. Ze was erg verwaarloosd en ik kon haar voor een prikje kopen.”
Volgens Hay was het ontwerp van de Dingbat was op grote schepen gebaseerd. Masttoptuigage met een korte giek en een hele
grote genua. Ook werd voor de wind naast de spinnaker een blooper gehesen. Het prototype was veel te zwaar, ruim over de 2
ton. Dat hielp natuurlijk, zeker voor de wind, niet echt. Ook had ze last van een aantal eigenschappen die met name vroege IOR
ontwerpen hadden. Vooral het rollen en slingeren voor de wind kon erg hinderlijk zijn. Het was een beetje raar zeilen. De hele
grote genua liet je zo lang mogelijk staan. Eerst een rif in het grootzeil (dat al undersized was). Dat stuurde ook niet echt lekker.
De modernere ¼ tonners hadden allemaal een fractional rig en een veel groter grootzeil. Dan liet je dat grootzeil lekker staan en
ging je van een genua naar een solingfokje. De boten waren ook veel beter uitgebalanceerd, lichter en liepen vele malen beter
voor de wind. Deze ontwikkeling zag je in alle ton klassen en werd in gang gezet door Bruce Farr. De Fransen Briand, Fauroux,
Andrieu, Joubert/Nivelt volgden al snel. Eigenlijk was de Dingbat één van de laatste ontwerpen volgens het oude concept. Toch
heeft Hay die paar jaren met heel veel plezier in zijn ‘Hellzapoppin’ gevaren.
“Enkele weken later heb ik de ’Helzapoppin’ (zie ook
het hoofdstuk over de Dick Carter ¼ tonner) met een
paar vrienden naar Vlissingen gezeild, waar kon worden
ingeklaard. De 7 pk Vire benzinemotor was defect,
dus het moest allemaal onder zeil. In Zeeland werd de
motor provisorisch gerepareerd en daarna voeren we
op de motor over de Maas naar Venlo, waar het schip
op de wal ging en ik maanden bezig ben geweest met
het opknappen. Ik had haar voor weinig gekocht, maar
ze zag er ook echt niet uit. De plamuur hing er in vellen
bij en van binnen was ze vrijwel kaal. Het resultaat van
enkele maanden noeste arbeid mocht er in mijn ogen
best wezen.
De romp werd helemaal kaal gehaald, opnieuw geplamuurd en geschuurd en daarna gerold in een gaaf
design. Al zeg ik het zelf. De motor ging er tijdelijk uit.
Er kwam een nieuwe fundering in en de motor werd uitgelijnd teruggeplaatst. Ook kwam er een basic interieur
in met vier slaapplaatsen.

Vervolgens heb ik, met zeilnumer H-636, twee jaar lang vrijwel alle Nederlandse wedstrijden in de ¼ ton gevaren, waaronder
de Haaks Waddenweek, de Deltaweek, de 24-Uurs, de Hollandweek, de Vuurtorenrace en de 16 uur van Medemblik. We hadden
destijds een leuk veld, met regelmatig 20 tot 25 deelnemers. Ik kan me er een aantal nog goed voor de geest halen, zoals de
Drifter 25 ‘Hades’ van Dekker, de Extension 24 ‘Balletent’ van Harry Maronier, de Zeeton 24 ‘Felice’ van Ernst Rollfs of Roelofs,
de Oceaan 25 sport ‘Suntiki’ van Fred Knitel en de Manzanita 25 ‘Mazatlan’. Bij die wedstrijden kwam ik ook regelmatig Fred
Imhoff tegen, die eigenlijk onverslaanbaar was. Zijn ‘Joker’ ging zo veel harder, daar was voor de rest van de vloot geen beginnen
aan. Toch scoorde ik een paar tweede en derde plaatsen, en dat vond ik voor een Limburger helemaal niet slecht. In die tijd zat ik
de hele zomer op mijn bootje. Af en toe met de trein naar huis voor de was, maar verder leefde ik op dat ding. Wel bijzonder als je
nu naar de maat van zo’n scheepje kijkt.
In de winter van 1980 werd ik door Harry Uit den Hage (bemanning van Fred Imhoff) gebeld of ik geen zin had om het komend
seizoen bij hen te komen varen. Ik dacht: beter materiaal, minder kosten en les van de meester: Doen! De ‘Hellzapoppin’ werd
verkocht aan Anneke van Leeuwen, die haar omdoopte tot ‘Lady Lion’ en ik stapte dus over op de ‘Joker’. We begonnen diezelfde
winter nog met trainen op de Braassem. Vaak ook in de avond, om te trainen op ’s nachts sturen. We hebben denk ik nog twee
seizoenen met haar gevaren, maar helaas niet meer internationaal. Wel moesten we – vanwege de aanpassing van de regels –
de taartschep aan de achterkant met 50 cm inkorten en moest er een nieuwe motor in de Joker. In ons geval was dat een 50
pk Evinrude, die net voor de mast vastgesjord zat en met geen mogelijkheid gebruikt kon worden. Het ging puur om het gewicht
en dus de vergoeding in de rating. Voor als het echt moest, hadden we een motorsteun aan de zijkant, met een 5 pk’tje er aan.
Meestal vonden we dat te veel werk en deden we alles onder zeil. Tijdens de Haaks Waddenweek en de Deltaweek moesten we
natuurlijk toch met vier man aan boord slapen, en dat ding was helemaal kaal van binnen. Er waren twee redelijke kooien naast
de kuip, daar sliepen Fred en Harrie, want die hadden de oudste rechten. Verder hadden we dan vier stukken multiplex in de bus
liggen die ’s avonds op de verstijving in de punt werden gelegd, over die enorme Evinrude heen, en daar sliep Wibo de Groot,
want dat was de kleinste. Ik sliep als jongste op de grond. Ik herinner mij nog goed dat we tijdens de Haaks Waddenweek op
Vlieland lagen en dat we ’s-ochtends op de steiger een kopje thee stonden te zetten op het eenpits campinggas kooktoestelletje
(meer hadden we ook echt niet aan boord) en dat Theo Kampa (bekend watersportfotograaf) er altijd gezellig bij kwam staan
kletsen. Die slappe verhalen van zo’n moment, echt geniaal! Enfin, we hadden dus niets op die ‘Joker’. We hadden toch ook wel
zo onze trucs om af en toe een kop koffie en een gevulde koek te versieren. Dat ging als volgt: we lagen dan weer met zo’n
appelflauwte op het IJsselmeer op de start te wachten en stuurden dan zorgvuldig op een grote Lemmeraak af. Daar begonnen
we bewonderend te kijken en complimenten uit te spreken (meestal toch wel redelijk gemeend) en vroegen vervolgens of we niet
even aan boord mochten komen kijken. Dat mocht meestal wel, en vol trots werd ons dan het schip getoond, waarna we meestal
een hele aangename ochtend hadden met koffie, koek en sanitaire voorzieningen. Altijd super aardige mensen die platte jongens!
We wilden iets groter, en de half ton klasse leek heel populair te worden, dus de kwarttonner werd verkocht. Ik hoorde dat in
Engeland met de ‘Joker’ nog steeds fanatiek wordt gezeild. Niet slecht voor een scheepje waar ze in 1979 al van zeiden dat het
binnen een paar jaar uit elkaar zou vallen.
In 1988 kwamen Fred en ik weer samen te varen, ditmaal op een Draak. We wonnen in ons eerste jaar meteen de Gold Cup, en
daarna nog twee keer. In 1995 scheidden onze wegen zich weer. Mijn werk was niet meer te verenigen met de hoeveelheid
wedstrijden die we als team wilden zeilen. Ik ben wel altijd Draak blijven varen en sinds dit jaar op mijn eigen schip. Het is een
groot genoegen om te zien hoe de ¼ ton klasse in Nederland, maar ook internationaal, weer enorm populair geworden is.
Geweldig dat al die oude bootjes weer goed verzorgd en geracet worden. Het kriebelt tegenwoordig wel echt bij mij als ik dat
allemaal zie op internet. ‘Cifraline’ ligt te koop in Bretagne, en ik ben altijd een fan van de ontwerpen van Andrieu geweest, dus
wie weet...”.
Hay Winters
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Kwart Ton klasse leeft op
De Lenco Regatta in Lelystad bood op 22 en 23
juni onderdak aan de eerste Nederlandse Kwart
Ton Cup. Geïnitieerd door een paar enthousiaste
Kwart Ton zeilers, die een twintigtal collega-zeilers wisten te mobiliseren. In Engeland beleven
de Kwart Tonners al een paar jaar een revival en

foto: © Ronald Koelink

nu lijkt de klasse ook in ons land op te leven.

FOTO'S RONALD KOELINK TEKST LAURENS VAN ZIJP

foto: © Ronald Koelink

W

indvlagen jagen door de
haven en rukken bijkans
de futen de kuiven van

de kop. En jawel hoor, het gaat weer
regenen. Herfst in juni.
Een voor een zwieren de deelnemers aan de eerste Dutch Quarter
Ton Cup binnen, na een vlagerige
racedag. Zo ook de spannend racy
ogende gele Itch van Berry Aarts en
zijn kompanen. Met tweevoudig
Verbondsbezemwinnaar Berry is de
opleving

van

het

Nederlandse

Kwart Ton circuit begonnen. Nadat
hij had meegevaren op de succesvolle Bénéteau 46,5 Bitch, kreeg hij
de kriebels, zoals hij het zelf formuleert, en ging op zoek naar een
eigen wedstrijdboot. Criteria: niet te
duur, handzaam en met een kleine
bemanning te zeilen. Hij stuitte op
een verwaarloosde one-off Proto
Kwart Tonner naar een ontwerp van
Axel Monhaupt, gebouwd in epoxy
met glasvezel en een schuimkern.
Berry: “De oorspronkelijke naam
luidde Punzig Turtelrom; dat werd
dus al snel Itch, the son of a bitch!”

foto: © Ronald Koelink

GEVOELIG BOOTJE
“De lijnen spraken mij meteen
aan, zo’n mooi rompje,” verklaart Berry zijn toch wel wonderlijke bootkeuze, “het is een
gevoelig bootje met veel trimmogelijkheden. Als de tuigage
niet goed staat, loopt hij niet. In
veel wind ligt hij meteen op een
oor, moet ik zeil minderen en
verlies veel. In licht weer presteert dit schip het best.” Nadat
hij op Nederlandse wedstrijdwateren gevaren had, ontdekte
Berry dat de klasse in Zuid-Engeland enorm was opgebloeid.
Hij besloot daar te gaan zeilen,
om

vervolgens

aanvankelijk

meedogenloos op zijn nummer
gezet te worden. Niettemin had
Berry de smaak zo te pakken,
dat hij ook andere Nederlandse
zeilers wist over te halen daar te
gaan wedstrijdzeilen. Met Theo
en Andre Bakker formeerde hij
het Dutch Quarter Ton Sailingteam en langzaam rijpte het
plan ook ‘iets’ in Nederland te
gaan doen.
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RATING
Van de jaren zestig tot de jaren negentig was de
International Offshore Rule een handicapformule
voor wedstrijdjachten. Van de schepen werden tal
van parameters – lengte, breedte, diepgang,
gewicht, vrijboordhoogte, tuigage, stabiliteit, etc –
ingevoerd in een formule. De uitkomst van die
formule was de rating. Voor de Kwart Tonners gold
dat die rating niet groter mocht zijn dan 18,5 voet
(gold na 1979). In een gemengd veld wordt de
rating omgezet in een tijdcorrectiefactor (TCF). Als
gelijkwaardige Kwart Tonners tegen elkaar varen, is
een tijd verrekening niet nodig, net als bij eenheidsklasse. In elk geval heeft de term Kwart Ton niets te
maken met het gewicht van de boten.
(Met dank aan Ward Walter).

foto: © Laurens van Zijp

TODO
Op steiger 12 klinkt het gejank van een
boormachine boven het fluitende want
uit. Rond een moppig wit bakkie wordt
druk geklust. “De overloop van de
neerhouder is uit het dek getrokken,”
zegt Ben Steffens (28), bijna opgewekt.
Er is zo te zien nog wel meer te doen.
De boot heeft geen ‘to-do-lijstje’, de
boot ís een to-do-lijstje. Met stift staat
overal iets opgeschreven. “Dit is een
Extension 24,” legt Ben uit, “naar een
ontwerp van Koos de Ridder en dit is
een prototype, destijds gebouwd door
Jachtwerf Middelharnis van Jim Lensveld.” De Slow Motion heeft typische
lijnen die onder invloed van de IOR
(International Offshore Rule) zijn ontstaan: een scherpe boeg, een buikig
middenschip en een afgeronde kont.
Om binnen de regel te blijven en toch
maximale breedte te halen, zijn de zijkanten afgevlakt, alsof de boot door
een te smalle brug is gevaren. Ben: “De
restauratie is wel een enorme klus,
maar we doen het met veel plezier. In
Enkhuizen hebben we het tuig van een
gesloopte Extension op de kop getikt.
Dat staat er net op.”

foto: © Ronald Koelink

CONTINU WERKEN
Verderop aan ligt de Freres-sur-Mer nukkig aan z’n
trossen te rukken. Het is
een strak gelijnde Keltic
Fauroux Kwart Tonner, in
bezit van gebroeders Bakker.

Theo

(43)

vertelt:

“Mijn broer stelde een paar
jaar geleden voor om weer
samen te gaan zeilen. We
zochten eigenlijk een Bullit,
een eerder ontwerp van
ontwerper

Jacques

Fau-

roux, dat het WK in 1979
en ’80 won. Maar die vonden we niet en zo kwamen
we op dit model uit. We
hebben vroeger de Delta
Week gevaren in een Kwart
Tonner, dus we kennen de
klasse. Je vaart een Kwart
Tonner vooral op de grootschoot, en bemanningsgewicht telt. Het is continu
werken in de boot en juist
dat trekt ons wel aan,
evenals het sleutelen...”

UIT DE SCHUUR!
Theo is samen met Hylke Steensma de grote aanjager van deze eerste DQT Cup in Lelystad. Met een
lekker uitgewaaid hoofd draait Hylke laat in de
middag zijn prachtige blauwe Ecume de Mer Pura
Vida in de box. “Ik heb hem in 2005 gekocht,”
vertelt hij over zijn boot, “met 8 meter is het een
handzaam schip, waar ik zowel alleen als met gezin
prima mee kan zeilen. Hij steekt 1,25 meter en dat
is handig op Friese wateren. Dit is een vroeg Kwart
Ton ontwerp, dat in 1970 het WK won. Het schip
heeft mooie lijnen en is nog niet zo extreem als de
latere Kwart Tonners die verder ontwikkeld werden.
De IOR is de bakermat van het wedstrijdzeilen op
zee en de internationale Kwart Ton Cup was destijds
het officieuze WK Zeezeilen. Er moeten nog honderden Kwart Tonners in Nederland liggen en het is
jammer dat al die boten nauwelijks meer worden
gebruikt. Daarom willen wij die boten uit de schuur
en uit de haven krijgen en zeggen: opknappen en
gáán! Hopelijk zetten we hiermee een trend. In
Engeland zeilen ze onder IRC, wij hanteren voor dit
evenement een speciale Lenco Kwart Ton rating,
een mix tussen ORC en SW. We bekijken of we de
volgende keer naast een ORC klasse en Open klasse
onder SW kunnen laten varen. De verschillen tussen
de boten zijn groot, door de jarenlange IOR-ontwikkelingen. Toch was het vandaag op het water vaak
close racing.”

foto: © Ronald Koelink

VIDEO

North Sails 3Di NORDAC zeilen voor ¼ tonners
North Sails Benelux is verheugd je de nieuwste toepassing van de gepatenteerde 3Di technologie te mogen presenteren: een
revolutionair innovatief zeil gemaakt van 100% polyestervezel. 3Di NORDAC vloeit voort uit de combinatie van de gepatenteerde
3Di maltechnologie en het duurzame en betaalbare Dacron zeildoek. Voor 3Di NORDAC wordt hetzelfde vertrouwde materiaal
gebruikt als voor traditionele Dacron zeilen, gecombineerd met het geavanceerde en bewezen 3D productieproces. 3Di NORDAC
is net zo duurzaam als het geweven Dacron zeildoek, maar zowel vorm als vormbehoud zijn vele malen beter. Het verschil zit
hem in het werken met polyester composiet in plaats van geweven polyester draden en een naadloos 3D-gemodereerd zeil ten
opzichte van aan elkaar genaaide panelen. Iedere vezel in het zeil ligt in de directe krachtlijn en maakt het zodoende duurzaam
en vormvast. Met een 3Di NORDAC beleef je de ultieme zeilervaring.
Voor kleine tot middelgrote zeilboten transformeert 3Di NORDAC polyestervezel in prachtige naadloze zeilen uit één stuk, die
uitermate sterk en duurzaam zijn. Perfect voor performance cruising/club-racing toepassingen
Twee Nederlandse ¼ tonners die al met North Sails 3Di-zeilen varen zijn de SECOND WAVE (Robber 3E ¼ tonner met 3DL-3Di
Race) en de BLACK PEARL (Extra Paulette ¼ tonner met 3Di Nordac).
Meer info is te vinden op onze site.
Interesse? Neem contact op met North Sails in Almere (036-5460190), in Rotterdam (010-2206144) of via info@nl.northsails.
com

Team Lucifer (SJ 320) vaart als één van de eerste met 3Di NORDAC in Nederland. Foto: Ilya van Marle.

TEKST: VINCENT ZUIDEMA, FOTO’S: JOOST ENSINK, KLAAS WIERSMA

REVIVAL
Wedstrijdzeilen

VAN DE KWARTTONNER
ZO POPULAIR ALS IN DE JAREN ’60, ’70 EN ’80 ZAL HIJ NIET
MEER WORDEN. TOCH KENT DE KWARTTONNER EEN
OPVALLENDE OPLEVING. NU ZE VOOR EEN REDELIJK KLEIN
BEDRAG TE KOOP LIGGEN EN DE COMPETITIE IN ERE HERSTELD
IS, BEGINT DE ROEMRUCHTE KLASSE AAN EEN TWEEDE LEVEN.

e kwarttonner bewijst dat de crisis
op de tweedehands botenmarkt ook
voordelen heeft. Na de recente revival in
Engeland werd in 2013 ook de bij ons ooit
zo populaire klasse nieuw leven ingeblazen
met het organiseren van de Dutch Quarter
Ton Cup, waar prompt dertig kwarttonners voor inschreven. Vorig jaar werd een
laagdrempelige wedstrijdserie opgetuigd,
bestaand uit vier evenementen van de wedstrijdkalender. Dit jaar bestaat de Dutch
Quarter Ton Cup uit vijf wedstrijden.
De lol van het kwartton-zeilen? “Het is ontzettend leuk om tegen min of meer gelijke
boten een wedstrijd te zeilen. Met je kwarttonner vaar je in ORC4 vaak tegen grotere
boten, wat het niet altijd even leuk en uitdagend maakt”, aldus Hylke Steensma, een
van de drijvende krachten achter het evenement. “In de kwarttonklasse zit alles vaak
lekker dicht bij elkaar.” Zelfs voor zeilers
met een zeer beperkt budget zijn de boten
die ooit ontworpen zijn voor de Quarter

D

Waarschip Kwarttonner
Ontwerper
Klaas Kremer
Met bemanning in actie tijdens
de Quarter Ton Cup van 1968 voor
Breskens waar zij als tweede finishten.

“Voor paar duizend
een
koop je een

euro

kwarttonner ”

Ton Cup - die jarenlang gold als het officieuze WK offshore zeilen - wel heel erg aantrekkelijk geprijsde racertjes geworden.
“Voor een paar duizend euro koop je er
tegenwoordig een”, zegt Steensma, die met
zijn Ecume de Mer zelf ook meedoet aan
het evenement. “Ik heb zelf een bestand
met zo’n vierhonderd boten, maar er moeten er nog veel meer in Nederland liggen
die voldoen aan de kwarttonformules.”

Ontwerpvrijheid
Om verschillende soorten boten onder handicap tegen elkaar te laten racen werden
in de jaren zestig meerdere klassen in het
leven geroepen. De kwarttonklasse werd
opgericht in 1967 met de Quarter Ton Cup
als kampioenschap. Van 1967 tot en met
1996 waren de kwarttonners internationaal actief. In tegenstelling tot een eenheidsklasse, met identieke boten, was er
veel vrijheid in het ontwerp en constructie,
zolang het maar binnen de regels van de
internationale RORC- (van 1967 tot en met
1970) of IOR-rating (1971-1996) bleef. Algemeen gesteld zijn kwarttonners kajuitboten
van ongeveer 7 tot 8 meter. Maar over de
jaren zijn er duizenden gebouwd volgens
veel verschillende ontwerpen en daarom
is het niet altijd duidelijk of een boot een
originele kwarttonner is.
In de loop van de tijd zijn de formules een
aantal keer bijgesteld, waardoor de boten
behoorlijk veranderden. Ze werden groter,
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De proto-kwarttonner ‘Blauw als een Aap’ in actie bij de eerste Dutch Quarter Ton Cup.

“Er zijn misschien

wel

duizend
in Nederland”

kwarttonners

sneller en minder extreem. De IOR-formules maakte het een periode aantrekkelijk
om korte, brede boten te tekenen met een
beperkte stabiliteit. Hierdoor wonnen rond
1977 boten met interne ballast en vaak een
onbelast zwaard. Omdat voldaan moest
worden aan zogenaamde puntmetingen, ontstonden soms boten met vreemde hobbels en
bobbels in de romp. De stabiliteit werd gemeten zonder bemanning en apparatuur. In de
haven lagen de bootjes dan ook voorover,
wat tijdens het zeilen werd gecompenseerd
door de bemanning. Later werden beperkingen gesteld aan onder andere de hoeveelheid
mensen aan boord en het gebruik van exotische bouwmaterialen.

Bekende types

Hylke Steensma is een van
de drijvende krachten achter de heropleving van de
kwarttonklasse.
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Veel bekende ontwerpers van nu begonnen ooit met het ontwerpen van kwarttonners. Vaak voeren professionele
bemanningen prototypes naar de overwinning, waarna vervolgens de productie op gang kwam. Voorbeelden zijn de
Spirit 24 (winnaar 1967), Ecume de Mer
(1970 en 1972), Eygthene 24 (1973) en de
Albin Accent (1974). Andere bekende
kwarttonners die in Nederland varen
zijn de Defender 15, Drifter 25, Oceaan 25,
Zeeton 24 en de Westerly GK 24 (zie voor
deze laatste ook pagina ??? van dit nummer). In de jaren zeventig en tachtig deden
veel van deze boten mee aan wedstrijden
en velden van meer dan twintig boten

Met de ‘Oceaan 4’ werd Cees van Tongeren 7e in Helsinki.

waren geen uitzondering.
Nederlanders speelden een belangrijke rol
in de ontwikkeling van de klasse, zoals Willem Akkerman en Klaas Kremer die eind
jaren zestig onder andere de Waarschip
kwarttonner (Waarschip 725) tekenden.
Van deze lichte, stijve, hechthouten kajuitzeilboot werden meer dan 1500 exemplaren
verkocht. Kremer zelf behaalde in 1969 een
tweede plaats met het prototype tijdens de
Quarter Ton Cup in Breskens. Ook Koos
de Ridder en Jim Lensveld (Extension 24)
en Cees van Tongeren (Oceaan 25) droegen
hun steentje bij.

Laagdrempelig
Vanwege het slechte weer voorafgaand
aan de Kwartton Cup in 2013 verschenen
uiteindelijk 21 van de dertig ingeschreven
boten aan de start. Voor de organisatie was
dit reden om in 2014 meerdere evenementen te organiseren verspreid over het land.
“Niet iedereen heeft natuurlijk zin en tijd
om dagen met zijn boot onderweg te zijn
om aan een wedstrijd mee te doen”, zegt
Hylke Steensma. Om de wedstrijden zowel
eerlijk als laagdrempelig te houden, hebben de organisatoren ook de rating onder
de loep genomen. Kwarttonners met een
ORC meetbrief varen in de gemeten klasse.
Kwarttonners zonder meetbrief krijgen
een globale rating van de organisatie om
kennis te maken en een keer mee te varen.
De wedstrijdorganisatie hoopt op een hoge
opkomst en denkt dat daar genoeg potentieel voor is. “Misschien zijn er bij elkaar
wel duizend kwarttonners in Nederland,
die soms een anoniem bestaan leiden in
sloten en kleine binnenhavens.” Steensma
denkt dat door de prijsdalingen op de tweedehands markt een nieuwe doelgroep kan
ontstaan voor de klasse. “Met een paar
vrienden koop je voor iets van 2.500 euro
een aardige boot. Dan is het alleen nog een
kwestie van poetsen en gaan!”

De razendsnelle Fauroux-kwarttonner ‘Fool Proof’ van Roel Foolen in actie.

“Een kwestie

van

poetsen
gaan!”
en

WIE KUNNEN MEEDOEN?
Aan de Kwartton Cup 2015 kunnen
boten meedoen die zijn ontworpen
volgens de (RORC of IOR) kwarttonregels of die in het verleden hebben
meegedaan aan een Quarter Ton
Cup. Op kwarttonzeilers.nl staat
een overzicht van officieel erkende
kwarttonners.

WANNEER?
Dutch Quarter Ton Cup 2015
1. Van Uden Reco Stellendam
Regatta, 18/19 april, Stellendam
2. Delta Lloyd North Sea Regatta,
22-25 mei, Scheveningen
3. Lenco Regatta (kwartton klassekampioenschap), 6/7 juni, Lelystad
4. Deltaweek , 27/28 juni, Zierikzee
5. Pampus Regatta 12/13 september
Durgerdam

RATING
De eerste kwarttonners zijn eind
jaren zestig ontworpen en de laatste
halverwege de jaren negentig. Er
zijn dan ook nogal wat verschillen in
ontwerp en snelheid. Het is volgens
de organisatie van de Dutch Quarter
Ton Cup dan ook niet mogelijk om
zonder rating tegen elkaar te varen.
De boten varen in één veld tegen

elkaar en er worden klassementen
bijgehouden voor ORC-gemeten en
ongemeten kwarttonners.

ORC-GEMETEN
KWARTTONNERS
De meest nauwkeurige en gunstige
rating krijg je door je boot ORC te
laten meten. Bijkomend voordeel
is dat je aan meer wedstrijden mee
kan doen. Je kunt een afspraak
maken met een door het Watersportverbond erkende meter.
De Dutch 1/4 ton Fleet organiseert
dit voorjaar, samen met het Watersportverbond en de Noordzee Club,
gratis groepsmetingen voor kwarttonners. Zie kwarttonzeilers.nl voor
data en locaties. Verlopen meetbrieven voor kwarttonners kunnen volgens de organisatie eenvoudig weer
worden geactiveerd. Zie watersportverbond.nl
Meedoen zonder officiële ORCmeetbrief kan door uiterlijk twee
weken voor het evenement via
info@kwarttonzeilers.nl bij de Noordzee Club een Quarter Ton Rating aan
te vragen. Dit is een globale rating
waarmee je laagdrempelig aan het
evenement mee kunt doen.

04 • 2015

ANWBWATERSPORT.NL

57

ANONIEM

Type: Waarschip 1/4 ton
Schipper: Harmen de Jong
Vaste ligplaats: Lelystad
Deelnemer in: 2014

AQUAHOLIC

Type: Westerly GK24
Schipper: Xander Bianchi
Vaste ligplaats: Naarden
Deelnemer in: 2014 en 2015

BLAUW ALS EEN AAP

Type: Proto 1/4 tonner (ontwerper onbekend)
Schipper: Hylke Boersma
Vaste ligplaats: Hindeloopen
Deelnemer in: 2013

BLACK PEARL

Type: Extra Paulette
Schippers: Hylke Steensma en Joost Ensink
Vaste ligplaats: Naarden
Deelnemer in: 2017
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BLUE BELL

Type: Westerly GK24
Schipper: John Molenaar
Vaste ligplaats: Den Bommel
Deelnemer in: 2014, 2015 en 2016

BLUE NOTE

Type: Drifter 25
Schipper: Danny Kronenburg
Vaste ligplaats: Scheveningen
Deelnemer in: 2013, 2014 en 2015

BUMBLEBEE

Type: Sprinta Sport
Schipper: Dennis Siegfried
Ligplaats: ?
Deelnemer in: 2016 en 2017

CHIQUITINA

Type: Elvstrøm ¼ tonner
Schipper: André Vink
Vaste ligplaats: Huizen
Deelnemer in: 2017
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COMET 801

Type: Comet 801
Schipper: Walter Melle van der Vegt
Vaste ligplaats: Burgum
Deelnemer in: 2013

COOL KID

Type: Starbuck
Schipper: René en Ron Sepers
Vaste ligplaats: Monnickendam
Deelnemer in: 2014, 2015, 2016 en 2016

ENDEAVOUR

Type: Proto 1/4 tonner (ontwerper onbekend)
Schipper: Ruud Westerbeek
Vaste ligplaats: Lelystad
Deelnemer in: 2014 en 2015

EXIT

Type: Sprinta Sport
Schipper: Jeroen Hoogendoorn
Vaste ligplaats: Hellevoetsluis
Deelnemer in: 2017
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FAIR WIND

Type: Beneteau First 27
Schipper: Xander Bianchi
Vaste ligplaats: Naarden
Deelnemer in: 2016 en 2017

FOOL PROOF

Type: Fauroux ¼ tonner - Bullit
Schipper: Roel Foolen
Vaste ligplaats: Sint Annaland
Deelnemer in: 2013 en 2014

FRERES SUR MER

Type: Fauroux ¼ tonner - Keltic
Schipper: Theo Bakker
Vaste ligplaats: Vinkeveen
Deelnemer in: 2013

FURIE					
Type: Dehler Sprinta
Schipper: Ben Hoefsloot
Vaste ligplaats: Wageningen
Deelnemer in: 2015, 2016 en 2017
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FURY					
Type: Extra Paulette
Schipper: Jasper de Swert
Vaste ligplaats: Noordschans
Deelnemer in: 2014 en 2015

GO WITH THE FLOW
Type: Loper 27
Schipper: Peter Heyns
Vaste ligplaats: Wemeldinge
Deelnemer in: 2016 en 2017

		

HEBBUS					
Type: Waarschip 1/4 ton
Schipper: Hans Colenbrander
Vaste ligplaats: Huizen
Deelnemer in: 2014 en 2015

HOUTNSTEEN

Type: Waarschip 1/4 ton
Schipper: Cees Vos
Vaste ligplaats: Huizen
Deelnemer in: 2015 en 2016
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HUNTER

				

Type: Waarschip 1/4 ton
Schipper: Jan Gerssen
Vaste ligplaats: Urk
Deelnemer in: 2013, 2014, 2015 en 2016

IMPULS		

Type: Dehler Sprinta Sport
Schipper: Cock Baas
Vaste ligplaats: Weteringbrug
Deelnemer in: 2013, 2014, 2015 en 2016

ITCH		

Type: Axel Mohnhaupt ¼ tonner
Schipper: Berry Aarts
Vaste ligplaats: Vinkeveen
Deelnemer in: 2013

J&A

Type: Oceaan 25
Schipper: Jille de Kleine
Vaste ligplaats: Ketelhaven
Deelnemer in: 2014, 2015, 2016 en 2017
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JADE

Type: Loper 27
Schipper: Arjan Stolte
Vaste ligplaats: Hoorn
Deelnemer in: 2016

KLEURENZON

Type: Albin 79
Schipper: Leen Rotteveel
Vaste ligplaats: Sassenheim
Deelnemer in: 2013

KNOR

				

Type: Waarschip 1/4 ton
Schipper: Sander Maclaine Pont
Vaste ligplaats: Lelystad
Deelnemer in: 2013 en 2014

LARISSA

Type: Zeeton 24
Schipper: Jos Kroon
Vaste ligplaats: Schellingwoude
Deelnemer in: 2014, 2015, 2016 en 2017
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MANTISSA

Type: Eygthene 24
Schipper: Karim Kat
Vaste ligplaats: Durgerdam
Deelnemer in: 2014 en 2015

METAMAGIC

Type: Westerly GK24
Schipper: Rob Hes
Vaste ligplaats: Bunschoten-Spakenburg
Deelnemer in: 2013

MIROIR DU FOU

Type: Robber 3
Schipper: Edmond Ofner
Vaste ligplaats: Lisserbroek
Deelnemer in: 2015

MOOVE TO GROOVE

Type: MG26 (Doug Peterson ontwerp)
Schipper: Fred Pul
Vaste ligplaats: Harderwijk
Deelnemer in: 2013

68

N’IPPER

Type: Albin Accent
Schipper: Jan Leerling
Vaste ligplaats: Durgerdam
Deelnemer in: 2015

PANIC

Type: Dehler Sprinta Sport
Schipper: Hans R. Behr
Vaste ligplaats: Emmerich
Deelnemer in: 2015

PURA VIDA

Type: Ecume de Mer
Schipper: Hylke Steensma
Vaste ligplaats: Balk
Deelnemer in: 2013, 2014, 2015 en 2016

RACYKALTRANT

Type: Westerly GK24
Schipper: Sylvia ter Meulen
Vaste ligplaats: Hoorn
Deelnemer in: 2013 en 2014
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RACYKALTRANT
Type: Westerly GK24
Schipper: Jan de Boer
Vaste ligplaats: Urk
Deelnemer in: 2017

SECOND WAVE

Type: Robber 3E
Schipper: Bart Snel
Vaste ligplaats: Almere Haven
Deelnemer in: 2015, 2016 en 2017

KÖSTER
SAILS
De zeilmakerij
van Enkhuizen
Paktuinen 25c | Enkhuizen
0228 - 322 966 | www.kostersails.nl
Voor uw bootkap, huik, zeilen, schaduwdoek, bootkussens en touwwerk

SLOW MOTION

Type: Extension 24
Schipper: Ben Steffen
Vaste ligplaats: Tholen
Deelnemer in: 2013, 2014, 2015 en 2016

SPINDRIFT

Type: Dehler Sprinta Sport
Schipper: Wallie van der Heiden
Vaste ligplaats: Kaag
Deelnemer in: 2013

SPOOM

Type: Waarschip ¼ ton
Schipper: Leo Loman
Vaste ligplaats: Naarden
Deelnemer in: 2014, 2015, 2016 en 2017

TRY TRY TRY

Type: Kieviet 680
Schipper: Ton van Maarsseveen
Vaste ligplaats: Roelofarendsveen
Deelnemer in: 2014 en 2015
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TWINKEL

Type: Waarschip ¼ ton
Schipper: Eduard Hauer
Vaste ligplaats: Breukelen
Deelnemer in: 2014

YAMAHOELA

Type: Yamaha 24
Schipper: Thomas Lefahrt
Vaste ligplaats: Sint Annaland
Deelnemer in: 2014 en 2015

www.varendoejesamen.nl

Varen doe je samen!
‘Varen doe je Samen!’ heeft tot doel de verkeersveiligheid op de Nederlandse vaarwegen te vergroten. Als beroeps- en recreatieschippers 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 oplettendheid 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. Voorbeelden 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 vaarregels, bewust veilig vaargedrag vergroten
de veiligheid op het water. ‘Varen doe je
Samen!’ geeft informatie over veilig varen, en helpt vaarscholen, verhuurders en
opleidingsinstituten bij hun informatievoorziening en opleidingen.

Goed voorbereid op reis
De actuele toestand op het water verandert continue, ‘Varen doe je Samen!’
houdt de knooppunten waar beroeps- en
recreatievaart elkaar passeren actueel en
inzichtelijk. Hoe kan men elkaar en kunstwerken 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 knooppunten makkelijk te raadplegen zijn.

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.

YELLOW FOX

Type: Foxhound 24
Schipper: Robbert Dieperink
Vaste ligplaats: Breukelen
Deelnemer in: 2013, 2014, 2016 en 2017

ZEFIER

Type: Drifter 25
Schipper: Laurens de Jong
Vaste ligplaats: Kerkdriel
Deelnemer in: 2013, 2014, 2015 en 2016
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Uw adres voor sportief zeilen
en riant vakantie vieren!

➜ Yacht Charter

➜ Slapen op de Haven

➜ Jachthaven

➜ Yacht Service

Waarom een ligplaats bij Waterland?
➜ Uitwisseling met Zeeland:

➜

➜

➜ Nautisch centrum met

➜ Modern sanitair, uitge-

30 dagen gratis liggen in

HalverSails (zeilmaker),

Port Zélande

de Waterman (Yanmar

Lid van Trans Europe

en Volvo motoren),

(en 20 minuten van Am-

Marinas, 50% korting op

RobieNautical Service

sterdam Centraal per OV)

havenliggeld onderweg

(elektrische apparatuur),

10% korting op de kale

Polymo (polyester

Voor een vrijblijvende

ligplaats bij twee jarig

reparaties) en Waterland

offerte kunt u contact

contract (iedere twee jaar)

Yacht Service (jachtservice

opnemen via 0299-652 000

en bootshop).

of info@waterlandyacht.nl

➜ Leenfietsen en huurfietsen

breide groenvoorziening

➜ 200 meter van het centrum

WINTERAANbIEdING:

volledige
mastinspectie
voor e 85,-

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

