DUTCH QUARTER TON CUP
regatta book 2019
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Voorpagina van links naar rechts: De Sprinta Sport ‘Impuls’ (NED-2684) van Cock Baas, de Robber
3E ‘Second Wave’ (NED-3247) van Bart Snel en de Zeeton 24 ‘Larissa’ (NED-2420) van Jos Kroon
na een start van de Zuiderzee Regatta - tevens het ¼ Ton Klassenkampioenschap van 2018 - op het
IJmeer.
Foto: Riemer Witteveen

De Dutch Quarter Ton Cup is georganiseerd in samenwerking met de organiserende watersportverenigingen en:
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Voorwoord
Vanaf 2005 is er een ¼ ton revival gaande in Engeland. In navolging op die revival organiseerden
enkele enthousiaste Nederlandse ¼ ton eigenaren in 2013 de eerste Dutch Quarter Ton Cup (DQTC).
Deze werd tijdens de Lenco Regatta op het IJsselmeer verzeild. Vooraf hadden zich meer dan dertig
¼ tonners ingeschreven. Helaas gooiden de weergoden roet in het eten door de zeilers te trakteren
op een hele week windkracht 7. Een aantal ¼ tonners heeft Lelystad toen helaas niet kunnen halen.
Het evenement was desondanks een groot succes en de organisatoren besloten snel hier enthousiast
mee verder te gaan.
In 2014 werd een competitie opgetuigd van vier evenementen verspreid over het land. Twee
evenementen in Zeeland en twee op het IJssel-/Markermeer. Niet dat verwacht werd dat veel
eigenaren zouden gaan reizen, maar vooral om het voor meer eigenaren mogelijk te maken om een
of twee evenementen mee te varen. De laagdrempelige competitie werd een succes. In het najaar
van 2014 werd tijdens een evaluatie bij het Watersportverbond besloten om in 2015 ook de North
Sea Regatta op de Noordzee voor Scheveningen toe te voegen aan de competitie. De 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. Het waren in 2016, 2017 en 2018 weer leuke
competities en de deelnemersaantallen namen iets toe en er verschenen een paar ‘nieuwe’ ¼ tonners
aan de start. Het blijkt wel dat de meeste ¼ tonners, die interesse hebben, rond het IJmeer liggen.
In 2019 bestond de DQTC uit zes evenementen. Vanwege onvoldoende inschrijvingen ging de
Flevoland Regatta in Lelystad helaas niet door. Daarvoor in plaats werd de Flevo Race in Enkhuizen
toegevoegd, maar daar kwamen, omdat deze in de zomervakantie viel, helaas geen ¼ tonners op af.
De Zuiderzee Regatta in Muiden was het laatste evenement dat mee zou tellen voor de DQTC en dat
trok maar liefst 15 ¼ tonners. Waarschijnlijk ook omdat het evenement het officiële NK ORC 4 2019
was. Uiteindelijk konden een paar ¼ tonners het de Marieholm IF’s knap lastig maken maar ging de
wimpel met een IF mee naar huis. Volgend jaar revanche!
Inmiddels hebben meer dan 50 ¼ tonners een of meerdere evenementen van de DQTC gezeild en we
hopen ieder jaar weer dat er ‘nieuwe’ boten bij komen!
Op naar 2020, ¼ ton rules forever!
Hylke Steensma		
			
Aan de totstandkoming van dit boek hebben vele personen een bijdrage geleverd waaronder Arthur
Peltzer, Ben Hall, Bruce Nelson, Daan de Winde, Femke Braaksma, Fred Schik, Gilles Kaars Sijpesteijn,
Martin Billoch, René Dobbelmann en Ruud Westerbeek. Niets uit dit boek mag worden overgenomen
zonder schriftelijk toestemming van de maker via kwarttonzeilers@gmail.com.
Bronnen en interessante links:
www.kwarttonzeilers.nl 		
www.noordzeeclub.nl			
www.watersportverbond.nl		
www.histoiredeshalfs.com		
www.quartertonclass.org		
www.quartertoncup.org		
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van de Dutch ¼ ton fleet
van de klassenorganisatie voor ORC en IRC
van het Watersportverbond
over IOR-racemachines
van de Engelse ¼ ton fleet
van de Quarter Ton Cup op de Solent
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Ian Southworth won met bemanning op de Solent de Quarter Ton Cup van 2019 met de door Jacques
Fauroux ontworpen ¼ tonner ‘Protis’ (FRA-8214). In 1981 won deze boot al de Cup in Marseille. Na
dat evenement verhuisde ze naar Italië waar ze in 2015 op een parkeerterrein in Fiumicino nabij Rome
door Peter Morton (de trekker achter de ¼ ton revival in Engeland) werd gevonden. In 2016 verhuisde
ze naar Engeland, onderging daar een volledige refit en werd ze geoptimaliseerd voor wedstrijden
onder IRC. Southworth kocht haar in 2017 met als doel ooit de Quarter Ton Cup te winnen!
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Geschiedenis van de ¼ tonners
1967 – 1996
In deze periode functioneert de quarter ton class als een van de meest succesvolle zeilklassen die er
wereldwijd is. Bijna alle beroemde ontwerpers van nu zijn ooit gestart met het ontwerpen van quarter
tonners. Vaak werd het prototype door professionele zeilers naar de overwinning gezeild, waarna de
productie op gang kwam. Ook veel succesvolle zeilers hebben in deze klasse gezeild. Een paar jaar
geldt de ¼ ton klasse als het officieuze wereldkampioenschap offshore sailing.
In Nederland zijn het onder andere Klaas T. Kremer (Jachtwerf Waarschip), Jim Lensveld (Jachtwerf
Middelharnis), Koos de Ridder (Jac. de Ridder Yacht Design) en Cees van Tongeren (Van de Stadt
Design) die nauw betrokken zijn bij het succes in Nederland. Grote velden van 20+ waren in de jaren
’70 geen uitzondering.

Van links naar rechts: De door Jacques Fauroux ontworpen ¼ tonner ‘Bullit’ (F-7891) won de Quarter
in Cup van 1979 in San Remo (Italië). Deze boot vaart nog steeds hard onder IRC op de Solent in
Engeland. In het midden de lange lichte Alain Jezequel ¼ tonner ‘M&P’ (I-8880) die in San Remo
zesde werd. In totaal voeren daar zes Jezequel ¼ tonners (min of meer zusterschepen van elkaar) in de
top 10. Rechts de Vismara ¼ tonner ‘Gen Mar’ (I-11917) die zesde werd bij de Quarter Ton Cup van
1991 in Porto Carras (Griekenland). In 1992 won ze de cup als ‘Jonathan IV’ in Chioggia (Italië).
Engeland: 2005 - heden
In deze periode is in Engeland de succesvolle revival van de quarter ton class in volle gang op de
Solent. Beroemde boten en winnaars vanuit het verleden zijn weer raceklaar gemaakt en dit mondt
uit in een deels semiprofessioneel zeilcircuit. De ‘Itch’ van Berry Aarts uit Vinkeveen is de eerste
Nederlandse deelnemer, de ‘Freres-sur-mer’ van Theo en Andre Bakker sluit aan in 2012. In 2017
komt Berry voor het eerst met zijn geheel ge-upgrade Stephen Jones ¼ tonner ‘Wings’ aan de start.
Nederland: 2013 - heden
Het Dutch Quarterton Sailing Team van Theo en Andre Bakker en Berry Aarts is vanaf maart
2013 volop aan het zeilen met de ¼ tonners en dromen van een Nederlandse Quarter Ton Cup.
In het naseizoen sluit Hylke Steensma met zijn ‘Pura Vida’ aan en samen organiseren ze, in nauwe
samenwerking met de organisatie van de Lenco Regatta, de eerste DQTQ op het IJsselmeer voor
Lelystad. Sylvia ter Meulen wint met haar team met de Westerly GK24 ‘Racykaltrant’ heel knap
de eerste editie. In 2013 staat een artikel over de ¼ tonners in Zilt Magazine, in 2015 in de
Waterkampioen en in 2018 in het blad Zeilen. Mooie PR voor de klasse! Tot en met 2019 is de DQTC
jaarlijks verzeild. Zeven edities, vijf verschillende winnaars: Een Westerly GK24, een Zeeton 24, een
Robber 3E, een Waarschip ¼ ton en een Sprinta!
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IOR was hot!
De International Offshore Rule (IOR) was een handicapformule voor het wedstrijdzeilen met
kajuitzeilboten. De IOR is ontstaan uit de regels van de Cruising Club of America (CCA) en die van de
Royal Ocean Racing Club (RORC). De IOR concentreerde zich op de rompvorm en dan onder andere
op de lengte, breedte, vrijboordhoogte en vorm, tuigage en stabiliteit. Daarnaast werden binnen de
IOR-regels penalty’s gegeven voor kenmerken die mogelijk gevaarlijk of niet eerlijk waren. De uitkomst
van de IOR-meting was een uitkomst in feet. Het had dus niets met het gewicht te maken. Hoe hoger
de handicap, hoe sneller de boot zou moeten kunnen varen.
In de geschiedenis van de ¼ ton klasse werden de IOR-regels een aantal keer bijgesteld, waardoor de
bootjes aanzienlijk veranderden: ze werden vooral groter en sneller.
1967 – 1970 15 ft. rating 		
1971 – 1978 18 ft. rating 		
1979 – 1996 18,55 ft. rating

RORC Rule
IOR
IOR

De IOR regel leidde tot korte, brede boten met een beperkte stabiliteit. De gebruikelijke smalle
waterlijn maakte de bootjes erg wiebelig, en het bemanningsgewicht in de rail was dan ook zeer
belangrijk als het begon te waaien. Lage stabiliteit werd (tot op zekere hoogte) binnen de IORregels aangemoedigd. Door deze regels wonnen rond 1977 boten met interne ballast en vaak een
ongeballast zwaard. De organisatie die de regels controleerde, besefte dat deze niet geschikt was
voor zeewaardige jachten, en hefkielen kregen een zware penalty. Bij de Quarter Ton Cup van 1978 in
Japan zonk er zelfs een ¼ tonner tijdens een storm.
Bijna alle metingen waren zogenaamde puntmetingen. Dit betekende dat de romp op bepaalde
punten werd gemeten. Dit zorgde voor soms vreemde rompvormen met hobbels en bobbels. De
stabiliteit werd bij de meting gemeten zonder bemanning en apparatuur aan boord. In de haven lagen
de bootjes leeg dan ook voorover, wat tijdens het zeilen werd gecompenseerd door de bemanning.
Andere meetonderdelen waren het formaat van de schroef, de ‘hoeveelheid’ accommodatie binnen,
veiligheidsvoorschriften en een limiet voor het aantal zeilen aan boord. Later werden grenzen aan
bemanning geïntroduceerd, evenals de beperkingen op het gebruik van exotische materialen.
Verrekening van de handicap
In een zeilwedstrijd die op handicap werd verzeild, werd een tijdfactor berekend. In Europa werd deze
berekend aan de hand van de duur van de wedstrijd (in seconden per uur), bekend als Time on Time.
In de VS hadden ze de voorkeur om de tijd factor te baseren op de lengte van de race (seconden per
mijl), bekend als Time op afstand. Tijd op afstand was eenvoudiger te berekenen, maar significante
afwijkingen door bijvoorbeeld getij zorgden voor aanzienlijke afwijkingen. De latere ontwerpen werden
gematigder, omdat meer wedstrijden rond boeien werden verzeild dan langere offshores. Ook moesten
de rompen strokend worden ontworpen.
Leeftijdscorrectie
Boten gingen om twee redenen maar kort mee. Ten
eerste werden de ontwerpen ieder jaar beter en dus
sneller, en ten tweede veranderden de regels telkens
en vonden ontwerpers ‘mazen in het net’. Oude ¼
tonners kregen ook een leeftijdscorrecie zodat ze
langer competitief konden blijven. Zo won door Alain
Jezequel ontworpen ‘B & BV’ de Quarter Ton Cup van
1994, terwijl de boot in 1979 als ‘Paola V’ (middelste
boot op de foto) al zevende werd. De boten kregen in
de loop der jaren vaak wel een moderner tuig.
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Van IOR naar IRC
In Engeland varen de ¼ tonners onder IRC en om daar voorin mee te kunnen draaien (en al helemaal
in de top) is het nodig je boot flink onder handen te nemen. Meestal is het ‘laten nemen’ want er moet
nogal wat aan veranderen om een oude IOR-boot goed en competitief in haar IRC-rating te krijgen.
De ¼ tonners die nu in Engeland in de top varen zijn allemaal in de jaren ’80 of later ontworpen.
Het lukt blijkbaar bijna niet om bijvoorbeeld een oude Ecume de Mer, Tequila Sport of Trapper 300
competitief onder IRC te maken.
Jachtontwerper Arthur Peltzer zit als IRC-deskundige in de Technische Commissie van de Noordzee
Club. Peltzer volgt de revival van de ¼ tonners al jaren en zeilde het NK ORC 4 2019 met de door
hem ontworpen Kolibri 6.5 tegen een mooie vloot Nederlandse ¼ tonners.
Peltzer: “IOR-ontwerpen waren vaak geoptimaliseerd voor de locatie waar ze moesten racen. De
Italiaanse (lichtweer)boten van Jezequel, Ceccarelli en Paperini waren daarom vaak erg licht en
hadden veel zeil terwijl de boten die met meer wind op zee voeren vaak zwaarder waren en minder
zeil hadden. Onder IOR waren een grote overlappende genua met een klein grootzeil gunstig. Onder
IRC is juist een niet overlappend voorzeil met een groot grootzeil gunstiger. Dit omdat men van de
onhandige grote genua’s af wilde en omdat de boten lichter werden en zeilmakers met modernere
materialen stabiele hoge smalle voorzeilen kunnen maken. Dit alleen al betekent dat als je een oude
IOR-boot competitief wil maken onder IRC je de mast in bijna alle gevallen een stuk naar achteren
moet verplaatsten en dat heeft nogal gevolgen voor de krachten op de romp en de verstaging.
Op zich liggen IOR en IRC niet heel ver van elkaar behalve dat de IRC-formule ‘geheim’ is en de
handicaps in Engeland worden berekend op basis van aangeleverde gegevens. De basisformules van
beide systemen zijn nagenoeg hetzelfde en komen uit Delft, van Lex Keuning en Jelle Gerritsma. In
Nederland had je vroeger het NKK-systeem en dat was ook een broertje ervan. De Engelsen hadden
de Channel Handicap (CH) en die is later doorontwikkeld naar IRC. Het kan ook haast geen geheel
nieuwe formule zijn, want IRC/CH kwam snel na IOR terwijl voor een nieuw systeem als IMS (nu
ORC) honderden uren aan onderzoek in sleeptanks nodig waren. IOR had destijds hele ingewikkelde
metingen voor het berekenen van de waterverplaatsing vandaar dat je rare knikken in de romp kreeg
om het gewicht meer te laten lijken dan het in werkelijkheid is. Zie ook onderstaande foto van de
Italiaanse Jezequel ¼ tonner ‘Lisa’ (derde bij Quarter Ton Cup van 1979 in San Remo). IRC heeft dat
simpelweg vervangen door een gewogen of een opgegeven gewicht, en ORC door de zogenaamde
hullscan. IRC meet nog wel steeds de overhangen zoals IOR dat ook deed en ook de meting van
de tuigage is nagenoeg hetzelfde. Verder hebben ze bij IRC wat ‘stelschroefjes’ toegepast zodat ze
bepaalde boottypes kunnen versnellen of vertragen al naar politiek gewenst, maar die had de NKK
ook. Ook ORC draait trouwens nog voor een groot gedeelte op de formules uit Delft, alleen worden
nu veel meer cijfers berekend (onder andere stabiliteit en de waterlijnlengte onder helling) en in plaats
van één gemiddelde uit te rekenen worden de formules meerder keren herhaald, zodat je een hele
berg handicaps krijgt voor diverse koersen en windsnelheden. Nauwkeuriger kan haast niet.”
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De Engelse jachtontwerper Mark Mills vertelde ooit een interessant verhaal over de succesvolle
transformatie van een IOR-boot naar een winnende IRC-boot.
Mills: “Ons eerste IRC-optimalisatie was voor Peter Morton. Morton speurde heel Europa af naar
oude succesvolle ¼ tonners met het plan ze op de Solent op de wedstrijdbaan te krijgen. Net als alle
handicapklassen zouden de herboren ¼ tonners daar ook onder IRC zeilen. In 2005 vond Morton
in een tuin ergens ten westen van Southampton de Farr ¼ tonner ‘Espada’, in 1980 gebouwd als
‘Silent Movie’. Ondanks het feit dat ze er al jaren stond en daardoor ontzettend smerig was zag
hij meteen dat ze een beauty was. In Engeland varen tegenwoordig alle ¼ tonners met een lichte
buitenboordboard en de aanwezige binnenboordmotor werd meteen verwijderd. Geen weerstand
meer van een schroef (ook al is het een klapschroef) en binnen meteen ruimte om de romp waar
nodig te verstevigen. Om ‘Espada’ binnen de IRC-regels te krijgen werden een nieuw tuigplan en een
nieuwe kiel ontworpen. Na uitvoerig onderzoek en vergelijk kwamen enkele basismaten naar boven
voor een succesvolle IRC ¼ tonner. Een lengte van 7,70 m, een J-maat (voorkant mast tot boegbeslag,
tevens lengte spinakerboom) van 2,77 m, een E-maat van 3,51 m (onderlijk grootzeil), een diepgang
van 1,51 m en een spinaker van 44m2. In 2006 werd ‘Espada’ meteen tweede bij de Quarter Ton Cup.
Vaak wordt eerst naar alles boven water gekeken maar onder water is misschien wel belangrijker.
De traditionele ellipsvormige IOR-kiel moet namelijk worden vervangen door een moderne slankere
diepere IRC-kiel. Deze kiel is vaak groter om de circa 700 kg lood te kunnen bevatten. Uit de romp
is tijdens het strippen echter vaak voldoende gewicht aan interieur gesloopt waardoor er wel een
zwaardere kiel onder kan komen zonder dat het grote gevolgen heeft voor de trim. De IRC-kiel is
ontworpen met een iets holle achterkant die een goede stroming bevordert zonder dat zich daar
turbulentie ontwikkelt. Uiteraard is de structuur in de romp aangepast om de grotere krachten op
te kunnen vangen. De boten waren destijds tenslotte niet ontworpen en gebouwd om een diepere
zwaardere kiel te dragen. Het nieuwe tuigplan is in basis een gebruiksvriendelijke configuratie met
gepeilde zalingen die het onder IRC goed doen. Deze hogere niet-overlappende voorzeilen zijn vaak
toch nog iets groter dan de originele voorzeilen. Dit alles helpt om meer zeil hoger te krijgen en om
een grotere spinaker te kunnen voeren. Zoals gezegd wordt in de meeste gevallen (afhankelijk uit
welke IOR-generatie de boot komt) de mast een centimeter of 30 naar achteren verplaatst om een
groter voorzeil te kunnen voeren en de verhouding onder IRC kloppend te krijgen. Momenteel zeilen
de meeste ¼ tonners met een Mills-tuigplan of een Mills-kiel.“
‘Espada’ won de Quarter Ton Cup uiteindelijk drie
keer. Vanaf 2008 zeilde Louise Morton (de vrouw
van Peter) haar met een vrouwelijke bemanning. In
2016 ging de boot helaas verloren bij een brand in
Cowes.

Eind jaren zestig ontwikkelden Willem Akkerman en Klaas Kremer voor de Kwartton Cup in Breskens
(na de 600, de 600 SV en de 710) de Kwarttonner. Deze lichte snelle stijve kajuitzeilboot wordt ook
wel de 725 genoemd. De prachtige lijnen van het schip en de goede resultaten op het wedstrijdwater
bezorgden al snel menig (wedstrijd)zeiler de kriebels met als resultaat dat vele Kwarttonners hun weg
vonden naar deze zeilers.
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Kremer bezette met het prototype regelmatig de eerste plaats bij vele wedstrijden in binnen- en
buitenland en werd tweede bij de Quarter Ton Cup van 1969 in Breskens. Het ontwerp is dan ook
met recht het succesnummer van zijn tijd. In 1999 kwam het prototype van Kremer in het zicht van
Hechtschip. De enthousiaste eigenaren gaven te kennen dat zij de boot weer terug wilden brengen
in het wedstrijdveld. Dit was een mooie gelegenheid te laten zien waartoe een oude Kwarttonner in
staat is. De goede en intensieve samenwerking tussen Hechtschip, Peltzer / Van Dijk Performance
Yacht Design en de eigenaren hebben er toe geleid dat de ‘Spray’ (zoals ze nu heet), in 2001 met een
spectaculair moderner tuigplan op de wedstrijdwateren verscheen.
			
			
			
			

Arthur Peltzer was destijds nauw betrokken bij het ontwerp van het nieuwe
tuigplan voor de ‘Spray’. De tekening was oorspronkelijk eigendom van
Jachtwerf Hechtschip, maar na het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten is
besloten deze tekening openbaar te maken.

“De originele tuigage van de ‘Spray’ begon tegen het eind van zijn veilige levensduur te lopen.
Bovendien was het ooit ontworpen voor de IOR-meetformule, waarin het gunstig was om met een
klein grootzeil en een grote genua te varen. In de huidige ORC-formules is dat voordeel echter
verdwenen. Het zeiloppervlak is nu voornamelijk in het grootzeil gebracht en bovendien is de
spinnaker vergroot. Met de nieuwe tuigage is de ¼ tonner aanmerkelijk sneller en is het overstag
gaan eenvoudiger geworden. Een bijkomend voordeel is dat het niet overlappende voorzeil veel
minder snel slijt, omdat het niet steeds tegen de zalingen slaat. Het nieuwe tuigplan kan zowel met de
mast op het dek als doorgestoken uitgevoerd worden, wel moeten de hoofdwanten verplaatst worden.
Het is sterk aanbevolen om dit tuig uit te voeren in combinatie met de diepe kiel.”, aldus Peltzer.
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Winnaars Dutch Quarter Ton Cup
2013 Lelystad
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			

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

Jack Laurent Giles
Klaas Kremer		
E.G. Van de Stadt
Peter Ståhle		
E.G. Van de Stadt
Peter Ståhle		
E.G. Van de Stadt

Winnaars Quarter Ton Cup

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

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

La Rochelle
DEFENDER (België) 			
Jacques Gaubert en André Mauric
Breskens
PIRANHA II (Nederland) 		
André Mauric
Breskens
LISTANG (Duitsland) 			
Klaus Feltz			
Travemünde FLEUR D’ECUME (Frankrijk) 		
Groupe Finot
La Rochelle
TEQUILA (Frankrijk) 			
Philippe Harlé
La Rochelle
PETITE FLEUR (Frankrijk) 		
Groupe Finot
Weymouth
EYGTHENE (Amerika)			
Ron Holland
Malmö		
ACCENT (Zweden) 			
Peter Norlin
Deauville
45 SOUTH (Nieuw Zeeland)		
Bruce Farr
Corpus Christi MAGIC BUS (Nieuw Zeeland) 		
Paul Whiting
Helsinki
MANZANITA (Engeland) 		
Ron Holland
Sajima		
MAGICIAN V (Japan)			
Ichiro Yokoyama
San Remo
BULLIT (Frankrijk) 			
Jacques Fauroux
Panmure
BULLIT (Frankrijk) 			
Jacques Fauroux
Marseille
LACYDON PROTIS (Frankrijk)		
Jacques Fauroux
Melbourne
QUARTERMASTER (Australië)		
Laurie Davidson
Nieuwpoort
COMTE DE FLANDRES (Frankrijk)
Philippe Briand
Ajaccio		
ROYAL FLUSH (Zuid-Afrika)		
Angelo Lavranos
Copenhagen COMTE DE FLANDRES (Australië)
Philippe Briand
Crosshaven
MCDONALDS (Duitsland)		
Tony Castro
Travemünde MCDONALDS (Duitsland) 		
Tony Castro
Falmouth
MERIDIAN (Italië) 			
Massimo Paperini
Bayona		AVE (Spanje) 				Pepe Gonzalez
Porto Carras MARFRIO PIRANHA (Italië) 		
Giovanni Ceccarelli
Chioggia
JONATHAN VI (Italië)			
Alessandro Vismara
Bayona		GEN-MAR (Italië)			Alessandro Vismara
Warnemünde B & BV (Italië)				
Alain Jezequel
Gdynia		
PER ELISA (Italië) 			
Giovanni Ceccarelli
Travemünde PER ELISA BLOWTHERM (Italië)
Giovanni Ceccarelli

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

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
Cowes		
AQUILA (Engeland)			
Judel / Vrolijk
Cowes		PROTIS (Engeland)			Jacques Fauroux
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De Contessa 25 ¼ tonner ‘Popcorn’
				
Het prototype van deze door Doug Peterson ontworpen ¼ tonner
				
‘Hobnail’ (K-6177) verliet de werf van Jeremy Rogers in Lymington in
				
1975 en zeilde datzelfde jaar de Quarter Ton Cup in Deauville
				
(Frankrijk). In 1977 werd ze in een veld van 52 boten derde bij het
				Engelse 1/4 Ton Kampioenschap.
				
				
				
				
				
				
				

In opdracht van Iain MacGowan Fyfe werd in 1976 de Contessa
25 ‘Popcorn’ (K-6362) als bouwnummer 18 gebouwd. ‘Popcorn’ was
een de kleinste van drie wedstrijdboten van de familie die ook de
Contessa 35 ‘Gumdrop’ (zeilde de Cape to Rio Yacht Race in 1976) en
de Contessa 43 ‘Bubblegum’ (zeilde de Whitbread in 1981/82) in bezit
heeft gehad. De twee grootste boten werden verkocht maar de ¼
tonner bleef altijd in de familie.

Met zoon Angus aan het roer won ze tussen 1982 en 1985 menig wedstrijd in Schotland waaronder
de West Highland Yachting Week en de Scottish Series. Nadat Angus trouwde werd ‘Popcorn’ op een
trailer in de tuin in Fort William gestald. Toen Angus haar in 2000 weer eens aan het leeghozen was
realiseerde hij zich dat ze het verdiende om gerestaureerd te worden en het bedrijf Boat Solutions
van Peter Watt kreeg de opdracht. De romp bleek in goede staat, maar het dek (balsahout sandwich),
al het houtwerk, de gehele elektrische installatie, de mast en de tuigage moesten worden vervangen.
Het was dan ook een mooi en een sentimenteel moment toen ‘Popcorn’ in 2012, in aanwezigheid van
de 92-jarige Fyfe senior, weer te water werd gelaten. De eerste clubrace van de Glencoe Boat Club
werd meteen gewonnen en sinds 2012 nemen Angus en zijn gezin weer deel aan de West Highland
Yachting Week. Een opmerkelijke terugkeer na 26 jaar op het droge!
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De Ecume de Mer ¼ tonner
De jonge Franse scheepsarchitect Jean-Marie Finot besloot eind jaren ‘60 samen met een vriend een
boot te ontwerpen die geschikt zou zijn om veilig en snel langs de Franse kust te varen. De boot
kreeg de naam Ecume de Mer wat zeeschuim betekent in het Frans, het witte schuim dat door de wind
het strand wordt opgeblazen. Hun plan was om in eerste instantie twee exemplaren te bouwen. Het
ontwerp zou ze in staat stellen om hun ideeën over rompvorm en over verschillende ergonomische
elementen van een kleine boot in de praktijk te laten zien. Daarbij ging het om:
– een brede lichte romp met een uitgekiend interieur
– een kuip met comfortabele zithouding
– bediening van alle functies vanuit de kuip
Finot en zijn vriend boden het ontwerp aan bij verschillende Franse werven,
die echter niet geïnteresseerd bleken. De Nederlander Wolter Huisman, van
de nu wereldberoemde werf, kreeg het ontwerp toevallig onder ogen en
was meteen geïnteresseerd. Tijdens de Salon Nautique van 1968 in Parijs
vond een eerste ontmoeting plaats en uit sympathie voor en vertrouwen
in het jeugdige enthousiasme stelde Huisman voor om tegen een minimale
vergoeding een aluminium prototype te bouwen. Voorwaarde was dan wel
dat deze boot zou voldoen aan de regels van de ¼ tonners en dat de boot
in 1968 zou deelnemen aan de Quarter Ton Cup in Breskens. Om aan de ¼
ton regels te voldoen moest de boot iets groter worden dan oorspronkelijk
gedacht en daarom kreeg de boot een bakdek en een lichtkoepel in het dek.
Huisman bouwde en schilderde de romp en de ontwerpers reisden naar
Nederland af en monteerden daar het beslag en timmerden een (Spartaans)
interieur in de boot. Zonder proefvaart of training namen ze in 1968 deel
aan de Quarter Ton Cup en finishten daar knap als derde achter onder andere
Hans Kortekaas die met zijn aangepaste Challenger ¼ tonner ‘Piranha’ won.
Later wonnen ze in Zeeland de toen zeer populaire Delta Race die bestond uit een aanbrengrace
van Breskens naar Zierikzee op zaterdag en op zondag de echte Delta Race van Zierikzee aan de
Oosterschelde rond Walcheren naar Terneuzen aan de Westerschelde. In een veld van meer dan 120
boten in verschillende klassen stalen ze gelijk de show. In 1969 werd in Frankrijk ook veel gewonnen
en werd in Breskens wederom de Quarter Ton Cup gezeild. Dit keer finishten ze als derde en later
dat jaar werd wederom de Delta Race gewonnen. In hetzelfde jaar kwam de relatie tot stand met
een Franse seriebouwer, Chantier Mallard in La Rochelle, die de boot in polyester ging produceren.
De maten van de polyester rondspant-versie bleven vrijwel gelijk aan de aluminium knikspantversie. Als diepgang kon gekozen worden tussen een ondiepe 1,25 of een diepe 1,50 meter kiel.
In recordtempo bouwde de werf de mallen en in januari 1970 stond het eerste polyester exemplaar
op de beurs in Parijs te pronken. De boot had het comfort wat gevraagd werd zonder concessies te
doen aan het oorspronkelijke idee ten aanzien van zeileigenschappen en zeewaardigheid. Deze 1969
versie is tot 1975 gebouwd. De 1975 versie had een andere romp en deklayout. In 1975 werd de
Ecume de Mer boot van het jaar in Frankrijk. Wat ook leuk is om te vermelden is dat de eerste Tour
de France à la Voile in 1978 met Ecume de Mer’s werd gevaren. In 1976 volgde nog een versie met
een langere kajuit waardoor binnen meer ruimte bij het toilet ontstond. Deze versie werd tot 1980
gebouwd. In totaal zijn er circa 1.400 boten gebouwd. Ongeveer 1.350 in Frankrijk en 50 in Japan
(zie onderstaande foto’s).
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Allemaal 1969 versies in aanbouw bij Chantier Mallard in La Rochelle.
1968
1969
1972
1975
1976

versie (alu prototype)
versie			
flush deck race versie
versie			
versie			

7,00
7,90
7,90
8,00
8,00

m
m
m
m
m

lang
lang
lang
lang
lang

met
met
met
met
met

1,25
1,25
1,50
1,25
1,25

m kiel
of 1,50 m kiel
m kiel
of 1,50 m kiel, andere romp (boeg) en ander dek
of 1,50 m kiel, langere kajuit tot voor de mast

Toen Hylke Steensma nog eigenaar van de Ecume de Mer ‘Pura Vida’ was begon hij de informele Ecume
de Mer Club Nederland en werd aansluiting gezocht bij de Stichting Polyclassic Zeiljachten. In 2012
organiseerde hij met zijn ouders (die bij de Koninklijke Watersportvereniging Sneek actief waren) in
Stavoren de eerste PolyClassic Cup. Dat was tevens een Ecume de Mer meeting en er lagen er 14 op een
rij, een uniek gezicht. In Nederland liggen ongeveer 70 Ecume de Mer’s en de kans om er een tegen te
komen is best groot!
De ‘Pura Vida’ (NED-230) in actie bij de Lenco Regatta
van 2014 die deel uitmaakte van de tweede DQTC. Aan
boord Hylke Steensma, zijn zus Anne Marije en zwager
Joost Ensink.
Hylke werkte destijds voor de voorlichtingscampagne
Varen doe je samen! en vanaf 2013 varen de ¼
tonners de DQTC vaak met een lichtblauwe Varen doe
je samen! vlag als klassenvlag.
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Knappe resultaten
In 1970 won de Franse zeiler Laurent Cordelle met de ‘Fleur d’Ecume’
(een boot uit de 1969 serie) de Quarter Ton Cup in Travemünde. In 1971
zeilden een paar exemplaren de Cup in La Rochelle maar ze konden het
toen al niet meer bijsloffen. De beste finishte op plaats 13. Speciaal voor
de Quarter Ton Cup van 1972 in ‘thuishaven’ La Rochelle werd daarom
‘Petite Fleur’ gebouwd, een lichte flush dek race versie. Met wederom
Laurent Cordelle aan het roer werd knap gewonnen. Cordelle stuurde
in 1973 in Weymouth zusterschip ‘Chien Jaune’ naar een tweede plaats
achter het prototype van de Eygthene 24 met ontwerper Ron Holland aan
boord (foto rechts).
Maar ook in Amerika viel een Ecume de Mer in de prijzen. In 1973 won
Ben Hall (van later Hall Spars) met zijn flush dek Ecume de Mer ‘Dark Star’
(US-12211) het Noord-Amerikaanse ¼ Ton Kampioenschap in Newport,
Rhode Island.
Ze werden daar drie keer eerste en twee keer tweede. Ben had
eerder in La Rochelle een kale romp besteld en bouwde die zelf af.
Voor die tijd was de deklayout erg modern. Aan dek maar twee lieren
voor de genua- en spinakerschoten. Onderdeks zaten de vallieren,
de terminals van de zijstagen en de talie van het achterstag. Het
staand want was uniek met twee naar voren gepeilde zalingen. Door
de hekstag aan te trekken kwam er daardoor extra veel spanning op
de tuigage. Ook de rails voor de genuaschoten was uniek. Een rails
dwars op het dek en daaraan verbonden een rails in langsrichting.
Zo kon de genua tegelijkertijd naar voren en naar achteren en naar
binnen en naar buiten worden geschoot. Ook werkten ze met de
eerste keerblokken met stoppers. Op de ruime rakken hesen ze een
blooper. Op onderstaande rechter foto knallen ze met hun eerste
Starcut spinaker onder de Doug Peterson ¼ tonner ‘Tickled Pink’
door tijdens de long distance van het kampioenschap. ‘Tickled Pink’
was gebouwd door de beroemde Carl Eichenlaub die ook aan boord
zat. Olympische Solingzeiler Bruce Goldsmith stuurde de boot naar
een tweede plaats.

In Nederland wonnen diverse Ecume de Mer’s
regelmatig prijzen. De meest bekende boot is
waarschijnlijk de oranje ‘Bellatrix’, een van de eerste
drie boten die in 1969 door importeur Vermeulen’s
Jachtwerf in Terneuzen geleverd werd (zie foto) aan
Piet Ponjee. Ze had een speciale kiel en zeilmaker
Van der Sneppen uit Terneuzen gebruikte de boot om
nieuwe soorten zeilen te testen.
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De Luna 24 ¼ tonner
In 1979 rolde bij E.G van de Stadt & Partners een lichte rappe minitonner van de tekentafel. De
boot had een aluminium spaceframe, een open spiegel en een sober, licht interieur. Jim Lensveld
bouwde er op zijn werf in Middelharnis in eerste instantie twee. De ‘Balletent’ (het prototype) voor
Harry Maronier en de ‘Lunatech’ voor Gilles Kaars Sijpesteijn. In 1980 werden in december zowel
de ‘Lunatech’ als de mallen naar Canada verscheept. De boot werd januari 1981 op de Toronto
International Boat Show in Canada geïntroduceerd als Minitonner.

Gilles, die in Nederland jaren fanatiek met ¼ tonners had gezeild, was in 1980 met zijn vrouw naar
Canada verhuisd en was daar Luna Yachts Ltd. gestart. Speciaal voor Luna Yachts paste Cees van
Tongeren in 1982 het ontwerp aan waardoor de boot binnen de toen geldende ¼ ton regels viel.
De Luna 24 was geboren. Zo werd de mast langer en kwam er meer zeil op en werd de gietijzeren
kiel vervangen door een loden kiel met het originele profiel. In eerste instantie bouwde de werf
vijf exemplaren en de boot gooide hoge ogen bij de Canadese en de Noord-Amerikaanse ¼ Ton
Kampioenschappen in 1982 en 1983. Bij de kampioenschappen van 1982 in Toronto werden ze zelfs
eerste, tweede en derde. Gilles zelf werd met zijn ‘Eclipse’ eerste bij zowel de Canadese als de NoordAmerikaanse kampioenschappen. John Ogden werd tweede met zijn ‘Moonraker’ en derde werd Chris
Carney zijn ‘Lunacy’.
Ogden had diverse boten in de ¼ ton maat, maar was erg te spreken over het ontwerp. Zelden had hij
een boot gezeild die met veel wind zowel stabiel als handelbaar was, maar ook nog eens ontzettend
snel. In 1983 won Ogden met ‘Moonraker’ de Noord-Amerikaanse Kampioenschappen met als tweede
de ‘Lunatech’ en derde de ‘Rumours’ van Paul Halliday. Bij de Canadese Kampioenschappen eindigden
dezelfde boten op het podium alleen wisselden ‘Lunatech’ en ‘Moonraker’ van plek.
Uit de oktobereditie van ‘Canadian Yachting’ (1984):
We had looked forward to a really spirited ride for our sail review of the 24/SL, but as luck would have
it, it was scheduled during a spell of hot, hazy summer weather with little more than a zephyr of wind all
week. Nonetheless we enjoyed a light-air sail and were impressed with the handling and responsiveness
of the boat. The tiller has a positive, comfortable feel and the boat is nicely sensitive to the helm. With
a fairly broad beam relative to its water-line beam, it’s also quite sensitive to weight distribution of the
crew. Even in the light wind, we thought it accelerated well as the breeze freshened a little.
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De Luna 24 was dus een sportieve boot. De Canadese doelgroep wenste echter een allround boot met
meer ruimte en voorzieningen binnen om met het gezin te varen en dus werd de Luna 24SL (Street
Legal) ontworpen met een dichte spiegel en een grotere kajuit voor meer binnenruimte. De Luna 24SL
had ook een aangepast, kleiner zeilplan dan de Luna 24. Beide versies werden met een vaste loden kiel
geleverd. De ontworpen versie met een ophaalbare kiel is nooit gebouwd in Canada. Van de SL-versie
zijn er ook circa vijf gebouwd en verkocht. Het laatste exemplaar verliet de werf van Gilles in 1986. Jim
Evans zeilde zijn Luna 24SL ‘Nelly Lamb’ vanuit de Canadese oostkust naar Plymouth in Engeland om
van daaruit via de Azoren en de Verenigde Staten weer naar Canada te zeilen. Jim en ‘Nelly’ hebben de
tocht goed overleefd!
Het originele ontwerp van de Luna 24 was dus een minitoner en Harry Maronier zeilde met zijn
‘Balletent’ vele wedstrijden waaronder in 1981 het WK op de Bodensee. In 1982 wonnen Fred Kats,
Bob van den Broek en Thijs Struijs (ook al Maroniers bemanning op zijn Extension ¼ tonner ‘Balletent’)
de Verbondsbezem in IOR-klasse VIII. Voor deelname aan het WK van 1987 in Medemblik nam Twan
de Loos zusterschip ‘Speedy G’ grondig onder handen. Er werd veel gewicht bespaard en de boot
kreeg haar derde kiel in successie, een zogenaamde Mickey Mouse kiel. Deze revolutionaire vorm is
ontwikkeld door Alfred van Rijckevorsel en samen met Jeroen Kop en Jan van der Meijden eindigde
De Loos op het IJsselmeer op een 16e plaats. Later was de boot van Peter Sluimer die haar in 2019
weer kocht. Sluimer knapte zijn oude boot op en zeilde het geslaagde NK ORC 4 van 2019 in Muiden.
Tussen de wedstrijden door - en soms ook nog tijdens - werd nog hard geklust om de boel bij elkaar te
houden maar toch wist hij twee wedstrijden als eerste binnen te komen. Volgend jaar is Peter er zeker
weer bij!
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De Bruce Nelson ¼ tonner ‘Blivit’
‘Blivit’ (US-57557) was het eerste ontwerp van Bruce Nelson voordat hij in 1979 Nelson/Marek Yacht
Design Inc. oprichtte met partner Bruce Marek. Hij hielp in 1977 in San Diego (Amerika) bij de bouw
van de lichte, ranke, plakhouten ¼ tonner en was voor 25% eigenaar. Nelson was, net als de overige
drie mede-eigenaren en ¼ ton liefhebbers, lid van de San Diego Yacht Club.
In 1977 finishten ze als derde bij het Noord-Amerikaanse ¼ Ton Kampioenschap in San Diego. Zeker
niet slecht maar na het evenement werden meteen enkele aanpassingen doorgevoerd om vooral
aan de wind harder te gaan. De boot was ontworpen met een ongeballast midzwaard omdat lage
stabiliteit binnen de IOR-regels (tot op zekere hoogte) toen werd aangemoedigd en resulteerde in
een gunstigere rating. Het midzwaard werd echter vervangen door een zwaard met ballastgewicht en
in 1978, toen de jaarlijks wijzigende IOR-regels een hoge stabiliteit juist weer aanmoedigden, door
een vaste kiel. Deze regels werden gewijzigd na de stormachtige Quarter Ton Cup van 1978 in Japan
toen enkele ¼ tonners omsloegen en een boot zelfs naar de kelder ging omdat het midzwaard uit de
zwaardkast gleed tijdens een wipe out.
Met haar grote zeiloppervlakte profiteerde ‘Blivit’ van haar
grotere stabiliteit en in 1978 won ze het Noord-Amerikaanse ¼
Ton Kampioenschap op Lake Pontchartrain in New Orleans. De
Laurie Davidson ¼ tonner ‘FUN’ die daar tweede werd, werd al
in 1976 onder Nieuw-Zeelandse vlag vijfde bij de Quarter Ton
Cup in Corpus Christi (Amerika). Clay Bernard kocht haar na het
kampioenschap en won in 1977 het Noord-Amerikaanse ¼ Ton
Kampioenschap en werd vijfde bij de Quarter Ton Cup van 1977
in Helsinki (Finland). De Gary Mull ¼ tonner ‘Espresso’ die daar
vierde werd, werd al in 1976 derde in Corpus Christi. De Kiwi
24 ¼ tonners ‘Dynamite Chick’, ‘Good Groceries’ en ‘Trucking
Machine’ (zusterschepen van de Eythene 24 en ontworpen in
1973) konden het in New Orleans al niet meer bijsloffen. In zowel
1978 als 1979 won ‘Blivit’ de jaarlijkse Newport to Ensenada
International Yacht Race en de San Diego Hot Rum Series races.
Het is jammer dat – door onvoldoende financiële middelen – ‘Blivit’ de Quarter Ton Cups van 1977
en 1978 niet heeft gezeild. Het was zeker een interessante strijd geworden tussen ‘Blivit’ en de
Manzanita ¼ tonner (1977 in Finland) en de Yamaha 24 ¼ tonner (1978 in Japan).
Later verhuisde ze naar de oostkust van Amerika. Nelson heeft helaas geen idee waar ze nu is maar
denkt altijd met plezier en trots terug aan het kleine bootje.

Foto volgende pagina: ‘Blivit’ tijdens het gewonnen Noord-Amerikaanse ¼ Ton Kampioenschap van
1978. Let op de speciale preekstoel waardoor de spinaker kon worden gehesen.
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De Martin Billoch ¼ tonners
De Argentijn Martin Billoch ontwierp in 1989 de ¼ tonner ‘Seguridad Juncal’ (A-3444). In 1990
finishte hij vierde bij de Quarter Ton Cup in Bayona (Spanje) en na het evenement werd de boot
verkocht. Volgens Billoch schijnt ze nog steeds in de buurt van Bayona te liggen.
“Toen we in 1990 naar Spanje reisden waren we
min of meer blut. Het was sowieso een low budget
project. De mast was een gebroken mast van een Star
die ik voor $ 200 had gekocht en had verbouwd. De
lichte inboardmotor hadden we geleend van goede
vriend. De zeilen hadden we geleend maar werden
later aan ons geschonken door UK Sails-Argentina. De
bouwer van de boot – die van oorsprong uit Galicië
(Spanje) kwam – was trots om een boot te bouwen
die een WK zou varen in zijn vaderland en hij kwam
in het team als shorecrew. Enzovoort enzovoort. De
boot werd dus gebouw en naar Spanje verscheept
voor de Quarter Ton Cup.
Het kleine beetje geld dat we nog hadden kwam van een andere vriend die bij verzekeringsbedrijf
Seguridad Juncale werkte. De boot kreeg dan ook de naam van dat bedrijf. Toen we in Bayona
kwamen hoorden we alleen dat het inschrijfgeld werd verdubbeld omdat we een sponsor hadden.
Na kort overleg werd de boot ‘Quarto 90’ genoemd. Quarto als in Quarter Tonner en 90 voor het
jaar van het evenement. We kregen daardoor $ 700 terug en waren weer ‘rijk’. We konden het niet
geloven!”, aldus Billoch.
Voor de Quarter Ton Cup van 1991 in Griekenland ontwierp Billoch nog een ¼ tonner (A-3636). De
boot werd geoptimaliseerd voor het lichte weer in Griekenland maar heeft daar – door onvoldoende
financiële middelen - uiteindelijk niet gevaren. De boot vaart – met een later gemodificeerde
spiegel – tegenwoordig als ‘Mucho Sol IV’ vanuit Yacht Club Uruguayo in Montevideo (Uruguay), zie
onderstaande foto.
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De Mann Design ¼ tonners
Bij de Quarter Ton Cup van 1979 in San Remo (Italië) verscheen naast de Nederlandse ‘Balletent’ van
Harry Maronier en de ‘Joker’ van Fred Imhoff ook de ‘Poivre et Sel’ van R. Dobelmann met zeilnummer
H-2786 aan de start. Een paar Nederlanders die in San Remo zeilden konden zich de boot niet
herinneren en ook bij ontwerpers Cees van Tongeren en Koos de Ridder ging ook geen lampje
branden. Volgens de IOR-archieven van het Watersportverbond stond de boot destijds op naam van
ene R. Dobbelmann. Volgens Ann Dobbelmann (die namens de KNZ&RV Muiden had geholpen bij de
organisatie van het ¼ Ton Klassenkampioenschap van 2018) zou het wel eens een ontwerp van René
Dobbelmann (een neef van haar man Thom) kunnen zijn die sinds 1975 in Frankrijk woont. René is
de zoon van Reinier Dobbelmann, de vroegere algemeen directeur van de beroemde en gelijknamige
zeepfabriek. René - die zich na het overlijden van zijn vader Reinier noemt - kon zich nog wel iets
herinneren en Robert (de broer van de veel te vroeg overleden Daniel Heilmann) had nog schitterende
foto’s.
Eind jaren ’70 werkten René Dobbelmann en Daniel
Heilmann in Frankrijk samen onder de naam MANN
DESIGN. Ze bestudeerden de ¼ ton formule en
tekenden in 1979 een mooi gelijnde boot. Helaas
was de boot, die de naam ‘Poivre et Sel’ kreeg, niet
op tijd klaar voor de Franse selecties. In die tijd
voeren er ongelofelijk veel ¼ tonners in Frankrijk en
moesten er selecties worden gevaren om te bepalen
wie voor Frankrijk de Quarter Ton Cup mocht zeilen.
De beste 10 boten gingen. Omdat de bemanning van
de ‘Poivre et Sel’ beslist in San Remo aan de start
wilde verschijnen werd een Nederlands zeilnummer
aangevraagd. De boot heeft nooit in Nederland
gezeild. Dobbelmann zeilde zelf niet mee in San
Remo. Heilmann wel met onder andere Pierre Mas van
zeilmakerij Delta Voiles uit Montpellier.
De eerste wedstrijd in San Remo finishte de ‘Poivre et Sel’ als 27e en dat bleek naderhand het beste
resultaat. In een veld van 54 ¼ tonners eindigde ze uiteindelijk op plaats 42. Dobbelmann zeilde
daarna wel veel wedstrijden met de boot op de Middellandse Zee. Waar ze nu is weet hij helaas niet.
De Fauroux ¼ tonner die in 1979 in San Remo won was trouwens gebouwd door Dominique Caparos
met wie Dobbelmann later succesvol wedstrijd windsurfboards bouwde gebouwd. Op een gegeven
moment begon Dobbelmann zijn eigen bedrijf en ontwierp hij onder andere de Open Division 2
wedstrijdboards. Zijn Dobbelman DB2 en PH1 ontwerpen werden meerdere keren wereldkampioen.
In 1980 rolde een tweede type ¼ tonner
van de tekentafel van MANN DESIGN. Het
prototype werd gebouwd en kreeg de naam
‘Jambon Beurre’. Uit de mal van deze boot
werden nog een paar boten gebouwd met
als doel de Quarter Ton Cup van 1981 in
Marseille (Frankrijk) te varen waaronder de
‘Maison Provibat’ voor Bernard Mallaret
van Delta Voiles, de ‘Sec Sec’, de ‘Reviens
je t’aime’ en de ‘Alcatraz’. Deze werden
allemaal gebouwd door Robert Heilmann in
La Seine sur Mer.
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Poolse ¼ tonners en het ijzeren gordijn
Een paar jaar geleden kwam Hylke via via in contact met de tweelingbroers Chris en Waldek Zaleski.
Hoi Hylke,
Wat ontzettend leuk dat er een weer interesse is in de ¼ ton klasse. Onze ervaringen met de ¼
tonners? Hmm, waar moeten we beginnen… Het begon in Polen. We zijn in 1960 geboren en
groeiden op achter het IJzeren Gordijn in een communistisch land. Onze geboortestad Olsztyn ligt in
het merengebied en hier leerden we zeilen. De zeilclubs en de boten waren toen van de staat en het
lidmaatschap van de club was gratis. In de zomer zeilden we Cadet en 420 en in de koude winters DN
op de bevroren meren. In deze vroege dagen werd racen onze passie en ontstond onze liefde voor de
zee. Later gingen we studeren aan de Maritieme Academie in Gdynia waar we als cadetten trainden op
de driemaster ‘Dar Pomorza’ en in kleine bootjes wedstrijden zeilden op de Oostzee. Van 1980 tot en
met 1987 hebben we fanatiek ¼ tonner gezeild en werden twee keer Pools kampioen. De vloot van
destijds ongeveer 20 boten bestond voornamelijk uit door Doug Petersen ontworpen Conrad 760 ¼
tonners. We wilden echter de concurrentie met het Westen aangaan en plannen werden gemaakt. Het
was in die tijd alleen niet eenvoudig om voorbij het IJzeren Gordijn te reizen. Alle paspoorten werden
op het politiebureau bewaard en voor alle internationale reizen moest formeel toestemming worden
gevraagd. Een visum was makkelijker te verkrijgen dan je paspoort. De eerste Poolse zeiler die een
Quarter Ton Cup zeilde was Wojtek Macieja in 1977. In Finland zeilde hij met zijn door de Poolse
Conrad werf gebouwde Dufour 1300 ¼ tonner ‘Czarny Kon’. In 1984 zeilde Piotr Adamowicz de
Quarter Ton Cup in België met ‘Ichtiander’, een in Polen beroemde boot die nog steeds zeilt. In 1985
liet hij, met als doel de internationale concurrentie aan te gaan, jachtontwerper Grodzicki de ¼ tonner
‘Cors’ ontwerpen. In Polen werd meteen alles gewonnen en de boot heeft heel veel Quarter Ton Cups
gevaren met als beste resultaat een zesde plaats in 1996.
Onze eerste internationale wedstrijd was de Quarter Ton Cup van 1986 in Denemarken. Daar
realiseerden we ons hoe veel het Westen technologisch al verder was en kwamen we erachter dat we
een nieuwe snellere boot nodig hadden. De Commodore van de jachtclub van de Maritieme Academy
gaf ons toen groen licht om voor de Quarter Ton Cup van 1987 in Ierland een nieuwe ¼ tonner
te bouwen. We hadden bijna geen geld maar hadden wel tijd. Overdag bouwden we de romp van
‘Twins’ en in de avonduren ontwierpen en maakten we de zeilen. We hadden gelezen over de nieuwe
verbazingwekkende stof. Deze stof genaamd Kevlar was in het Oostblok alleen nergens verkrijgbaar.
Met de bemanning spaarden we wat geld en bestelden een rol bij Dimension in Denemarken. Om
te besparen op de verzendkosten werd de rol door een Pools schip meegenomen. De rol was net
voldoende stof voor het achterlijk van de genua en van het grootzeil. Dit is hoe de eerste Kevlarzeilen in een communistisch land werden geproduceerd. Dit alles was nog net in de tijd van het
IJzeren Gordijn. Het organiseren van een reis naar Ierland was een succes op zich en het maken van
de reis was een beloning voor al onze inspanningen. We hebben zeer mooie herinneringen aan het
evenement en aan de gastvrijheid van de zeilers.
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De Quarter Ton Cup van 1987 werd georganiseerd in Crosshaven. Dat was vanuit Polen ontzettend
ver en geen gemakkelijke onderneming. We hadden namelijk geen voertuig die in staat was die reis
te maken en de boot te trekken. In de krant lazen we dat een fabriek die benzineauto’s in Poznan
produceerde een nieuw model met een dieselmotor had geïntroduceerd die wel 1.500 kg kon trekken.
Met de directeur van de fabriek sloten we vervolgens een deal. Hij leende ons een auto om reclame te
maken in het buitenland en bij het evenement. Ook kregen we van hem rantsoenkaarten voor diesel
want in die tijd was in Polen bijna alles enkel op rantsoen verkrijgbaar. Helaas ging de dieselauto
toen we net vijf kilometer gereden hadden kapot en moesten we teruggesleept worden. We kregen
toen een auto met een 1,5 liter benzinemotor mee met drie versnellingen. We wisten dat deze niet
sterk genoeg was, maar er was simpelweg geen andere optie. Ook wisten we dat sommige steile
heuvels een uitdaging zouden gaan vormen, maar de hele bemanning was er klaar voor. Vooral op
de snelweg van Londen naar de westkust van Engeland en op sommige wegen in Ierland moest de
bemanning uitstappen om de auto met trailer de heuvel op te duwen. Aan boord had de bemanning
300 gespaarde Amerikaanse dollars verstopt omdat het illegaal was om harde valuta het land uit te
nemen. Na een lange tocht bereikten we Crosshaven. We hadden onvoldoende geld om de kraan op
de haven te gebruiken dus lanceerden we ‘Twins’ vanaf de helling van de organiserende vereniging.
De leden van de Royal Cork Yacht Club waren niet gewend om een boot iets groter dan een J/24 op
de helling te zien en kwamen een kijkje nemen en hielpen mee. Dankbaar als we waren nodigden
we ze uit in ons tentenkamp achter de parkeerplaatsen van de club (een hotel was uitgesloten) en ze
kregen als dank Pools bier en wodka. We werden meteen populair omdat we het eerste zeilteam uit
het Oostblok waren dat hun land bereikte.
Toen de wedstrijden begonnen realiseerden we ons al snel dat onze nieuwe boot, hoewel goed
gebouwd, niet competitief was omdat de beschikbare gebruikte materialen niet zo goed waren als die
in de westerse wereld. Het beste resultaat behaalden we in de lange offshore van circa 300 mijl waar
we als negende finishten. Het waaide soms 40 knopen en de aluminium mast verboog onder die druk.
We hebben de mast vervolgens tussen twee bomen zo goed als mogelijk was rechtgebogen. Later
werd ons verteld dat de Poolse mastenbouwer alleen aluminium kon gebruiken dat vergelijkbaar is
met het aluminium waarvan bestek werd gemaakt. Hoogwaardig aluminium was alleen bestemd voor
militaire doeleinden.
De Ierse gastvrijheid verbaasde ons. Onze nieuwe Ierse vrienden vertelden ons dat het in Ierland
slechts twee keer per week regent: Eenmaal voor vier dagen en eenmaal voor drie dagen. Dat bleek
rampzalig te zijn voor het voedsel dat we mee hadden genomen. Aardappelen, groenten en brood
waren snel rot en we hadden nog twee weken voordat we Polen konden bereiken. En we hadden
zoals gezegd maar $ 300 cash mee. De organisatie en andere teams die ons na de wedstrijden niet
aan de bar van de club zagen besloten vervolgens goedbedoeld geld in te zamelen. Door onze trots
weigerden we het geld maar kort daarna kregen we ineens diverse vouchers voor maaltijden op de
club. Ons werd verteld dat de vouchers bij het inschrijfgeld zat. Pas jaren later hoorden we dat ze
betaald waren uit gulle donaties. Brittany Ferries was sponsor van het evenement en we konden, in
ruil voor een sponsorvlag in de achterstag, gratis mee naar Le Havre. Ook kwam de lokale kruidenier
met twee dozen met verse producten voor de lange offshore. De terugreis door Frankrijk, de Benelux
en Duitsland verliep een stuk soepeler. Eenmaal terug in Polen realiseerden we ons dat we nooit
zouden kunnen winnen van het Westen en we besloten Polen te ontvluchten. Ons mantra was in die
tijd “if you want to be the best you have to compete against the best”. Uiteindelijk kwam de hele
bemanning in 1988 de Verenigde Staten terecht maar dat is weer een heel ander verhaal!
We hebben trouwens begrepen dat
‘Twins’ nog steeds wedstrijden wint
in Polen!
Vriendelijke groeten,
Chris en Waldek Zaleski
Z Sails
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De one off Waarschip ¼ ton ‘Waart’ werd door de
Engelse Waarschip dealer David Caddick speciaal
voor de Quarter Ton Cup van 1973 in Weymouth
(Engeland) gebouwd. Toen de Engelse dealer in
de loop van 1974 failliet ging kocht Waarschip
Nederland de voorraad, waaronder ‘Waart’ en nog
twee boten. Gilles Kaars Sijpesteijn (die voor de
Nederlandse werf werkte) voer veel wedstrijden in
Nederland en met zijn broer Jan en met Maarten
ten Doesschate de Quarter Ton Cup van 1975 in
Deauville (Frankrijk). Met de relatief oude en kleine
boot finishten ze daar knap op plaats 21 van de
42. ‘Waart’ werd eind van de jaren ’70 verkocht
naar Oostenrijk of Zuid Duitsland.
Op de foto trimt Maarten ten Doesschate de
(reefbare) genua en stuurt Gilles de flush decker.
Jan zit waarschijnlijk aan loef in het gangboord.
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Team ‘Blue Ocean’ (NED-1234)
Via de familie Kroon van de ‘Larissa’ hoorde Femke Braaksma ooit over de revival van de ¼ tonners.
Die tijd voer ze met haar vriend Martijn fanatiek op het skûtsje van Orionis, de studentenzeilvereniging uit Amsterdam. In het voorjaar van 2017 kochten ze de Oceaan 25 ‘Blue Ocean’ met
als doel mee te doen aan de Dutch Quarter Ton Cup zodra ze zouden stoppen met het skûtsje. De
¼ tonner verhuisde van Akkrum naar de Mooie Nel waar ze een ligplaats kreeg bij de Haarlemse
Zeil Vereniging waar Martijn al jaren lid was. Snel werd de boot voorbereid voor deelname aan de Y
Torenrace vanuit Durgerdam. De oude ORC-meetbrief (het mooie zeilnummer NED-1234 was geen
grapje) werd geactiveerd en zeilnummers werden in het grootzeil geplakt. De inboardmotor leek even
een struikelblok te worden maar via het Zeilersforum werd een tweedehands Lister Petter AC1W 1
cilinder gevonden. Die kwam uit een Eygthene 24 ¼ tonner en kon een op een worden overgezet.
Na een lange tocht werd uiteindelijk in de nacht van vrijdag op zaterdag Durgerdam bereikt. Het
eerste weekend was meteen erg pittig met heel veel wind en regen. De boot hield het niet helemaal
en een paar leuvers scheurden uit het grootzeil. Toch werden bijna alle wedstrijden uit gezeild en de
bemanning had de smaak te pakken. Twee weken later verscheen de ‘Blue Ocean’ met een schitterend
Quantum laminaat grootzeil (een oud zeil van de Robber 3E van Bart Snel) aan de start van de Almere
Regatta. Ook werd ingeschreven voor de Flevoland Regatta in Lelystad maar die ging vanwege
onvoldoende inschrijvingen helaas niet door.
In augustus werd de 24 Uurs gevaren en voeren Femke en Martijn twee weken op het Wad. Alle
eilanden behalve Texel werden aangedaan. Ze hadden een geweldige vakantie. Ja, dat kan ook prima
met een ¼ tonner!
“In september zeilden we het NK ORC 4 in Muiden. Alle wedstijden zeilden we keurig uit maar de
snelheid zat er nog niet echt in. We hebben als team een tof jaar gehad. We hebben leuke nieuwe
mensen leren kennen en hebben ontzettend veel geleerd. Komende winter wordt het klussen geblazen
en dan op naar de DQTC van 2020! Binnen onze vriendengroep van oud Orionis-leden proberen
we nog meer mensen aan een ¼ tonner te helpen. En de eerste contacten met de Haarlemse Zeil
Vereniging zijn ook gelegd om in 2020 op de Mooie Nel wellicht ook een evenement van de DQTC te
verzeilen!”, aldus Femke.
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Team ‘Endeavour’ (NED-8430)
Eind 2012 kwam Hylke Steensma in contact met naamgenoot Hylke Boersma die via Marktplaats
een mooi gelijnde 7,50 meter lange kajuitboot had gekocht in Zeeland. Een rappe boot met een
zeer goeie Yanmar 1GM10 saildrive met klapschroef, met een bijna nieuwe Raymarine snelheid- en
dieptemeter, met veel zeilen en met een nieuwe North spinaker. Een collega had Boersma gewezen
op de revival van de ¼ tonners en had het vermoeden dat de boot ook een ¼ tonner was. In het zeil
stond NED-2733 en daar begon de puzzel. Dat nummer hoorde namelijk bij de gesloopte Extension
24 ¼ tonner ‘Beau Bateau II’. Steensma kwam via via in contact met de laatste eigenaar die met die
boot op het Veerse Meer veel wedstrijden gezeild had. Helaas was de boot op een gegeven moment
niet meer te redden. Al het beslag werd verwijderd, de motor ging eruit, de kiel werd voor het lood
verkocht en de romp werd gesloopt. Het tuigage en de zeilen werden verkocht aan iemand op de
haven die toen net een bootje aan het opknappen was die hij om de hoek in Oranjeplaat had gekocht.
Volgens hem was het een Duitse ¼ tonner uit de jaren ’80, en daar loopt het spoor helaas dood…
In 2013 liet Boersma zijn boot ORC meten en schreef zich met zijn inmiddels ‘Blauw als een aap’
genoemde boot in voor de eerste DQTC in Lelystad. Ook zeilde hij dat jaar de 24 Uurs Race en
maakte hij vanuit de vaste ligplaats Stavoren diverse tochten naar de Waddeneilanden. Begin 2014
ging hij op zoek naar een ‘maatje meer’ en werd de boot te koop gezet.
Ruud Westerbeek was destijds net gestart als stagiair bij L’Oréal waar hij de eigenaar van de Drifter
25 ¼ tonner Zefier, Laurens de Jong, leerde kennen. Laurens wees hem op een advertentie op
Marktplaats en gebruikte Hylke’s woorden: “Het is dat ik al een boot heb, anders had ik hem zelf
gekocht. Je bent gek als je het niet doet!”. Ruud had leren zeilen op de Blom Lemsteraak van zijn
ouders en daarna veel avonturen beleefd in de Optimist, Splash en Flash met onder andere WK’s op
het Gardameer, in Split en in Tavira. Een half jaar eerder was zijn bootje verkocht en met het door
Laurens geplante zaadje reed Ruud de zaterdag daarna met zijn vader naar Stavoren en kocht de boot
van Boersma.
Welbewust van het niet respecteren van de
ongeschreven regel dat je een bootnaam
niet mag veranderen werden er toch stickers
besteld en kreeg de boot de naam ‘Endeavour’.
Vanuit woonplaats Utrecht was de haven van
Huizen de eerste jaren een goede uitvalsbasis,
inmiddels ligt de boot voor het derde seizoen
in Jachthaven Lelystad Haven, de gezellige
haven net ten zuiden van de Bataviahaven.
De zeilgarderobe is inmiddels stap voor
stap vernieuwd, er is voldoende basiskennis
opgedaan over de Yanmar 1GM10 en er
is vooral ontzettend genoten van de boot
de afgelopen jaren. Zowel lekker fanatiek
(met steeds iets meer succes) met allerlei
zeilvrienden (waaronder bovenstaande vader
en Laurens) tijdens de Dutch Quarter Ton
Cups als met toertochtjes naar alle Marker- en
IJsselmeerhavens en de Waddenzee. Wat een
prachtige klasse!
Groeten en tot op het water,
Ruud Westerbeek
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Een herintreder aan het woord
Fred Schik kocht vorig jaar de mooie blauwe Drifter 25 ‘NIXE’. Fred is met zijn 65 jaar, net als zijn
boot, jong bejaard en na een pauze van 10 jaar besloot hij - met het pensioen in zicht - weer te gaan
zeilen. Van zijn vader leerde hij als jongetje zeilen op het Haringvliet (toen nog een open zeearm) en
vanaf zijn twaalfde heeft hij altijd veel gezeild en een boot gehad. In thuishaven Middelharnis was
de familie vanaf 1966 lid van WSV Flaquee en op het Haringvliet werden veel wedstrijden gezeild.
Schik Sr. bezat achtereenvolgens een Beulakermeerkruiser, een Rhodes 29 en Raider 35. Fred is dus
opgegroeid met de RORC, de IOR en de HH (Haringvliet Handicap). Daarnaast zeilde hij veel wedstrijd
en in Nederland in de Finn en de Contender (hij werd tweede op het NK in 1978), op Curaçao in de
Sunfish en bemande hij op diverse grote boten.
Na veel sparen kocht Fred in 1980 een tweedehands Ranger 26, een Gary Mull ontwerp.
In Amerika voeren en varen veel van dit type maar in Nederland had Fred het enige
exemplaar. De snelheid van dit op het oog toerscheepje was bijzonder goed en op het
Haringvliet werd onder de Haringvliet Handicap veel strijd geleverd met onder andere
de Manzanita ¼ tonner ‘Mazatlan’, een paar Extension 24 ¼ tonners en Sprinta Sports.
In 1984 hebben Fred met zijn immer fanatieke vader en een goede zeilvriend onder
de NKK handicap de Deltaweek overall gewonnen met de ‘Texas Ranger’. Ze voeren de
lichte ‘Mazatlan’ (die onder andere het ¼ Ton WK van 1979 in San Remo (Italië) had
gevaren) met heel licht weer voorbij waarna de bemanning ietwat boos riep dat ze door
‘een toerbakkie’ werden ingehaald. Later wisten ze wel beter...
Na 1990 heeft Fred zich beperkt tot clubraces met de al eerdergenoemde zeilvriend die eerst een
Loper en daarna een X-332 had. Na een paar jaar zonder boot zeilde Fred met een kleine Varuna 501
om de hoek op de Kralingse Plas waarmee hij met Henk onder SW de woensdagavonden won. Henk
vaart inmiddels veel en fanatiek in de Olympiajol en wil graag met Fred mee op diens Drifter 25 die
inmiddels in Herkingen ligt.
In 2018 werden vooral tochtjes gezeild en werd aan de boot gewend. Dit jaar zijn
diverse klussen uitgevoerd, werd met Henk kritisch naar de maststand gekeken en werd
geoefend met de spinaker. Het idee was om in 2019 het Deltaweekend en de Mossel
Race te varen en wellicht nog andere evenementen van de Dutch Quarter Ton Cup. Toen
de aankondiging van de 40 mijl van Bru langs kwam werd ook daarvoor ingeschreven.
Het was voor Fred een comeback in het wedstrijdzeilen met spierpijn en een verbrande kop (niet goed
ingesmeerd) als gevolg. Er hadden nog drie ¼ tonners ingeschreven namelijk de Zeeton 24 ‘Ipsofact’
en ‘Swing’ en het Waarschip ¼ ton ‘Red Arrow’. Het weer zat helaas niet mee. Op zaterdag werd de
wedstrijd bij gebrek aan wind afgeschoten. De ‘NIXE’ dreef wel een aantal mijlen en dat ging op zich
best goed. Op zondag werd met windje 5 à 6 een vervangende 20 mijls race gevaren. Wel veel leuker
maar minder voorin het veld. Er verschenen ook minder boten aan de start omdat veel deelnemers
die dag nog een flinke afstand naar de thuishavens moesten varen. Samen met de ‘Red Arrow’ werd
gestart in een veld met 10 boten. Na een kort aan de winds rakje ging de ‘NIXE’ als vierde om de
bovenboei. Daarna nam de wind toe en schoven de grotere boten halve wind voorbij. Het ging lekker
hard en het was spectaculair. De kleinere ‘Red Arrow’ lag iets achter maar bleef toch goed bij. Bij de
tweede boei was de wind een dikke zes en voor de volgende boei werd de genua ingeruild voor de
high aspect. Aan de wind liep de boot als een treinen liepen ze uit op de andere ‘kleine’ boten. Lang
leve de diepe 1,50 m kiel! Na vijf mijl kruisen en het ronden van het de volgende boei kwam er enige
twijfel. Wel of geen spinaker zetten... Na een minuutje twijfelen toch maar de knoop door gehakt en
de spinaker gehesen. Lekker lang gesurft op een grote hekgolf van een grotere boot. Helaas is het
log stuk en maar het ging hard. Ondanks onze bij elkaar 100 jaar aan (wedstrijd)zeilervaring op safe
gespeeld en we waren niet de enige. Na een lang bezeild rak nog een stuk voor de wind en nog even
kruisen naar de finish. We liepen dat rak weer wat uit op een First 25.7 die ons eerder onder spinaker
had ingehaald. Uiteindelijk werden wij op handicap zevende. De ‘Red Arrow’ deed het beter.
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Ze finishten na ons maar werden onder deze zware omstandigheden op handicap knap vijfde. Al met
al was het een leuke en leerzame ervaring en Fred beveelt de 40 Mijl van Bru dan ook van harte aan.
Het evenement wordt verzeild vanuit een mooie jachthaven met goede faciliteiten. Op de wal is het
erg gezellig met livemuziek, lunchpakketten service en een lekker staand buffet na de race. Volgend
jaar is de ‘NIXE’ er dus weer bij maar eerst nog het Deltaweekend vanuit Colijnsplaat!
Zeilersgroeten van Fred van de ‘NIXE’
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BLACK PEARL
Type: Extra Paulette
Schippers: Hylke Steensma en Joost Ensink
Vaste ligplaats: Naarden

BLUE OCEAN
Type: Oceaan 25
Schipper: Femke Braaksma
Vaste ligplaats: Haarlem

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

CIAU BABY
Type: Waarschip ¼ ton
Schipper: Peter de Graaff
Vaste ligplaats: Hellevoetsluis
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COOL KID
Type: Starbuck
Schippers: René en Ron Sepers
Vaste ligplaats: Monnickendam

ENDEAVOUR
Type: Proto 1/4 tonner (ontwerper onbekend)
Schipper: Ruud Westerbeek
Vaste ligplaats: Lelystad

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

FAIR WIND
Type: Beneteau First 27
Schipper: Xander Bianchi
Vaste ligplaats: Naarden
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FUN-RUN
Type: Gibsea 80 plus
Schippers: Frank Jan Smits en Gerrit Gortzak
Vaste ligplaats: Naarden

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

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

IPSOFACT
Type: Zeeton 24
Schipper: Philippe Jégou
Vaste ligplaats: Wemeldinge
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ISIS
Type: Loper 27
Schipper: Mark Ringnalda
Vaste ligplaats: Hindeloopen

KLAVER 4
Type: Van de Stadt 25
Schipper: Maurice van der Putten
Vaste ligplaats: Naarden

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

RACYKALTRANT
Type: Westerly GK24
Schipper: Jan de Boer
Vaste ligplaats: Urk
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SECOND WAVE
Type: Robber 3E
Schipper: Bart Snel
Vaste ligplaats: Almere Haven

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

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

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