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‘Sailhorse Quo Vadis‘  
 

Wat er aan Sailhorse Quo Vadis voorafging. 

In de afgelopen ‘berichten van toen ’is er al veel van het ontstaan en de 

geschiedenis van de Sailhorse gepasseerd. We gaan dat niet herhalen. 

Door de jaren heen is Sailhorse, om verschillende redenen door verschillende 

bedrijven geproduceerd. 

 

Hieronder hebben we voor u de bouwers op een rijtje gezet met vanaf welk 

bouwnummer zij hebben gebouwd. Onderstaande bouwers waren ook eigenaar van 

merk-, bouw- en verkooprechten. 

 

Jaar  Type Rompnummer  Producent 

• 1970-1972:  A: 1 t/m 349,   Watersportcentrum De Woudfennen 

• 1973-1974:  B: 350 t/m 998,  Seahorse Jachtenbouwmaatschappij 

• 1974-1975:  C: 1001 t/m 1450,  Sailhorse Jachtenbouwmaatschappij 

• 1975-1977:  D: 1450 t/m 2348,  Cather Friesland 

 

Na het faillissement van Cather Friesland, zijn de mallen even in Engeland 

geweest. Hier werden ongeveer 50 stuks onder de naam Allegro geproduceerd. 

• 1979-1980: UK: ± 50 x Allegro Onbekende bouwer 

 

In 1980 verwierf de Sailhorse Sailing Club het eigendom over het merk, de 

bouw- en verkooprechten en de mallen. Jachtwerf Vlieger heeft hierbij een 

belangrijke ondersteunende rol gespeeld. Vanaf dit moment was SSC op papier 

beter betrokken bij de bouw en de commerciële kant van Sailhorse. 

• 1980-1989:  E: 2349 t/m 2414,  Jachtwerf Vlieger 

• 1990-2012:  F: 2500 t/m 2595,  Polybouw / Gebr. De Kloet 

 

Vanaf 2012 heeft SSC de volledige regie over alle facetten van de bouw, de 

kosten en de verkoop van Sailhorse. 

• 2012-heden:  G: 2600 en hoger,  Polybouw / Baltic Windsport /  

Sailhorseshop 

 

Wat wordt er bedoeld met Sailhorse Quo Vadis? 

Sailhorse Quo Vadis, oftewel “Sailhorse, waar ga je heen?”, was de werktitel 

van een project dat bedoeld was om eens goed in de spiegel te kijken waar 

Sailhorse als boot en als klasse stond in de wereld en waar Sailhorse naar 

toe zou moeten of kunnen. 

De één benadert zo’n vraag abstract, de ander vanuit techniek, weer een ander 

vanuit gebruiksgemak, vanuit continuïteit van de klasse en natuurlijk vanuit 

commercieel oogpunt. 

 

Wat waren de achterliggende gedachten? 

We deden het als klasse niet verkeerd, zo was het gevoel enkele jaren na het 

millennium. Het imago van de klasse was goed, wedstrijdbezoek was OK, er werd 

veel georganiseerd maar er werden nauwelijks meer nieuwe rompen gebouwd. Was 

er iets met de boot, met de dealer, met de markt? 

Enfin in allerlei informele gesprekjes tijdens evenementen en vergaderingen, 

zoals de Algemene Leden Vergaderingen van 2006, 2007 en 2008, ontstond er een 

gevoel van onbehagen, omdat er geen Sailhorse meer werd verkocht. Geleidelijk 

Voorwoord: 
In het kader van Sailhorse's 50ste verjaardag publiceert ISCA elke maand een "Bericht van Toen".    
Twaalf maanden lang proberen we je mee te nemen in grappige, interessante en waardevolle 
dingen uit de 50-jarige geschiedenis van Sailhorse. 
Dit negende ‘bericht van toen’ gaat over ‘Sailhorse Quo Vadis’, een initiatief waar uiteindelijk 
Sailhorse ‘Type G’ uit zou ontstaan. In het 10e bericht van toen gaan we leuke wedstrijdverhalen 
met u delen. 
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aan begon het goede gevoel over de Sailhorse klasse plaats te maken voor 

zorgen over de toekomst. 

Dat sluipt een klasse in en daar moet je wat mee, voordat er collectief een 

opinie ontstaat die niet zou bijdragen aan verbetering. Dat was de aanleiding 

om vanaf 2009 de koppen bij elkaar te steken. Onder de projectnaam Sailhorse 

Quo Vadis werd er een commissie opgericht om te kijken naar de feiten, vast 

te stellen of er verbeter-kansen waren en, indien gewenst of noodzakelijk, 

ook plannen voor verbetering te ontwikkelen. 

Bedenk dat we toen nog midden in de bankencrisis van 2008 zaten. 

 

Financiële kant van Quo Vadis 

Aan alles dat in de commissie en later in SSC beoordeeld en beslist moest 

worden op financieel gebied, zal in dit bericht van toen wordt omschreven, 

zonder vermelding van cijfers vanwege de aard en de verspreiding van dit 

bericht. Alle financiële aspecten van SSC worden binnenskamers, tijdens de 

ALV getoond en besproken, nooit daarbuiten. 

 

De weg van de Quo Vadis commissie in 2009 
 

Algemene Leden Vergadering SSC 2007 

Op 8 december wordt de ledenvergadering geïnformeerd over de stroeve 

financiële samenwerking met de toenmalige dealer van Sailhorse. Het leidde 

ertoe dat Quo Vadis als gedachte toen al voor het eerst werd gepresenteerd. 

 

Algemene Leden Vergadering SSC 2008 

Op 13 december wordt in de ledenvergadering gezocht naar deskundige 

vrijwilligers voor de Quo Vadis commissie. In alle bestuur beslommeringen was 

gebleken dat het QV-initiatief niet als one-man show of two-man show zou 

kunnen gaan werken. De commissie werd gevormd door Anno van der Heide, Otto 

Geurts, Koen Pepping, Govert Wagenaar, Lau Koop en Henk van Dijk. 
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De eerste QV-vergadering 2009 

Op 2 juni 2009 was de eerst bijeenkomst in Bastion Almere, Skype, Zoom e.d. 

waren er toen nog niet… 

 

Deze bijeenkomst wordt vooral benut als brainstormsessie. De belangrijkste 

vaststellingen: 

 

• Algemeen 

De SSC is eigenaar van de merk- bouw- en verkooprechten en de bouwmallen. Dit 

is altijd geïnterpreteerd als kracht van de club en boot. De vraag is of deze 

opzet in de huidige en toekomende tijd een kracht is of juist niet?  

 

• Commercieel 

In tegenstelling tot de type A, B, C en D werd de verkoop van type E in 

Duitsland door de bouwer op een laag pitje gehouden en zelf stilgelegd, 

ongeacht de verkoop rechtstreeks aan de consument of via een dealer. 

In de eerste 11 jaren van type F werden er gemiddeld 8 per jaar verkocht, 

zowel in Duitsland als Nederland. De verkoop zwakte af, met name ook in 

Duitsland, tot gemiddeld eentje per jaar. 

Volgens de dealer had de verkoop van een Sailhorse nauwelijks commercieel 

belang en bovendien was het niet zijn hoofdactiviteit. Deze Nederlandse 

dealer verkocht alleen volledig afgebouwde boten en verkocht deze aan 

consumenten en dealer(s) in Duitsland. Hierdoor werd het voor Duitse dealers 

ook onvoldoende interessant. 

De bouwovereenkomst met de Nederlandse dealer werd elke 5 jaar stilzwijgend 

verlengd. De commissie had een duidelijk ander gevoel, maar kon de mening van 

de dealers niet weerleggen, want er was binnen SSC niets bekend over prijzen, 

kosten en opbrengsten. 

De rompbouwer meldde dat de samenwerking met de dealer beter geregeld moest 

worden. 

 

• Technisch 

De romp wordt gebouwd op Texel en afgebouwd (voorzien van beslag en zeilkaar 

gemaakt) door een dealer. 

De dealer meldde het afwerkingsniveau van de gelcoat (extra polijstwerk) als 

belangrijkste verbeterkans  

De (wedstrijd)zeilers zagen zeer wenselijke of zelfs noodzakelijke technische 

verbeteringen zoals stijfheid, waterdichtheid, zwakke plekken, plaatsing van 

de kiel. De gietijzeren kiel was veelal asymmetrisch.   

 

• Opdracht van het bestuur 

Maak een analyse en plan van aanpak, bij voorkeur met scenario keuzes, te 

presenteren op de ALV in december 2009. 

 

• Hoe verder? 

De commissie moest een aantal zaken gaan onderzoeken om via maximaal inzicht 

uiteindelijk tot een puntje op de horizon te komen. 

De volgende aandachtspunten werden geformuleerd 

o Voor welke bouw- en verkoop opzet gaan we? Wat is daarin de rol van SSC, de 

rompen bouwer, onderdelen producent, dealer(s) in Duitsland en Nederland. 

o Wat zijn mogelijke bouwers in Nederland, Duitsland of bijvoorbeeld Polen? 

o Hoe kunnen we bouwers beoordelen (prijs/kwaliteit, imago)? 

o Wat kunnen we leren van Randmeer, Efsix, en vergelijkbare boten, ook in 

Duitsland? 

o Hoe verhouden zich de prijzen, kosten, opbrengsten en kwaliteit van het 

product? 

o Hoe komen we aan technisch en juridisch advies? 

o Bouwer en dealer informeren over de inzet en het doel van Quo Vadis 
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1e Bezoek aan toenmalige dealer 2009 

Op 10 juni werd de Kloet geïnformeerd over het Quo Vadis initiatief. De 

informatie kwam niet als donderslag bij heldere hemel en in een open gesprek 

werd veel gedeeld over kosten, prijzen en kwaliteit, kansen en bedreigingen. 

 

De tweede QV-vergadering 2009 

Op 16 juni was de 2e vergadering van de commissie in Paterswolde. 

 
Het stof van de eerste vergadering was neergedaald. We hadden allemaal het 

goede gevoel, maar ook het besef dat er wel heel veel op ons bordje lag. 

Dat was op zich prima, maar we konden nu al vaststellen dat we niet in staat 

zouden zijn om op kwalitatieve wijze een totaaloplossing in beeld te hebben 

en in stemming te brengen tijdens de Algemene Leden Vergadering van 2009. 

Intussen lag er een berg aan actie- en onderzoek punten. We moesten 

doordringen tot de kern van de zaak. Die kern kwam niet naar ons toe, die 

moest echt worden gevonden. 

 

Algemene Leden Vergadering SSC 2009 

De leden worden geïnformeerd over het initiatief Quo Vadis en afgesproken 

wordt dat de QV-commissie in de ALV 2010 gaat rapporteren over de voortgang 

en mogelijke oplossing scenario’s. De QV-commissie neemt geen besluiten. 

 

De weg van de Quo Vadis commissie in 2010 
 

De derde QV-vergadering 2010 

Op 23 maart 2010 waren we weer in Almere bij elkaar. De ervaringen van 

eenieder komen op tafel en we komen tot een aantal uitspraken: 

o Op basis van een eerste bespreking in ALV 2009, waarin de ALV werd 

geïnformeerd over het initiatief Quo Vadis, werd afgesproken dat er in de 

ALV van 11 december 2010 een totaaloplossing wordt gepresenteerd die de 

bouw en verkoop van Sailhorses sterk verbeterd en naar de toekomst 

veiligstelt. Als er eerder zaken besloten moeten worden, dan wordt er een 

extra ALV uitgeschreven. 

 

De vragen voor Quo Vadis; vaststelling van de feiten door de commissie: 

o De Sailhorse heeft geen sterke kwaliteit– prijsverhouding? 

SAILHORSEROMP; huidige layout

bestaande kastjes

bestaande kastjes

bestaande kastjes
bestaande 

oppervlak bakskist

bestaande 

oppervlak bakskist

omtrek spiegel

VERSIE 2; 6 FEBRUARI 2011

A

A

B

B

doorsnede A - A
doorsnede B - B

1
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▪ We vinden de kostprijs van de Sailhorse nog te hoog, ondanks het feit dat 

de Randmeer en Efsix duurder zijn. Deze aanname is op basis van gewogen 

inschattingen. 

o De Sailhorse heeft geen actieve verkoop en ondersteuning in Nederland en 

Duitsland. 

▪ Verkoop en promotie is een zaak van de licentienemer; we moeten mensen en 

of bedrijven vinden die dit actief oppakken. 

o De Sailhorse kan kwalitatief beter gemaakt worden. 

▪ De specificaties van de Sailhorse qua bouwwijze, materialen, enzovoort 

zijn er niet en of niet goed geborgd. 

o Het is wenselijk dat er een, ook cosmetisch verbeterde Sailhorse wordt 

gepresenteerd. Belangrijk daarbij is dat de nieuwe romp niet sneller is dan 

de huidige generatie. 

 

o Wat betekent het om los te komen van het contract met De Kloet, zowel 

juridisch als financieel?  

▪ De commissie ziet juridisch geen bezwaar, wel een klein financieel 

gevolg. 

 

Conclusie is dat er een kwalitatief betere boot moet komen voor minimaal 

dezelfde prijs door een (of meerdere) actieve verkoper(s). 

 

Welke weg slaan we nu in en wie doet wat? 

Voor de bouw en verkoop worden de volgende mogelijkheden gezien: 

A. Bouw casco door een polyesterbouwer; afbouw + verkoop in NL en D. 
B. Bouw casco + afbouw + verkoop door eenzelfde bedrijf in NL en of D. 
C. Bouw casco + arbeidsintensieve onderdelen uitbesteden aan een 

lagelonenland; afbouw + verkoop NL of DE. 

Belangrijk is om te weten waar en hoe nu de kiel gemaakt wordt. 

 

1e Bezoek aan rompenbouwer 2010 

Op 10 april was een afvaardiging van de commissie op Texel bij Polybouw, bij 

Martin en Annie Keijser. De belangrijkste dingen die we er hebben geleerd: 

Polybouw is een net en zorgzaam bedrijf. De mallen staan keurig verzorgd 

binnen. 

 

We hebben eerst proberen te achterhalen wat de oorzaken waren voor de in onze 

ogen verbeterkansen van de kwaliteit van de bestaande romp: 

o Vervormingen (vlakjes patroon op de 

zijkant van de romp) 

▪ De vervormingen die in de boot 

zitten worden met name veroorzaakt 

door de Kuipmal. De Kuipmal is van 

meet af aan te klein en is de 

oorzaak van veel problemen die we 

kennen, zoals de vlakken aan de 

zijkant en de variabelen in de 

totale lengte. De foute Kuipmal 

moest na overleg met SSC in 1990 zo 

worden gebruikt. 

o Lengte verlies over de jaren heen 

▪ In het algemeen krimpt polyester zo'n 8% en dit is de oorzaak van de 

veranderingen, zeg maar verkleiningen, (kopie van kopie), door de jaren 

heen. 

o Zwakke rompbodem, kuipvloer, dek, spiegel en putting plaatsen 

▪ Hier is de bouwmethode van Vlieger overgenomen, volgens afspraak met SSC 

en de Kloet destijds; het kan in de 2500 serie alleen worden opgelost 

door zwaarder te bouwen. Hiervoor werd meestal niet gekozen. 

 

Mogelijkheden ter verbetering: 

o Maken van nieuwe, waarschijnlijk aangepaste, Kuipmal. 
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▪ Specifiek; meer breedte, vloer zonder profielen met uitzondering van 

verhoogde midden balk, rondere hoeken, wanden hoger tot in de flens, de 

kist weglaten en vloer strak naar spiegel en de boeg volledig in de flens 

meenemen. 

▪ Dit geeft uiteindelijk lagere productiekosten en een kwalitatievere 

Sailhorse met een betere afwerking; geen laminaten meer zichtbaar onder 

het dek. 

o Maken van nieuwe Dekmal. 

▪ Deze mal kan eenvoudig worden aangepast. De dek profielen vervallen. Het 

antislip profiel vervangen zodat er minder luchtinsluiting is en sterkte 

profiel aan de onderzijde toevoegen. 

Aanpassing van de mallen neemt 3 tot 5 maanden in beslag. 

 

Overige kwaliteitsverbeteringen en 

kansen werden natuurlijk ook 

besproken, zoals andere weefsels, 

harsen en vacuüm methode. 

o Door toepassing van vacuüm 

productie wordt het product 

sterker, vindt er een betere 

hars/glas verdeling plaats, is er 

geen lucht insluiting meer. Hier 

kan materiaal door gespaard worden, 

of op belangrijke plaatsen meer 

dikte-sterkte worden gegeven. Deze 

methode wordt door Polybouw 

geïnventariseerd. 

o Het gebruik van ander weefsel, 

zoals kevlar en carbon, zo leiden 

tot een romp die wel heel veel 

stijver (sneller) en heel veel 

duurder zou worden.  

o Het gebruik van epoxyhars versus polyesterhars wordt nader onderzocht. 

  

Martin en Annie waren heel toegankelijk en koppelden ons terug blij te zijn 

met het bezoek en de aard en toon van het gesprek. De commissie vindt dat de 

bouw van de romp bij Polybouw eigenlijk wel goed geplaatst is. Hun knowhow 

hebben we nu keihard nodig om de noodzakelijke verbeteringen te realiseren in 

de romp. Het feit dat Polybouw geen jong bedrijf meer is en waarschijnlijk in 

2022-2023 zal stoppen, ziet de commissie eerder als kans dan als probleem. 

 

We moeten hier voor de zomer nog een dag terug om te rekenen. Met Martin en 

Annie zijn prima afspraken te maken, ook over kostprijsreductie, zo oordeelt 

de commissie. Op het bouwen van een Sailhorse romp kunnen uren bespaard 

worden, zo is het gevoel van Polybouw en commissie. Al met al keken we terug 

op een zeer inspirerende dag. 

 

1e Gesprek met Duitse dealer 2010 

Op 18 april 2010 hadden we een afspraak met Dirk Jahnke van Baltic Windsport 

uit Rostock. 

Baltic Windsport is een DSV erkende opleider voor trainers met een eigen 

vaarschool in de breedste zin van het woord. Leerlingen kunnen er leren 

zeilen en varen in diverse boottypen en planken op klein en op groot water. 

In Duitsland is een vaarbewijs verplicht voor alle bestuurders van een 

vaartuig. Baltic exploiteert vijf Sailhorses in de zeilschool en wil hun 

activiteit mogelijk uitbreiden met een Dealerschap voor Sailhorse. Er is een 

hal voor dit werk beschikbaar. 

 

Dirk wordt bijgepraat over de historie van de bouw en verkoop van Sailhorse. 

Ook delen we onze inzichten over de verbeteringskansen van de romp en onze 

Schetsen over herinrichting kuip 



 

Pagina 7 

Sailhorse ‘Bericht van Toen’ 
Bericht nr: 9, November 2020         Bron: Horsevoer + bestuur-archief 

 

ideeën over een mogelijk nieuwe opzet van de bouw, met de mogelijke 

aanpassingen en de nieuwe verkoop opzet met gelijkwaardige dealers. 

 

Het blijkt dat Dirk graag in beeld wil blijven als partner voor afbouw en 

verkoop in Duitsland, ook als er in Duitsland een tweede en later mogelijk 

een derde dealer zou komen. 

 

Dirk vindt de Sailhorse ideaal voor een zeilschool, moeilijk kenterbaar en 

onzinkbaar. Wel zou hij wat aanpassingen zien aan de Sailhorse voor de 

zeilschool: 

Giek hoger, beter voor overstag gaan en meer zicht, rolfok standaard. 

Verder heeft hij nog meer ideeën om de Sailhorse ‘beter’ te maken, zoals 

langere kiel, spi-chute, genaker, andere wantspanners, boot langer en een 

bredere spiegel, maar dat zou uitmonden in een totaal andere boot. 

 

Wens zou voor hem zijn een nieuwe Sailhorse te presenteren op Boot Düsseldorf 

januari 2011. Wel vindt hij de prijs te hoog voor een open boot. Voor dat 

bedrag heb je ook al een daysailer uit Polen. Hij vraagt ons naar de nu 

gevoerde lijn van Standard, Fast en Racing. Hij zou willen gaan voor Basis, 

Regatta en zeilschoolboot. 

 

We sluiten een uiterst constructief gesprek af. Commissie Quo Vadis blijft in 

actief contact met Baltic Windsport en Dirk stuurt de commissie een overzicht 

van verbeterkansen en aandachtsvelden na, 

 

2e Gesprek met toenmalige dealer 2010 

Op 24 april is er een vervolggesprek met De Kloet. Martin is een professional 

en houd zijn kaarten gesloten. Hij veert daarom positief mee met de mogelijke 

kwaliteitsverbeteringen en met een dealer in Duitsland. Hij wijst erop dat 

reclame maken, in zijn optiek door SSC, belangrijk is. 

 

De vierde QV-vergadering 2010 

Op 25 mei is in Almere de 4e commissievergadering. Sinds de vorige 

vergadering is er veel 

gebeurd en de gesprekken 

met De Kloet, Polybouw en 

Baltic Windsport werden 

geëvalueerd. 

 

We gaan voorlopig uit van 

volgende aanpassingen aan 

de Kuipmal: 

De mal is te klein, 

uiterlijk is dit te 

zichtbaar aan de niet 
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strakke buitenhuid; dus aansluiting naar dek en flens doortrekken 

De ribbels in vloer vlak trekken en bijvoorbeeld onder de vloer uit het zicht 

aanbrengen, als versteviging van de vloer. 

De bakskist verwijderen en oplossing zoeken voor de kastjes. 

 

We vermoeden een verbetering en besparing te kunnen maken met het vacuüm 

procedé. Voor de planning gaan we voor de zekerheid uit van vijf maanden 

uitharding van nieuwe mal in plaats van drie. 

Er zullen regelmatiger gesprekken met Martin Keijser moeten plaatsvinden. 

 

Quo Vadis uitgangspunt bouw casco 

Casco als basis gelijk voor alle mogelijke uitvoeringen zoals bijvoorbeeld 

Standaard (toeruitvoering), wedstrijd en zeilschool. 

We houden dan alle rompen binnen de huidige klassenvoorschriften en kunnen 

een betere kwaliteit leveren met minder uren en voor een lagere prijs. 

 

Meerdere afbouw locaties in Duitsland en Nederland 

Voor kwaliteitsborging is het noodzakelijk als op diverse locaties de 

Sailhorse wordt afgebouwd, een bestek te hebben waaraan de Sailhorse minimaal 

moet voldoen.  

 

De kiel 

De productie van de kiel was een zaak van de dealer. Van 

deze kiel is een houten plug, eigendom van SSC, in het bezit 

van de dealer. 

De commissie denkt dat met de huidige technieken een veel 

beter en strakker product kan worden geleverd. Ook hier 

heeft het model een beperkte levensduur.  

Als we straks met meerdere gelijkwaardige dealers werken, 

dan zou de kiel al, bij en mogelijk in de romp, geleverd 

moeten kunnen worden door de rompenbouwer; zo redeneert de 

commissie nu. 

 

Roer 

Er zijn ideeën over een roerblad uit één stuk, waarmee het 

gedoe met de RVS roerkop beëindigd zou kunnen worden. Dit 

onderwerp wordt pas opgepakt nadat alle casco vraagstukken 

geadresseerd zijn. 

 

Voorbereiding afbouw bestek en kosteninzicht 

Er wordt op korte termijn gesproken met Polybouw over vacuüm 

productie, weefsels, harsen, uren, laminaatopbouw, -gewicht 

en -kosten. Zo moet er naast de calculatie van kosten en 

gewicht ook een bestek in beeld gebracht kunnen worden, 

waarmee toekomstig de kwaliteit geborgd kan worden. 

Op basis van dit eerste inzicht moet ook planning en 

beoordeling investering kunnen worden gemaakt. 

 

Klassenvoorschriften  

We leven in een tijd waarin de klassenvoorschriften in Duitsland en Nederland 

niet helemaal uniform zijn. Bij de beoordeling of aanpassingen binnen de KV 

vallen, moet dit in beide versies bekeken worden. ‘Even gelijktrekken’ van de 

KV tot nieuwe ISC-rules lijkt er nu niet in te zitten. 

 

2e Gesprek met de rompenbouwer 2010 

Op 29 mei waren we weer op Texel. Het was een openhartig gesprek waarin 

Polybouw terug kon koppelen over bouw, methode, materiaal en tijd en waarin 

de kosten aan de orde zouden komen.  

 



 

Pagina 9 

Sailhorse ‘Bericht van Toen’ 
Bericht nr: 9, November 2020         Bron: Horsevoer + bestuur-archief 

 

De aanpassing van de romp en Dekmal ten behoeve van een vacuüm procedé kan 

door middel van een flens en lijkt een hamerstuk! 

De aanpassing van de huidige Kuipmal met verhoogde rand en flens ten behoeve 

van het vacuüm procedé kan, maar verdient niet echt de schoonheidsprijs op 

gebied van mallen bouw. Met een nieuwe Kuipmal kan een kostprijsverbetering 

en kwaliteitsverbetering worden gerealiseerd (minder hoekjes, geen bun, meer 

drijfvermogen. 

Helaas zijn de harsen die voor het vacuüm procedé noodzakelijk zijn bijna 

tweemaal de kostprijs van conventionele harsen. 

Het maken van mallen kost minder tijd. Met de nieuwe harsen is de 

doorhardingstijd van drie maanden teruggebracht naar twee of drie weken. 

 

Voor het in beeld brengen van de kosten en het gewicht van het nieuwe product 

hebben we kengetallen geformuleerd. Het laminaat bestaat uit verschillende 

materialen, met verschillende dikte, verschillend soortelijk gewicht, 

verschillend harsverbruik. Iedere mal heeft een oppervlakte en productietijd. 

Op basis van deze elementen konden we een spreadsheet gaan maken, zodat we 

meer vat konden krijgen op kostprijs en gewicht van de totale romp. 

Uiteraard konden we op deze wijze ook de basis leggen voor goede product 

specificaties later in het traject. 

 

Tenslotte kwam er ook een stukje fair-play op tafel. Blijkbaar waren er in 

het driepartijen overeenkomst tussen SSC, bouwer en dealer slechts marginaal 

afspraken gemaakt. Op dit vlak moeten we in het vervolgtraject als SSC zorgen 

dat prijsvorming, meerkosten en betaling beter geregeld worden. 

 

De vijfde QV-vergadering 2010 

Op 15 juni kwam de commissie weer bijeen in Almere 

 

Huidige verrekenprijzen bouwer en dealer 

We hebben nu inzicht in de huidige gang van zaken op gebied van de rompkosten 

en opbrengsten. Het versterkt ons vermoeden dat de dealer niet te kort komt. 

 

Kosten aanpassing mallen aan vacuüm procedé 

De kosten om de bestaande mallen aan te passen aan het vacuüm procedé zijn in 

beeld. De dek- en Rompmal moeten dan worden voorzien van een flens en de 

Kuipmal moet worden opgehoogd en voorzien van een flens. Het totaal van deze 

kosten gaat al in de 5 cijfers. 

 

Kosten nieuwe mallen 

De kosten van een nieuwe Dekmal en Kuipmal zijn in beeld en worden besproken. 

Door het inzetten van deze nieuwe mallen worden er toekomstig ongeveer €500 

per romp bespaard, lost van het ‘nawerk’ van de dealer. 

 

Overig 

In de toepassing van aangepaste spanten zou besparing gevonden kunnen worden. 

Er zijn mogelijkheden voor een beter laminaat, los van wel of geen vacuüm 

procedé. De commissie gaat dit verifiëren. 

Het vacuüm procedé verlengt de productietijd en de harsen hiervoor zijn 

tweemaal zo duur. De commissie gaat dit verifiëren. 

Om de productie van nieuwe of aangepaste mallen te verbeteren, kan Polybouw 

gebruik maken van andere bedrijven op Texel. 

We hebben inzicht gekregen in drie afwijkend gebouwde rompen in de 2500 

serie. De commissie onderneemt hierop geen actie, maar richt de energie op 

het toekomstig onmogelijk maken van klantwensen die indruisen tegen het 

overeen te komen kwaliteitsbestek van de rompen. 

Inmiddels is er een onderdelenlijst geformuleerd en worden pogingen 

ondernomen om de kiel in 3D getekend te krijgen. 

 

Voortgangsrapport 2010 
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Op 6 augustus verschijnt er een voortgangsrapport ten behoeve van het bestuur 

en de QV-commissie. Ik citeer: 

 

Het werk dat we dit jaar gedaan hebben moet nu ook tot een of meerdere 

resultaten leiden. Ik probeer redenerend toe te werken naar enkele 

mogelijkheden. 

 

Verkoop: 

In de gesprekken met Martin de Kloet is me duidelijk geworden dat hij geen 

bezwaar heeft tegen het aanstellen van een of meerdere aanvullende dealers 

voor Sailhorse in Duitsland. 

Dit zou wat mij betreft een eerste resultaat zijn. 

Om dit resultaat om te zetten in actie, moet er een dealer contract worden 

opgesteld en moet de dealerovereenkomst door zowel De Kloet, SSC als door de 

kandidaat dealer Dirk Jahnke worden ondertekend. 

In de bijlage Dealer staan wat mij betreft de belangrijkste elementen die 

hierin moeten worden vastgelegd. 

 

Bestaande contract: 

De keuzes die hierover in het verleden zijn gemaakt, zijn destijds met zorg 

gekozen en behouden. We moeten echter wel bereid zijn om hier opnieuw naar te 

kijken. SSC heeft als vereniging altijd afstand gehouden van de commercie. 

Als klassenvereniging is dat ook begrijpelijk. Dat was de belangrijkste basis 

voor de huidige contractstructuur. SSC had te weinig grip op de handel en 

wandel van bouwer en dealer, en daarom kunnen we, zeker met meer dan 1 

dealer, niet voortgaan met de huidige constructie. Wat mij betreft toont het 

verleden dit meer dan aan.  

Het bestaande contract dient wat mij betreft derhalve te worden ontbonden, 

middels wilsovereenstemming tussen de huidige drie partijen  

 

SSC-klassenvereniging commercieel? 

Het is mijn overtuiging dat een klassenvereniging geen commerciële 

activiteiten in het takenpakket moet hebben en wat dat betreft is de licentie 

van bouwrechten en verkooprechten al een hele bijzondere situatie. 

Gegeven het feit dat (1) een klassenvereniging zich niet met commercie moet 

bezighouden en (2) het beheren van bouwrechten en verkooprechten een 

commerciële activiteit is en (3) een constructie met een bouwer en meerdere 

dealers een professionele tussenkomst en controle vergt, is het mijns inziens 

het beste om de stichting Sailhorse in het leven te roepen. 

 

De stichting Sailhorse 

Deze stichting dient mijns inziens een driekoppig bestuur te hebben, waarvan 

twee leden gevormd worden uit het SSC-bestuur en een derde lid ook SSC lid 

kan zijn, maar ook door iemand van buiten SSC kan worden ingevuld. 

Deze stichting heeft mijns inziens de doelstelling om het voortbestaan van de 

Sailhorse klasse te ondersteunen door het (1) beheren van de bouw middels de 

licentieovereenkomst en de verkoop middels de verkoopovereenkomst(en) en (2) 

het nemen van acties / verlenen van ondersteuning ter bevordering van de 

verkoop. Bij het beheren van de bouw zijn de eenheid en de 

klassenvoorschriften van de Sailhorse klasse, als vastgesteld in SSC, te 

allen tijde bindend. Deze zaken moeten de basis vormen van de statuten van 

deze stichting en kunnen alleen gewijzigd worden met instemming van de 

meerderheid van de leden van SSC. De stichting legt jaarlijks rekening en 

verantwoording af aan het bestuur van de SSC. 
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Nieuwe (contract) structuur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 1: 

 

 

 

 

 

In dit contract moet worden geregeld: het bezit van de mallen, het onderhoud 

ervan, de opbouw en het procedé, de te gebruiken materialen (vastgelegd in 

controleerbare technische specificaties) enzovoort, de bestelling (via / cc 

Stichting) levertijd, de prijs, het voorschot, de aflevering en 

kwaliteitscontrole. 

 

Ad 2: 

In dit contract moet worden geregeld, dat de leverancier uitsluitend kielen 

en masten verkoopt via SSC aan de Dealers. Dit is een middel om ervoor te 

zorgen dat we in geval van meerdere dealers (1) een betere inkoopprijs en 

uniformiteit hebben en (2) daarmee een controlemiddel hebben op het aantal 

geproduceerde boten. 

Met de producenten van masten, kiel, roer, zeilen en trailers dienen 

preferred supplier afspraken te worden gemaakt. 

 

Ad 3: 

In dit contract moet worden geregeld, de kwaliteitscontrole van casco (en in 

tweede termijn het eindproduct), dat de dealer de Sailhorse volgens de 

specificaties (type, uitrustingsniveau en kwaliteit) afbouwt. Hierbij kan het 

roer door de klant naar keuze ook een basis zijn, of een door derden 

geproduceerd model. De dealer dient bij de koop ook de keuze voor te leggen 

over de zeilmaker en trailerbouwer (preferred suppliers). Op deze wijze 

sluiten we onvoldoende servicing van de potentiële kopers uit. 

 

Marge stichting: 

De stichting heeft kosten, zoals het onderhoud en vervangen van de mallen. De 

kosten moeten worden betaald uit het verschil tussen de bouwprijs 

(verkoopprijs bouwer aan de stichting) en de inkoopprijs die de dealer 

(verkoopprijs van een casco, kiel, mast, enzovoort) aan de stichting betaalt. 

 

Marge dealer: 

De kostprijs opbouw bij de dealer is nu redelijk transparant. De stichting 

dwingt geen verticale prijsbinding af, maar zal wel een consumenten 

adviesprijs hanteren. 

 

Resumerend: 

Er moet daarom over onderstaande punten worden afgestemd, (1) advies van QV 

aan bestuur SSC, (2) advies van bestuur SSC aan de ALV en (3) besluit door 

ALV. De punten waarover onlosmakelijk moet worden beslist: 

• Meerder dealers toestaan 

• Resumé dealer contract 

SSC algemene 
ledenvergadering 

SSC bestuur 

Stichting Sailhorse 

Bouwer Polybouw Dealer de Kloet 

Dealer Jahnke 

Bestellen, 
Voorschot, 
Betaling via  

Stichting Sailhorse 

1 2 

Kiel, mast, roer, zeil, trailer 

2 



 

Pagina 12 

Sailhorse ‘Bericht van Toen’ 
Bericht nr: 9, November 2020         Bron: Horsevoer + bestuur-archief 

 

• Resumé type omschrijving en minimale kwaliteit eisen dealer 

• Resumé bouwer contract 

• Resumé type omschrijving en minimale kwaliteit eisen bouwer 

• Resumé samenwerking preferred suppliers 

• Oprichten stichting Sailhorse, gegeven de invloed van SSC binnen de 

stichting 

• Overname bouw- en verkooprechten van SSC door stichting Sailhorse 

• Het financieringsmodel behorend bij het gekozen scenario voor aanpassingen 

aan het casco 

• Aanpassingen aan het casco 

 

De zesde QV-vergadering 2010 

Op 18 oktober kwamen de commissie weer bijeen in Deventer 

Met het oog op de afgesproken voortgang presentatie in de ALV worden er drie 

scenario’s opgesteld. 

 

Scenario 1:  

De drie hoofdmallen (romp, dek en binnen) worden vervangen. 

De kosten hiervan zijn nu bekend en zeer hoog.  

Gegeven de toenmalige reservering in het mallenfonds zou er nog steeds een 

enorme financiering gevonden moeten worden. 

 

Scenario 2:  

Nieuwe Kuipmal compleet en aanpassingen aan Dekmal en Rompmal ten behoeve van 

het vacuümproces. 

Ook hier is financiering vereist naast de reservering in het mallenfonds, 

maar lijkt te overzien. 

 

Scenario 3:  

Aanpassen Kuipmal, Dekmal en Rompmal aan het vacuümproces. 

Ook hier is financiering vereist naast de reservering in het mallenfonds, 

maar is zeer gering en kan uit eigen SSC-middelen worden geregeld. 

 

Verdeeldheid sluipt in de commissie 

Nu alles concreter gaat worden, neemt ook de polarisatie in de commissie toe. 

We zijn het er bijvoorbeeld wel over eens dat scenario 2 de 

oplossingsrichting is, maar sommigen twijfelen sterk aan de mogelijkheid van 

financiering door derden (buiten SSC). Ook duikt er twijfel bij een enkeling 

of Polybouw de mallen wel kan maken. 

 

Stichting Sailhorse 

Er is gesproken over het oprichten van een stichting. Aanleiding hiervoor was 

enerzijds het loskoppelen van commerciële besognes en verantwoordelijkheden 

voor het bestuur en anderzijds het openen van meer mogelijkheden op gebied 

van financiering en btw-verrekening.  

De commissie kiest ervoor om deze weg niet verder te verkennen. 

 

Overeenkomsten 

Er moeten in, of voorafgaand aan, de uitvoering van de besluit richting in de 

ALV nog contracten worden ontbonden (Polybouw-SSC-De Kloet) en gemaakt worden 

(SSC-bouwer, SSC-dealer-s-). 

 

Zevende QV-vergadering 2010 

Sinds het initiatief zijn we 3000 kilometer verder. Op 7 december wordt er 

telefonisch vergaderd over de presentatie van Quo Vadis in de algemene leden 

vergadering van op 11 december. 

 

Algemene Leden Vergadering SSC 2010 
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Op 11 december worden de scenario’s 1, 2 en 3 gepresenteerd. Citaat uit de 

notulen: 

De Quo Vadis commissie heeft 3 scenario’s gepresenteerd over hoe de 

kwaliteitsdoelen kunnen worden gerealiseerd, met daarbij het maximale 

kostenplaatje. Hierover werden de aanwezige leden uitvoerig geïnformeerd. 

Vervolgens konden de leden onderling hier tijdens de pauze nog eens goed over 

praten, zodat we aan het eind van dit punt de juiste conclusies konden 

trekken en beslissingen konden nemen. De vergadering geeft het bestuur 

mandaat om binnen kaders de noodzakelijke stappen te doen, op voorbereiding 

en voorstaan van de commissie Quo Vadis. Indien maar enigszins gewenst zal 

het bestuur de algemene leden vergadering tussentijds bijeenroepen, ter 

informatie en of besluit. 

 

De verkoop van Sailhorse gaat nieuwe kansen krijgen 

door het inzetten van tenminste een tweede dealer. Deze 

tweede dealer is in Duitsland gevestigd, een 

belangrijke afzetmarkt voor Sailhorses.  

 

Financiering 

SSC heeft gereserveerd voor vervanging van mallen. Dit zogenaamde 

reserveringsfonds zou deels volstaan voor het scenario met de kleinste 

financiële gevolgen. 

SSC heeft waarschijnlijk behoefte aan vreemd vermogen. Dit en hoe dit te 

mogelijk verwerven is uitgebreid aan de orde geweest in de vergadering. 

 

Samenvatting 

Er moet iets worden ondernomen om Sailhorse 40 jaar na de grondlegging mee te 

laten ontwikkelen in de vereisten van deze tijd, opdat de voorwaarde voor 

verkoop in deze tijd wordt voldaan. Hierbij zijn nog veel variabelen, zowel 

in de kosten als de opbrengstsfeer. De gepresenteerde kostenramingen zijn 

zogezegd ‘worst-case’, maar worden pas concreet op het moment dat SSC ook kan 

‘handelen’. Hiervoor is mandaat nodig van de ALV. 

Wat we nu nog moeilijk kunnen zeggen is hoe het er aan de verkoopzijde uit 

ziet. Dat kunnen we beter in beeld brengen zodra we over concrete 

oplossingen, kosten en opbrengsten kunnen spreken. Enkele leden wijzen de ALV 

erop dat dit eigenlijk een voorwaarde is. 

 

Besluiten ALV  

De ALV is het er mee eens, dat niets ondernemen geen goede optie is.  

De ALV is het er mee eens dat scenario 3 voor wat betreft de beoogde 

kwaliteit het beste zou zijn, maar dat dit scenario de financiële boog wel 

erg overspant. De ALV heeft geen bezwaar tegen het aantrekken van vreemd 

vermogen door het bestuur, vermits:  

(1) Het vreemd vermogen rentevrij ter beschikking komt van SSC,  

(2) Het vreemd vermogen de kapitaalbehoefte van scenario 2 niet overschrijdt 

(3) Het vreemd vermogen deze kapitaalbehoefte van scenario 2 in kleine mate 

overschrijdt, op voorwaarde dat de kwalitatieve doelen van scenario 3 geheel 

of nagenoeg geheel kunnen worden behaald. Hier wordt de commissie Quo Vadis 

en het bestuur geacht te handelen als een goed huisvader betaamt.  

De weg van de Quo Vadis commissie in 2011 
 

3e gesprek met de rompenbouwer 2011 

Op 17 april zijn we weer op Texel. Dit bezoek is te typeren met het gezegde 

“Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald”. 
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Naarmate het project steeds dichter bij het punt komt dat er definitieve 

keuzes gemaakt moeten gaan worden, stijgt de druk op de deelnemers. 

Polybouw geeft aan dat zij het niet nuttig vinden om te investeren in de 

vacuüm methode, gegeven de te verwachten beperkte aantallen in de bouw en het 

aantal jaren dat Polybouw nog produceert. 

Het alternatief: bouwen met een dikkerlaminaat (sandwich met Coremat© en 

hardschuim), wordt andermaal tot in het kleinste detail doorgenomen. 

 

Achtste QV-vergadering 2011 

Op 26 april kwam het nieuwe standpunt van Polybouw op tafel in de QV-

commissie. 

In een keer was het QV-puntje op de horizon verdwenen en ontplofte er een 

bom, geladen met feiten, meningen en emoties. Het QV-initiatief kwam in deze 

vergadering zwaar onder druk. 

Een greep uit de vragen die meteen en vooral door elkaar op tafel kwamen. Was 

Polybouw we de goede partij, moesten we niet opnieuw in de leer bij Vlieger, 

willen we weer schuim aan boord, komt dat wel goed met het gewicht, wordt de 

romp daar veel duurder van, heeft Polybouw ervaring in sandwichbouw, moeten 

we toch met andere rompenbouwers aan tafel, is dit uit te leggen aan de 

leden? Enfin, het werd een verhitte discussie waar we aan het eind toch weer 

ongelooflijk veel van leerden. De druk nam toe. Het ging nu om de definitieve 

oplossing, of om het staken van het initiatief, of zou deze situaties oorzaak 

worden van tijdverlies en kwaliteit winst? 

 

Binnen een week moest er opnieuw gesproken worden met Polybouw.  

Er moest op tafel komen welke aanpassingen nu definitief aan de mallen gedaan 

moesten worden, wat de kosten daarvan zouden zijn en wanneer de nieuwe mallen 

klaar zouden zijn.  

Welk laminaat moest waar komen, waarom, welk gewicht per m², welke prijs per 

m², kortgezegd de specificaties, het rompgewicht en rompprijs moeten nu 

helder worden. 

 

Voor de goede orde wordt het SSC-bestuur aangesloten op de huidige 

(bijna)impasse. 

 

4e gesprek met rompenbouwer 2011 

Op 6 mei waren we weer op Texel; het lijkt wel alsof Texel steeds minder ver 

weg ligt. Uiteraard hebben we de zorgen van de QV-commissie op tafel gelegd.  

We gaan werken met onderstaande uitganspunten: 

 

Totaal casco 

Flens Dekmal op flens Kuipmal op flens Rompmal voor maximale pas maat 

(efficiëntie) en sterkte. Levering volgens principe volledig waterdicht. 

 

Romp 

Laminaat 6mm waarin Coremat© als sandwich is verwerkt, dit levert 2x de 

sterkte van het oude 4mm laminaat. 

Op trekpunten, zoals boeg, wandputting, hoek romp-spiegel + roer versterken 

met Quadraxmat. 

Spanten blijven vol-laminaat, de langsribben komen over de volle lengte ten 

behoeve van ondersteuning vloer en drukverdeling bij het oplieren van de 

boot. Interne waterloosgaten in alle compartimenten; BB en SB blijven 

volledig gescheiden. 

 

Dek 

Ook hier het nieuwe 6 mm laminaat, zonder de waterkeringen (bb en sb) en 

middenrib. Antislipvlakken met nieuw profiel. 

 

Kuip 
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Ook hier het nieuwe 6 mm laminaat, met een vlakke vloer, zonder bakskist, 

voorzien van nieuw antislip profiel.  

De vloer loopt op aan de zijkant en dient als kastbodem, zonder opstaande 

rand. De kielkast blijft hetzelfde. Plaatsing van 4 zij dek steunen 

uitwerken. De spiegel wordt vol laminaat ter hoogte van roerbeslag. 

 

Mastschacht 

Wordt een massieve sandwich in plaats van oude houten vulling. 

 

Bakskist 

Vervalt en het deksel met logo dus ook. 

 

Casco identificatie 

SSC bereidt een rvs-plaatje voor dat kan worden gegraveerd of ingeslagen. 

 

Polybouw gaat offerte uitwerken en stemt nog een laatste keer af met 

grondstof leveranciers. 

De spreadsheet waarin we de opbouw van het casco in beeld hebben, geeft nu 

aan dat het gewicht van de romp in de buurt van 266 kg gaat uitkomen. Hierbij 

moet met meenemen dat er in de praktijk links en rechts iets meer hars wordt 

gebruikt. We zijn blij dat het in de buurt zit van de voorgeschreven 270 kg 

en dat het casco, nu zo veel beter en sterker, er niet zwaarder van gaat 

worden. 

 

Negende QV-vergadering 2011 

Op 30 augustus begint er concreet vorm te ontstaan in Quo Vadis. 

De strijd in de vorige vergadering heeft ertoe bijgedragen dat we nu concreet 

aan de slag kunnen met het voorbereiden van de start van het QV-project dat 

het gevolg is van het QV-initiatief. 

 

De offerte van Polybouw ligt voor en wordt in grote lijnen akkoord bevonden. 

Dit maakt de weg vrij om de volgende stap te gaan voorbereiden. 

Polybouw heeft bedongen dat SSC een 20 jaar oude schuld inlost; het afvoeren 

en of vernietigen van de oude Rompmal en Kuipmal van Vlieger. 

 

Overeenkomsten 

Beëindigen huidige driepartijen productieovereenkomst tussen SSC, De Kloet en 

Polybouw beëindigen gaat nu conform afspraak uitgevoerd worden. 

De casco bouwovereenkomst is nu akkoord en moet worden ondertekend door 

Polybouw. 

De dealer overeenkomsten zijn nu akkoord en moet worden ondertekend door De 

Kloet en Baltic Windsport. 

De bijlage 1, Casco specificatie en bijlage 3, Prijsopbouw, zijn een 

onlosmakelijk deel van de productieovereenkomst en de dealer overeenkomst. 

De bijlage 2, Sailhorse bootspecificatie (minimum eisen) horen bij de dealer 

overeenkomst en de bijlage 4, Mallen specificatie, is onderdeel van de casco 

bouwovereenkomst. 

Op 30 september zal de huidige stand van zaken besproken worden in de extra 

ALV. 

Alle overeenkomsten werden in eigen beheer gemaakt en volledigheidshalve door 

professionals getoetst. Deze werkwijze hielp de commissie enkele 

tienduizenden euro’s te besparen. 

 

Extra Algemene Leden Vergadering SSC 2011 

Op 30 september vond er een extra ledenvergadering plaats. Over Quo Vadis 

worden in deze vergadering geen besluiten genomen, maar worden de aanwezige 

leden geïnformeerd over de stand van zaken. In dit stadium worden er nog geen 

details openbaar gemaakt. Dat volgt in en na de ALV van 10 december 

aanstaande. De QV-commissie wilde graag spiegelen met de leden om samen met 

de leden met een goed gevoel de laatste mijlen af te leggen. Voor de 



 

Pagina 16 

Sailhorse ‘Bericht van Toen’ 
Bericht nr: 9, November 2020         Bron: Horsevoer + bestuur-archief 

 

realisatie van de nieuwe romp was in elk geval een kleine aanpassing van de 

klassenvoorschriften noodzakelijk. Ook op dit element moest de peilstok erin. 

 

De beoogde veranderingen in het casco worden aan de aanwezigen getoond. Met 

name de afwezigheid van de bakskist en de uitdrukkelijke wens van de 

commissie om lensgaten in de spiegel te mogen gebruiken, moesten worden 

getoetst. We kregen hier nog uitstekende feedback over de natuurlijke 

afwatering in de rompschaal. 

De veranderingen in de toekomstige bouwwijze worden toegelicht en begrepen. 

Ruim binnen het financiële mandaat zoals besloten in de ALV van 2010 kunnen 

de plannen tot realisatie gebracht worden. 

Er is een toelichting gegeven over de huidige contractuele opzet, de nieuwe 

contractuele opzet en de voortgang in de afwerking van de contracten. 

 

Klassenvoorschriften 

Er werden diverse aanpassingsvoorstellen besproken, ter voorbereiding van de 

Technische Vergadering van Eigenaren op 11 december aanstaande. 

In het kader van dit bericht van toen zoomen we alleen in op de punten die 

vanuit de QV-commissie werden ingezet.  

In de KV van juni 2010 stond in het bouwbestek “onder het gangboord bevinden 

zich minimaal 4 kastjes”, dat zou toekomstig niet meer verplicht, maar 

optioneel moeten zijn, aldus de QV-commissie. 

In het verlengde van de romp lijkt het de QV-commissie van belang om een 

wedstrijdroer uit een stuk toe te staan. Over de kiel is nog onvoldoende 

bekend en wordt in deze fase binnen QV buiten beschouwing gelaten 

 

Negende QV-vergadering 2011 

Op 1 november, in de laatste QV-vergadering, wordt er met name gekeken naar 

de voortgang van alle af te wikkelen zaken. 

 

Driepartijen overeenkomst 

De oude driepartijen overeenkomst is beëindigd; alle partijen hebben het 

hiervoor ontwikkelde document ondertekend. 

Dealer-overeenkomst Nederland 

De Kloet is teruggekomen op eerdere afspraken en heeft kenbaar gemaakt alleen 

dealer te willen zijn als de andere Dealers als sub-dealers worden 

aangemerkt. De Kloet heeft een dealer-overeenkomst gesloten met Efsix. 

Besloten is om de samenwerking met De Kloet niet voor te zetten. De Sailhorse 

onderdelen worden voorlopig overgenomen door Sailhorseshop, in afwachting van 

verdere ontwikkelingen. 

De commissie gaat op zoek naar potentiële dealers in Nederland.  

Dealer overeenkomst Duitsland 

Baltic Windsport heeft de dealer-overeenkomst getekend. 

 

De aanpassingen aan de mallen 

Polybouw is de mallen nu aan het aanpassen, in elke stap ondersteund door 

tekeningen van Anno en bijna wekelijkse bezoekjes van Anno en Henk aan Texel 

om samen met Polybouw kort op de bal te blijven. De deadline 1e nieuwe boot 

op Boot Düsseldorf, eind januari 2012, staat nog steeds. 

Deze eerste boot is al besteld door de Duitse dealer, die nog twee aanvragen 

meer in portefeuille heeft. 

Sailhorseshop gaat masten en gieken laten produceren, want daarvan zijn er 

nog maar twee. Alle partijen zijn op zoek naar een goede trailer; Dino heeft 

de productie gestopt. 

De nieuwe antislip profielen blijke een (kostbare) uitdaging die mogelijk ook 

vertraging gaan opleveren. 

 

Prijsvorming 

Deze is nog niet helemaal rond; verwachting is dat we dat half december 

helemaal in kannen en kruiken hebben. 
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5e gesprek met rompenbouwer 2011 

Op 4 november gaat het dan direct verder op Texel. Hier gaat het inmiddels 

over de voortgang van het project “Type G”. 
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Het huwelijk 

Met het huwelijk bedoelen de verbinding tussen de romp, de kuip en het dek, 

flens op flens. De eis van de QV-commissie is dat dit exact past, zonder 

spanning. De oude dek- en Kuipmal, ‘geërfd’ van De Kloet, passen slecht en 

zorgen voor spanning.  

 

Dekmal 

Om de spanning weg te nemen, moet het dek aan de achterzijde met 18mm worden 

verlengd. Een snelle toetsing levert geen probleem op met de 

Klassenvoorschriften. De draagkracht van het dek wordt versterkt door op de 

delen waar niet wordt gemonteerd een sandwichlaminaat met 10 mm hardschuim 

toe te passen. 

 

De Kuipmal 

Hier hebben we ook een probleem geërfd van De Kloet. Het midden zit niet in 

het midden; dit blijkt al vanaf Vlieger de hoofdoorzaak van het matig passen 

van kuip en romp bij de zelflozers. We meten het ter plaatse na en besluiten 

dat er aan BB 25 mm vloer ingepast moet worden. In de komende dagen worden er 

nog enkele bestaande Sailhorses opgemeten ter ondersteuning van het precies 

uitwerken van de hoogte van vloer en dek. 

De vloer wordt gemaakt van een sandwichlaminaat met 10 mm hardschuim. Op 

plaatsen waar moet worden gemonteerd, wordt 10mm Coremat© gebruikt. Bij 

montage volstaat een schroef met kit, in plaats van door en door bout met 

ring en moer. 

 

De Rompmal 

Zeker is zeker! We meten de Rompmal van A-Z door om te kijken of hier geen 

‘lijken uit de kast komen’. Gelukkig is deze voldoende symmetrisch. 

 

Versterkingen 

De Quadraxmat© versterkingen worden nogmaals beoordeeld. Er wordt een 

versterking toegevoegd; in de overgang tussen koepel en dek bij de middenas. 

 

Basis Laminaat 

In het basis laminaat zou 3mm Coremat© als sandwich worden gebruikt. Dit 

wordt aangepast naar 2mm Coremat©. 

 

Planning 

Met alle noodzakelijke aanpassingen is een eerst casco levering met Kerst 

niet mogelijk; hopelijk lukt 2e week januari. 

Dirk Jahnke komt medio december mee naar Texel. 

 

Jaarverslag project Quo Vadis 2011 

Dit jaarverslag beschrijft de uitgevoerde werkzaamheden in de periode 31 

oktober 2010 – 1 november 2011, bedoeld ter voorinformatie van de ALV op 11 

december. 

 

Laten we beginnen met te stellen dat we een druk jaar achter de boeg hebben, 

wat begon met een overleg ter voorbereiding op de ALV december 2010, wat gaan 

we daar presenteren.  

We dachten dat we eruit waren met het voorstel aan de leden om de “nieuwe” 

Sailhorse te bouwen volgens het vacuümprocedé. De leden nog even laten 

stemmen, de financiën regelen en we kunnen in het vroege voorjaar starten met 

de aanpassing van de bouwmallen.  

 

Niets bleek minder waar. De bouwer heeft zich uitvoerig laten informeren en 

kwam tot de slotsom dat de investeringen voor het vacuümprocedé voor hem te 

groot werden en uiteindelijk het aantal te leveren casco’s te klein zijn voor 

deze bouwwijze. Via een bouwwijze met een sandwichconstructie met schuim 
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kwamen we uiteindelijk in juli 2011 tot het besluit om het casco wel in een 

zogenaamde sandwichconstructie te laten bouwen, maar dan met als basis 

Coremat©. De bouwer past dit materiaal toe in zijn huidige producten en is 

daar zeer tevreden over. Bovendien zou dit een gewichtsbesparing inhouden met 

minder materialen, meer huiddikte, een verhoogde stijfheid en een goede 

oppervlaktekwaliteit. Er zijn stevige discussie geweest binnen de commissie, 

maar dat heeft ertoe geleid dat het product Sailhorse er beter van is 

geworden. 

 

Ondertussen werd het contact met een mogelijke dealer in Duitsland 

geïntensiveerd, wat zeer bevredigend verliep. 

 

Begin september 2011 lag er een offerte van de bouwer voor het aanpassen van 

de bouwmallen, zodat we alle financiële consequenties in beeld hadden. In 

diezelfde periode moesten we helaas een tegenvaller incasseren. De Kloet kan 

zich niet conformeren aan de nieuwe door SSC voorgestane constructie van 

meerdere dealers/afbouwers en geeft aan het Dealerschap te willen beëindigen. 

Uw bestuur heeft hiermee ingestemd. Het SSC-bestuur is een voorlopige 

constructie aan het ontwikkelen voor de ontstane leemte. 

 

Eind september 2011 worden tijdens een extra ALV aan het Paterswoldse Meer de 

plannen voorgelegd aan de aanwezige leden (zie hiervoor het verslag van de 

extra ALV). 

 

Het maken van de nodige contracten heeft ook een storm aan papierwerk 

opgeleverd: beëindiging oude drie-partijen-contract, opstellen nieuwe 

contracten tussen SSC-cascobouwer en SSC-dealers. 

 

Concreet hebben er 5 overleggen plaats gevonden van de Commissie Quo Vadis en 

zijn er 6 bezoeken afgelegd aan de bouwer op Texel. Veel Skype-uurtjes, vele 

autokilometers en dito vaartochten met de veerboot hebben een schat aan 

kennis opgeleverd die de Commissie Quo Vadis de overtuiging heeft gegeven dat 

er straks in januari een strakke Sailhorse kan worden getoond in meerdere 

opzichten. 

 

doorsnede A - A
doorsnede B - B

nieuwe kastjes

kastjes geïntergreerd 

in binnenmal

nieuwe kastjes

SAILHORSE CASCO; aanpassingen binnenmal en dekmal

VERSIE 5; 26 SEPTEMBER 2011

A

A

B

B

ondersteuning dek

ondersteuning dek

omtrek spiegel

1 verwijderen middelste waterkering dek

2 verwijderen „ribbels“ vloer +  „goot“ zijkant

3 verwijderen „voetensteun“ vloer t.p.v. kielbalk

4 verwijderen bakskist

5 verwijderen „steunen“ zijkastjes

6 verlengen vloer t.p.v. bakskist

7 aanbrengen „kastjes“ in binnenschaal

8 aanbrengen „robuuste voetesnsteun t.p.v. kielbalk

9 uitsparingen loosgaten spiegel
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Is het werk nu klaar? Nee er zullen nog heel wat tochtjes gemaakt moeten 

worden naar Texel. Het Skypen is nog niet voorbij, er zal een definitieve 

oplossing moeten worden gevonden voor een dealer in Nederland en de laatste 

loodjes voor de aanstelling van een dealer in Duitsland moet ook nog zijn 

beslag krijgen. Maar mooi wordt het in april/mei wel op het water met die 

mooie nieuwe Sailhorses. 

 

Algemene Leden Vergadering SSC 2011 

Op 11 december moest het gebeuren. In de TVE worden de KV-aanpassingen na 90 

minuten open discussie goedgekeurd. 

 

Anno van der Heide presenteert namens de Quo Vadis commissie de stand van 

zaken. Kort samengevat: 

o Mal aanpassing dek: opstaande rand in het midden verdwijnt (beter bouwen, 

veiliger in gebruik) en de antislipvlakken worden vernieuwd. 

o Mal aanpassing kuip: de kastjes en de bakskist verdwijnen (beter bouwen, 

meer drijfvermogen, veiliger in gebruik) en worden vervangen door 

geïntegreerde kastbodems. Ook de bodem, de voetsteunen en het 

antislipprofiel worden verbeterd. 

o Deze malaanpassingen ondersteunen een huwelijk van kuip- en Dekmal in de 

Rompmal in één keer waardoor het casco minder voorspanning heeft dan in de 

huidige bouwwijze. De Rompmal zal hierdoor een verbeterd uiterlijk (strak, 

geen ‘vlakjes’ meer) vertonen. 

o Bouwwijze aanpassingen: De bouwwijze hand lay-up blijft, maar er worden op 

verschillende plaatsen een aangepaste laminaat opbouw gebruikt. Hierdoor 

ontstaan versterkte trekpunten (puttingen en roer), een stevig voordek en 

kuipvloer. De hele romp zal stijver zijn en sterker aanvoelen. 

 

Het betoog van Anno werd met tekeningen ondersteund.  

De Quo Vadis commissie wordt opgeheven tijdens deze ALV.   

 

Type G is een feit 

Tijdens de Hiswa in 

maart 2012 wort de 

Type G voor het 

eerst 

gepresenteerd. 

Wat een geweldige 

ervaring was het om 

te zien dat de 

inzet, de strijd 

van zoveel mensen 

heeft geleid tot 

dit state-of-the 

art product. 

Technisch gezien is 

het vanaf dat 

moment de top boot 

uit zijn klasse. 

Esthetisch gezien 

was de Sailhorse 

dat al langer en de 

mooie lijnen van 50 jaar geleden zijn volledig behouden, alleen wat strakker 

geworden in de geest van de huidige tijd. 

 

 

Met het type G is de Sailhorse eindelijk echt van de klasse geworden en niet 

langer het resultaat van goed bedoelde samenwerking tussen partijen die 

allemaal hun eigen belang dienen. Dat is geen verwijt aan de partijen, maar 

de kennis en de regiefunctie ontbrak bij de eigenaar, de Sailhorse Sailing 

Club. 
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Nieuwe maand 

In de ISCA-kalender '20-'21 zie je dat we in het "Bericht van toen" 

november verslag doen van ‘Wedstrijdverhalen’, een verzameling van 

belevenissen in en rondom wedstrijden in Nederland en Duitsland. 

 

Henk van Dijk 


