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‘Wedstrijd herinneringen‘  
 

Waarom ging het zo vaak alleen over wedstrijden? 

Zodra een bootklasse is opgericht, is het op zoek naar erkenning in de wereld 

van de zeilers. Dat is de manier om boten te verkopen. Meer boten van een 

klasse bij elkaar op het water is leuker dan alleen varen. 

Het plezier van meer boten bij elkaar op eenzelfde water wordt sterk 

geïntensiveerd wanneer er een wedstrijd regatta wordt georganiseerd met 

gastzeilers van ander water die met hun boten deelnemen. Het organiseren van 

wedstrijden is een bewezen middel om plezier te hebben en een goed imago te 

creëren. 

 

Het begin is lokaal, het doel is Nationaal of zelfs Internationaal 

Toen Sailhorse in 1970 in Nederland verscheen op alle wateren, had het nog 

steeds een zeer lokaal karakter. Het enthousiasme in Nederland was groot, 

toch wordt pas in 1973 de Sailhorse Sailing Club -SSC- opgericht. Dit was 

aanzet tot de behoefte, de ambitie, om activiteiten zoals wedstrijden te 

organiseren. Om dit te bereiken moest SSC lid worden van het 

Watersportverbond -KNWV-. 

 

Het wedstrijdplaatsen-alfabet 

In deze Nederlandse wedstrijd herinneringen heb ik niet gekeken waar we in 

welke week van het jaar startten, maar heb de plaatsen die we hebben 

aangedaan -gedocumenteerd- op alfabetische volgorde in beeld gebracht. Enkele 

namen duiken wel op en er is waarschijnlijk ook gezeild, maar daarover was 

onvoldoende bekend. Zo heb ik de WSV Drachten, wijde EE bij Veenhoop, ZV 

Oostergoo Pikmeer, WSV Spakenburg Gooimeer en ongetwijfeld nog vele andere, 

buiten beschouwing gelaten. 

Het alfabet begint met Langweer, het geboortewater van Sailhorse. 

 

Nieuwe zeilspellen 

Na de Olympiade in 1988 kwam het IOC in 1989 tot de conclusie dat het 

zeilspel toe was aan modernisering. Niet in de laatste plaats omdat 

Olympische sport meer en meer door Tv-rechten wordt betaald, moest het 

zeilspel in tijd beter planbaar en voor het publiek beter zichtbaar en 

begrijpelijk worden gemaakt. Wij hadden zelf ook de ervaring dat in lange 

wedstrijden niet zozeer plaats veranderingen optreden, maar dat het verschil 

tussen nummer enen en nummer laatst alleen maar toe nam en dat is voor 

niemand leuk. 

Dit was voor Sailhorse het startsein voor het ontwikkelen van nieuwe 

zeilspellen. Het belangrijkste spel, het Sailhorse Teamzeilen, werd in 1990 

al meteen voor het eerst op het Amstelmeer neergezet. Meteen al werd de vorm, 

teams van 3 boten, goed bepaald en het Sailhorse Teamzeilen is sindsdien, met 

uitzondering van 2020, onafgebroken een van de meest succesvolle Sailhorse 

evenementen. In 1993 hield Sailhorse in Alem de eerst Sailhorse ‘Hoog-

Frequent’ wedstrijden, individuele wedstrijden een tegen een in een zeer 

beperkte baan en tijd (< 10 minuten) en een tegen allen wedstrijden in een 

ultrakorte baan (< 20 minuten). Match-racen hebben we binnen Sailhorse nooit 

gedaan. 

  

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 achtste bericht van toen’ gaat over Regatta Memories' uit Nederland.  Het volgende bericht 
zal gaan over ‘Sailhorse Quo Vadis’: de voorbereidingen voor Sailhorse ‘Type G’. 
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Langweer, Langweerder Wielen, KWV Langweer 

In Langweer begint in 1970 het wedstrijd-alfabet van Sailhorse. Hier vindt in 

1970 dan ook de eerste Sailhorse wedstrijd plaats. Deze wordt gewonnen door 

Hans Zorab in de Seahorse 7! 

In die tijd was Langweer een kleine stad met de Koninklijke Zeilvereniging 

Langweer -KZVL-. De KZVL bestond al sinds 1859 en is daarmee de op twee na 

oudste zeilvereniging in Friesland. De KZVL was traditioneel actief in de 

oude houten zeilklassen. 

Op basis van het succes van het recreatiepark ‘de Woudfennen’ ontstond al in 

1970 het ‘Sailing team Woudfennen’ -STW-. Het STW organiseerde veel 

wedstrijden en activeerde jeugd en gezinnen. Dat was de wake-up call voor de 

traditionele Langweerders. In 1973 ontstond uit een fusie STW en KZVL de 

huidige Koninklijke Watersportvereniging Langweer. 

 

Sailhorse heeft in Langeweer veel 

betekend, zo blijkt uit het boek van 

Albert van Keimpema met de titel ‘150 

jaar watersport in Langweer’ (2009).  

Het is een alleraardigst boek, waaruit 

ik Albert Keimpema graag citeer:  

 

“Sailhorse, nog steeds een vitale 

wedstrijdklasse, vormde de basis voor 

andere succesvolle polyester klassen 

zoals de FJ, Centaur, Varuna, en toch 

ook de Yngling. In die zin is de 

Langweerder Sailhorse belangrijk 

geweest in de ontwikkeling van het 

hedendaagse toer- en wedstrijdzeilen”. 

 

Uit Langweer is het Sailhorse zeilen ontsproten en daar waren in de 

beginjaren, naast het Langweerder-weekend van de KZVL natuurlijk de 

wedstrijden van de STW. Als een olievlek begn het (wedstrijden) varen met de 

Sailhorse uit te breiden over Friesland en Nederland. 

In 1973 werd de Sailhorse Sailing Club opgericht en onze klassenorganisatie 

sloeg zijn vleugels uit. Tot en met 1975 werd er trouw meerdere keren per 

jaar in Langweer gezeild; daarna af en toe nog eens, zoals in 1979 en 1986. 

Daarna zijn we in 1997 met de Europa-Cup nog eens teruggekeerd naar ons 

geboortewater. 

 

Aalsmeer, Westeinder plassen, WV Aalsmeer 

Bij het plannen van de ONK van 2001 was het dan zo ver. Voor de eerste keer 

zou Sailhorse op de Westeinder zeilen, samen met de Sharpy en de Spanker 

klasse. 

 

Akersloot, Alkmaardermeer, ARZV Akersloot 

De Akerslootse Roei en Zeil Vereniging is voor Sailhorse ook een typische 

ONK-plek. Op het Alkmaardermeer is geen Sailhorse nest. Vanuit de 

samenwerking met andere klassen, zoals Spanker, waren we hier in 2006 en 2010 

voor het ONK en in 2017 voor een Klassen Kampioenschap -KK-. 

 

Akkrum, Meinesloot, AWS Eendracht 

De Akkrumse Water Sportvereniging Eendracht was een van de verenigingen in de 

buurt van Langweer die in de beginjaren 1970-1973 bezocht werden door 

Sailhorse.  

 

Alem, Gat van Alem, WSV Alem  

In 1990 ging het Pelikan-Sailingteam van start in Alem. Onder leiding van 

Willy Rayman en Jan Kelder werden zes Sailhorses gekocht met donkerblauwe 

zeilen. Er werd een team gestart met meer dan twintig jonge mensen, die 
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enthousiast waren en een beetje konden zeilen. In de winter waren er theorie 

avonden, werden de boten wedstrijd klaar gemaakt en vanaf het vroege voorjaar 

werd er wekelijke getraind. Na een seizoen stond vast dat dit zou werken en 

werden er lichtblauwe wedstrijdzeilen aangeschaft en een grote oplegger met 

kraan om 4 Sailhorses tegelijkertijd te kunnen vervoeren. 

In Alem zijn al deze activiteiten gestart. De eerste wedstrijd, de Pelikan 

Trofee vond er in het voorjaar van 1991 plaats tot en met 1994. De eerste 

versie van ‘Hoogfrequent zeilen’ vond in 1993 in Alem plaats. In de Europacup 

scoorde het Pelikan Sailing team in 1992 een 2e, 4e, 5e, 11e en 15e plaats, in 

1993 een 3e, 4e en 21e plaats, in 1994 een 1e en een 12e plaats en een 18e 

plaats in 1995. 

 

Almere, Gooimeer, Marina Muiderzand, Zeilclub de Roerkoning  

In 1992 werd de derde editie van het teamzeilen hier gevaren, on der leiding 

van ZC de Roerkoning uit Naarden. Muiderzand was nog in aanbouw. 

De Marina Muiderzand was vanaf 2011 een jaar of vijf de plaats van handeling 

voor de Clubdag. Frans Waller kwam met het idee om de ‘Open dag’ en de 

‘Technische dag’ te combineren tot ‘Clubdag’. Het bleek een gouden greep. 

 

Braasem, Roelofarendsveen, WV Braasemermeer 

De Braasem is ook geen nest voor Sailhorse, maar het is in de strijd om 

erkenning van Sailhorse als wedstrijdklasse wel een plaats waar je je af en 

toe moet laten zien. Zo was de Braasem in 1982, 1984, 1985 en 1988 het 

strijdtoneel voor Sailhorse in het kader van de Clubkampioenschappen. 

We waren er in 2002 en 2012 met het ONK, telkens gecombineerd met ONK’s van 

andere klassen. 

  

Brouwershaven, Grevelingen, WSV Brouwershaven 

Sinds 1979 weten we dat de Grevelingen 

fantastisch mooi zeilwater is. Met 54 

deelnemers organiseerde de WSV Brouwershaven 

de Europacup van dat jaar. In 1981 was het 

weer een clubkampioenschap water. 

 

Colijnsplaat, Oosterschelde, WSV Colijnsplaat 

De 20e Europacup werd in 1995 door de WSV 

Colijnsplaat georganiseerd. De Oosterschelde, 

inclusief de Zeelandbrug, was eenmalig de 

plaats van handeling voor de 25 deelnemers. Het waren moeilijke dagen, met 

weinig wind en veel stroming. We kampeerden er midden op een openbaar 

grasveld, gelegen tussen het dorp en de haven. 

 

Culemborg, de Lek, WV de Helling 

Gezellige mensen hoor, die Kuilenburgers! De Helling was de thuishaven van 

Jos van Rossum, die, met Otto Geurts in de draad al in 1973 wedstrijden 

zeilde in de Sailhorse. In 1975 was er in Culemborg een soort test wedstrijd 

(eerste keer op stroom). In 1976 was er een clubkampioenschap en een 
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openingswedstrijd in 1978. Veel hilarische verhalen in die tijd. Ook in 1984 

en 1986 mochten we weer de lek op. 

Het zou tot 2010 duren voordat we op initiatief van Wim Verhallen met de 

Papklokkenrace 5 jaren op een rij te gast waren bij de Helling. Daar gast 

zijn moet je letterlijk nemen, dat is geweldig. 

 

Drimmelen, de Amer, WSV Drimmelen 

Zeilen op de Amer is in het verleden meermaals voorgesteld. Toch kwam het er 

maar één keer van. In 1991 werd er, op stroom, de tweede editie van het 

Sailhorse Teamzeilen gehouden. Er waren zeven teams, waaronder twee Pelikan 

teams. 

 

Enkhuizen, IJsselmeer, WV Almere 

In 1983, 1984 en 1985 was Sailhorse in het voorjaar actief op het IJsselmeer 

bij Enkhuizen, net ten noorden van de Markerwaard-dijk Enkhuizen-Lelystad, 

onder leiding van de WV Almere. 

 

Giesbeek, Rhederlaag, WSV Giesbeek 

Rhederlaag, oh dat is een zandafgraving! Maar het is veel meer. Van 1910 tot 

1969 werd de loop van de IJssel verlegd en vervolgens werd er tot 2000 zand 

gebaggerd. In 1970 werd de WSV Giesbeek, even oud als Sailhorse opgericht. 

Toch zouden Giesbeek en Sailhorse de hulp van de Friese Bariton Sietse 

Postema, lid van Giesbeek en SSC, nodig hebben om samen te gaan werken.  

Zijn leuke extroverte presentie werkte in beide clubs aanstekelijk.  

Giesbeek organiseerde jaarlijks het evenement ‘Sails & Music’ en dat zegt ook 

alles over wat we daar kwamen doen, zeilen en dansen, en zo …. 

Vanaf 1998 was Sailhorse, een beetje onregelmatig, gast in Giesbeek. We 

zeilden er wedstrijden en deden en doen er trainingen.  

 

Harderwijk, Wolderwijd, WV Flevo 

Herman Zaalberg zeilde in zijn ‘Wings’ samen met Jaap van der Heide (ja, 

broer van Anno en Bruno) al enkele jaren in de Sailhorse wedstrijden. Als 

kwartiermeester heeft hij zich hard gemaakt voor Sailhorse wedstrijden op het 

Wolderwijd. WV Flevo startte Sailhorse Club wedstrijden in 1979, 1981, 1982, 

1983, 1984, 1985, 1986 en in 1987(NK), 1988 en 1989. 

In 1983 was er de Europacup. Tijdens deze wedstrijd werden we overvallen door 

een windhoos, met vermisten en veel schade. 

 

Heeg, Fluessen, WS Heeg 

De Watersportvereniging Heeg is drie jaar ouder dan de Sailhorse. Heeg ligt 

hemelsbreed misschien 7 km van Langweer. Misschien was de Jeltesloot te lang, 

het Margrietkanaal te druk en de Janesloot brug te duur, maar de olievlek 

werkte slecht in westelijke richting. Pas in 2001 kwam Sailhorse naar Heeg om 

er de Europacup te varen. Ondanks de keiharde wind en regen was het geweldig 

zeilen. Die wind stond er in 2016 nog steeds toen we er het ONK zeilden.  
 

Hoorn, IJsselmeer, WSV Hoorn 

Al sinds 1972 werd er regelmatig 

door Sailhorse wedstrijd gezeild 

voor Hoorn op het IJsselmeer. 

Op 23 oktober 1973 werd in Hoorn 

de Sailhorse Sailing Club 

opgericht. 

De WSV Hoorn was in 1981 en 1985 

ook gastheer voor de Europa-Cup. 

Hoorn was altijd een fijne plaats 

om te zeilen, ook al was het 

kamperen in het Juliana-park wel 

erg Spartaans. 
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Leeuwarden, diverse wateren, WSV 

de Meeuwen 

Op 30 mei 1971 blijken er 

Sailhorses meegedaan te hebben 

met de door de WSV de Meeuwen 

georganiseerde ‘Nationale 

Princenhof tocht’. Deze tocht 

werd in de achtereenvolgende 

jaren door diverse verenigingen 

georganiseerd. 

Sailhorse heeft globaal tot en 

met 1975 deelgenomen aan deze 

tocht. 

WSV de Meeuwen organiseerden ook 

de Sylnocht en regelmatig 

wedstrijden op het Pikmeer bij Grouw. 

 

Lemmer, IJsselmeer, WSV de Zevenwolden 

In juli 1971 was Sailhorse voor het eerst in Lemmer te gast bij WSV de 

Zevenwolden, op het IJsselmeer als deelnemende klasse aan de Lemster-week. In 

de beginjaren van Sailhorse kwamen we hier twee keer per jaar, een keer voor 

de Lemster-week en een keer voor het Lemster-weekend. 

Zoals eerder aangegeven over de olievlek van Sailhorse, kon Sailhorse niet 

tot in lengte van jaren aanwezig zijn op alle wedstrijdwateren. Zo was het 

ook in Lemmer na een jaar of vijf voorbij. 

Toch is Lemmer in de harten van de Sailhorse zeilers gebleven en in 2015 

waren we weer te gast bij WSV Zevenwolden en de baai van Lemmer, ditmaal 

tijdens het District Kampioenschap Noord. 

 

Lith, Lithse Ham, WSV de Pelikanen 

Het bleek in de praktijk niet haalbaar voor het Pelikan Sailing team om het 

team bij elkaar te houden en met de stichting van de WSV de Pelikanen werd 

geprobeerd om toch nog voet aan de grond te houden. De Pelikan Trofee werd er 

na een pauze van enkele jaren vanaf 2000 nog enkele maken verzeild. 

 

Makkum, IJsselmeer, WSV-WV Makkum 

In 1974 was de olievlekwerking vanuit Langweer al op gang gekomen en landde 

Sailhorse voor het eerst in Makkum. De WSV Makkum was destijds de enige 

pleziervaarthaven in het buitengebied, naast de beroepsvaart havens in het 

centrum van Makkum. We waren er 25 jaar lang ieder jaar te gast, telkens 

medio juni en zagen de WSV Makkum verder ingesloten worden door commerciële 

pleziervaarthavens en recreatie.  

 

Blik vanuit WSV Makkum op Amels/Makkum 
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In 1987 waren we met bijna 40 boten in Makkum, maar kon er vanwege te veel 

wind geen Europacup worden verzeild. In 1989 hebben we dat in Makkum opnieuw 

gepland en verzeild. De WSV Makkum was voor de Sailhorse van belang in de 

strijd om erkenning; in 1975 in het kader van erkenning door de Noord 

Nederlandse Watersport Bond en in 1995 voor de erkenning door de KNWV 

Vanaf 2000 heeft Sailhorse een ‘Makkum pauze’ ingelast. Een te groot deel van 

de wedstrijdzeilers was helaas ‘klaar met de golven van Makkum’. Tegenwoordig 

hebben ze een nieuw clubhuis, maar de oude, o zo vertrouwde clubgeest waart 

er nog steeds rond. 

Vanaf 2016 zijn we weer trouw aan de Makkumse golven en de fijne mensen van 

WV Makkum. 

 

Medemblik, IJsselmeer, KNWV en WSV Bestevaer 

In 1976 vonden in Medemblik de eerste officiële trainingen binnen Sailhorse 

plaats. De basis hiervoor was MS Prinses Juliana van de KNWV. Er waren rond 

de twintig enthousiaste Sailhorse teams die (nog) beter wilden gaan zeilen. 

Er zou nog veel worden getraind, ook hier in Medemblik. 

In 1999 was WSV Bestevaer, toen nog gevestigd aan de Pekelharinghaven, de 

organiserende vereniging voor het vijfde Open Nederlands Kampioenschap -ONK- 

Sailhorse, vanaf het nieuwe Regatta Centrum Nederland. 

 

Mijnsheerenland/Westmaas, de Binnen(bedijkte)Maas, WSV Eeuwes, De Strikhoek 

en WSV Binnenmaas 

In 1972 werd WSV ‘De Strikhoek’ in Westmaas opgericht. Het was meteen al 

actief met het organiseren van wedstrijden, ook voor Sailhorse. Dat kwam 

natuurlijk weer omdat er enkele Sailhorse eigenaren lid waren van de 

Strikhoek. De bekendste Strikhoeker was John van Deijzen, een specialist in 

de afbouw van een Sailhorse. Zijn Magic Horse (2503) uit 1989 is nog steeds 

een kampioensboot. Schuin tegenover De Strikhoek was de WSV Eeuwes in 

Mijnsheerenland.  

Eeuwes zou uitgroeien tot een echt Sailhorse nest met maar liefst 25 

Sailhorses. Het was daarmee een van de kernpunten van Sailhorse in Nederland. 

Vele jaren, van 1995 tot en met 2005, werd daar naast een jaarlijkse 

clubkampioenschap-wedstrijd het Teamzeilen -inclusief de benoeming van de 

cowboy van de Binnenmaas- georganiseerd en bracht de Binnenmaas veel top 

Sailhorse zeilers voort. Helaas gingen deze oudere mannen -dino’s- solo 

zeilen in de Finnjol en zo kalfde het kernpunt af. 

Sinds 2006 zijn beide verenigingen gefuseerd in de WSV Binnenmaas en 

gevestigd op het toen uitgebreide terrein van Eeuwes in Mijnsheerenland. Na 

jaren van slechts 3 Sailhorses is het er weer aan het ‘borrelen’ en neemt het 

aantal Sailhorses er weer toe. Het is nu de thuishaven van Tjep van Roon, de 

huidige voorzitter van SSC. 
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Onderstaand stuk van de Binnenmaas verklaart op bloemrijke Sailhorse toon het 

ontstaan van de ‘Cowboy van de Binnenmaas’, een titel die altijd, hilarisch, 

stof deed opwaaien. Er zit trouwens ook veel Sailhorse geschiedenis in: 

 

De cowboy van de Binnenmaas 

In de tijd dat de fiets nog op spaken reed en de 

velg en band nog niet in de van Dalen waren 

opgenomen, stroomde een rustiek riviertje tussen 

Mijnsheerenland en Westmaas... De Mijnzen, de 

autochtonen van Mijnsheerenland en de Mazen, uit 

Westmaas, leefden in een soort van haat/nijd 

verhouding met elkaar.  

De Mijnzen waren voor hun vakantie gebonden aan de 

noordelijke streken en de Mazen konden slechts 

zuidelijke oorden visiteren. u begrijpt dat zij met 

hun spaak-aangedreven tweewielers niet ver kwamen en 

het begrip vakantie niet veel meer betekende dan het vol afgunst staren naar de 

overkant van de rivier waar het leven beslist veel beter zou zijn. Niemand had 

namelijk ooit een voet aan land van de overkant gezet: de uitvinder van het zwemvlies 

had de afzet van zijn product elders geconcentreerd.  

Toen geschiedde het wonder ... twee uitvinders deden tegelijkertijd de twee dorpjes 

aan. De een, de trotse uitvinder van de veerboot Westmaas, de ander, de vervolmaker 

van de fiets Mijnsheerenland. Beide creaties waren zeer opzienbarend aangezien het 

genie achter de velg en band deze op de markt bracht voordat het rubber was 

uitgevonden en de veerboot, u begrijpt het al, was gelanceerd voor het principe van 

het vlot, de verre voorganger van de Sailhorse, was doorgedrongen tot de vers uit de 

Neanderthaler-periode losgerukte breinen. U zult zich afvragen wat dit met Sailhorses 

te maken heeft? Niets. Maar dat komt nog.  

Bovenstaand wonderlijk toeval opende een nieuwe wereld voor de inwoners van beide 

dorpen. Eindelijk kreeg men de kans de kijk op hun overburen, die sinds eeuwen meer de 

kijk van een dierentuinbezoeker op de diepere zielenroerselen van de trotse bewoners 

van de tuin was geweest, te staven Nu gaf de situatie voldoende openingen; enerzijds 

kon men door het plots opdoemen van de veerboot elkanders dorpen en inwoners 

bezichtigen en anderzijds werd de mogelijkheid geschapen fietsvakanties naar of de 

Euromast of de Deltawerken te realiseren. Maar dit was natuurlijk afhankelijk van de 

samenwerking tussen de twee dorpen en van de aanwezigheid van olie om de motor van de 

veerboot te enthousiasmeren. Er gingen enkele decennia voorbij.  

Intussen was de haat tussen de beide dorpen opgelaaid; de Mijnzen waren namelijk de 

Euromast zat en wilden naar de Deltawerken en de Mazen kwamen op hun door de Mijnzen 

minachtend betitelde “spakenbakkies“ nog steeds niet vooruit. De Mijnzen hadden om de 

afgunst van de Mazen tot kookpunt te brengen een boulevardje langs de kant aangelegd 

waar zij met hun vervolmaakte fietsen parmantig flaneerden. Ook voor de veerboot was 

het een slechte tijd, aangezien Histor en Sikkens wel een redelijk assortiment boden, 

maar de afzet stokte daar de kwast en roller reeds jaren uitverkocht waren. Dus tooide 

het scheepje zich in de courante herfstkleur roestbruin. Slechts een wonder kon deze 

impasse doorbreken...  

 

Dit wonder, een stukje geschiedschrijving wat altijd is verzwegen, geschiedde: een 

cowboy te paard, vergezeld van een originele oliebron verscheen ten tonele. Het 

verhaal gaat dat Columbus de man, inclusief attributen, als curiositeit op zijn schip 

had meegezeuld. Na maanden had de cowboy heimwee gekregen naar zijn koeien en -waar 

kan men met zo’n heimwee beter naar toe gaan dan-…… Zo kwam hij dus in Mijnsheerenland 

aan, tot grote verbazing van de Mazen die hem bij zichzelf verwacht hadden (u toch 

ook?). De cowboy, business-minded als hij was, dacht klinkende munt te slaan uit de 

situatie en trok met zijn paard door een ondiep stuk in de rivier naar Westmaas en 

startte onderhandelingen over het gebruiksrecht van de oliebron aan de overkant. In 

ruil voor een weiland met koeien sleepte de cowboy met zijn paard de veerboot met de 

burgervader aan het roer naar de overkant. Toen sloeg het noodlot voor de verdwaalde 

Amerikaan toe; hij sloeg achterover van zijn paard en verdronk. U moet al begrepen 

hebben dat zwemmen in die tijd uit de mode was.  

‘Mm De aangespoelde hoed was het enige wat nog van hem werd gevonden. ..... De 

burgervrouw van Mijnsheerenland had de tragedie voor zich zien voltrekken. Het paard 

was, hunkerend naar een baas met boot en al richting de starende eerwaarde getogen en 

romantiek bloeide op. De blikken van de burgervader en de burgervrouw spraken 

boekdelen. Jaren haat en nijd gleden van hen af. Zij renden naar elkaar en omhelsden 

elkaar hevig... De dorpelingen stonden enkele minuten verstart het lieflijke 

tafereeltje te aanschouwen en wat bij de twee geliefden reeds geschiedde tastte ook de 
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toeschouwers aan. Van blijdschap sprong iedereen het water in en er werden spontaan 

baantjes getrokken van kant naar kant, waarna men elkaar omhelsde. De feesten duurden 

tientallen weken en vonden hun hoogtepunt in de fietswedstrijden die beurtelings op de 

dorpspleinen werden georganiseerd. Mensen, blijf lezen, de Sailhorses komen echt!  

 

Het aangespoelde hoofddeksel werd ter ere van onze zo dramatisch omgekomen 

koeienliefhebber verheven tot hoofdprijs, daar de middenstand in beider dorpen nog 

niet zodanig van de Engelse taal op de hoogte was om het woord “sponsoring“ volledig 

uit te buiten. De enige die wel eens een voorzet in die richting had gegeven was de 

plaatselijke begrafenisondernemer. Hij had een, in een vlaag van enthousiasme 

vroegtijdig gecreëerde grafkrans bij onvoldoende aanbod van kandidaten tijdens de 

huldiging van de snelste pleinracer op de fiets in een opwelling van spontaniteit om 

de fietser geslingerd.  
De daad van de ondernemer werd door de dorpelingen zeer gewaardeerd, daar hij niet 

bekend stond als de gulste van allen. Dus werden voor de volgende evenementen iets 

aangepaste kransen besteld voorzien van gewijzigde linten. Nu weet u ook hoe de 

overwinningskrans is ontstaan. 

Het wereldwijd patent is heden ten dage nog binnen de gelederen van de Mijnzen, 

want……een begrafenisondernemer blijft een ondernemer. Maar wij dwalen af. Wij waren 

tenslotte bij de hoed gebleven, want zonder die hoed heeft het hele verhaal voor die 

tijd toch wel geen zin. 

De pleinwedstrijden op de fiets verdwenen aangezien uit hoofde van gemeentelijke 

besluiten de pleinen als fietsvrije zone werden gedoopt. Dus zochten de dorpen ander 

terrein om hun liefde voor elkaar te meten. Het water had reeds eerder tussen beide 

dorpen als wonderdoener zijn werk gedaan, dus werd gepland om hier het strijdtoneel 

der plaatselijke Titanen aan te leggen. Maar hier rezen twee problemen: in de eerste 

plaats dient men behoorlijk door te trappen wil men op water de voeten drooghouden. 

Waterfietsen kende men wel, maar bleven nog niet drijven. In de tweede plaats lag het 

voor de hand de veerboot voor de races te gebruiken, maar deze kwam altijd als eerste 

aan en dat vonden de Mijnzen niet echt leuk; de hoed bleef maar in Westmaas. 

 

Na jaren toen de Mijnzen op het lumineuze idee waren gekomen dat er minimaal twee 

boten nodig zijn om een wedstrijd te houden werd een tweede veerboot besteld bij de op 

de rand van faillissement verkerende nautisch ondernemer. Want in tegenstelling tot 

zijn overbuur de fietsenpatenthouder ging het niet goed in de veerbotenhandel. 

De order kon hem echter redden ware het niet dat de oliebron tot de laatste druppel 

was uitgedroogd. Wat nu? Het duurde nog jaren voordat een oplossing voor dit dilemma 

werd gevonden. De aanleiding was een merkwaardige ontdekking…. 

 

De in hoog aanzien staande molenaar was op een 

dag met zijn voor die tijd kolossale molen aan 

het experimenteren. De sleur van de altijd maar 

ronddraaiende wieken was hem te veel geworden. 

Hij wilde eens iets anders. Dus besloot hij de 

wieken bij een fiks windje niet de vrije loop te 

laten, maar juist muurvast te zetten. Het effect 

zal u niet opzienbarend in de oren klinken maar 

het was voor die tijd toch wel opzienbarend: de 

molen begon vrolijk om de wieken te draaien. 

Iets wat niet veel goed deed aan het meubilair 

van onze vriend. Toen de wind was gaan liggen en 

de molen weer keurig op zijn fundamenten was 

neergekomen, trok de molenaar zijn conclusies. 

Na wat gereken met behulp van enkele ijlings in 

Italië bestelde boeken van ene Da Vinci kwam hij 

tot een revolutionair wind-aangedreven voertuig 

dat een concurrent moest van de fiets. Het ranke 

model had veel weg van wat wij een Sailhorse noemen. De Mijnzen, van nature lui van 

aard, zagen wel wat in de creatie van de molenaar. De fiets had namelijk een groot 

nadeel: je moest trappen. Bij dit nieuwe voertuig was dit niet nodig en dat trok de 

Mijnzen wel. Dus werd snel aan de bouw van het eerste exemplaar begonnen. 

Een half jaar zwoegen leverde inderdaad een op de tekening gelijkend voorwerp. Het 

dorp liep uit om zijn eerste proefvaart op het paradebaantje langs de Binnenmaas te 

zien volbrengen. Het liep echter anders. 

Nadat het eerste vlaagje wind zich had gemeld bolden de zeilen van het ding en het 

pletterde onder de verslagen blikken van de Mijnzen op zijn zij. Geen centimeter was 

het wondertje van vernuft vooruitgegaan. Het aanzien van de molenaar leek te zijn 

verspeeld. De teleurstelling van de Mijnzen sloeg over in woede en een dertigtal 
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dorpelingen pakten het voorwerp op en slingerden het in het water. Daar richtte het 

zich op en zeilde steigerend weg alsof de ziel van de trouwe makker van de verdwaalde 

Amerikaan bezit van het ding had genomen. Het was spoedig uit het zicht van de 

verbijsterde toeschouwers verdwenen. Na opnieuw wat gereken en een vernieuwde 

interpretatie van de Boeken van Da Vinci zag de molenaar de reden van dit fantastische 

schouwspel. Hij had de weerstand van het water i.p.v. die van de aarde in zijn 

formules ingebracht. De consequenties waren overduidelijk. Een wind-aangedreven 

vaartuig was geschapen. Naar haar eerste verrichtingen noemde de molenaar zijn schip 

de Sailhorse. De toenmalige uitvoering was niet te vergelijken met de huidige versie. 

Een spinnakerboom behoorde nog niet tot de standaarduitrusting laat staan dat onze, 

door tragische ontwikkelingen om het leven gebrachte nieuwste rage: de dubbele spi uit 

het brein van onze erudiete molenaar was ontloken. Al gauw werd het nieuwe speeltje 

door onze brave voorvaderen in massaproductie genomen. De Binnenmaas veranderde in een 

Eldorado voor de watersportliefhebber. Zelfs de veerboot moest het veld ruimen om 

ruimte te maken voor immense wedstrijdvelden. De cowboyhoed bleef in ere als de 

hoofdprijs voor de beste Sailhorsezeiler van het jaar. Enkele tientallen jaren duurde 

het paradijselijk geluk nog voort. Toen viel er een ijstijd in, die in hele 

werelddelen huishield.  Hierna namen nog era's enkele doorgewinterde dinosaurusjes de 

Binnenmaas in beslag en beleefden er hun ijspretjes. Wat hierna gebeurd is ... ik weet 

het niet. Pak een geschiedenisboek, maar let op: niet alles is waar wat die jongens 

schrijven….  

Orensjeboem, Kees van Steensel 

 

Monnickendam, IJsselmeer, WV Monnickendam 

Hoorn was vanaf 1972 voor Sailhorse een vaste waarde voor de jaarlijkse 

wedstrijden. Voor de tweede Europacup -voor de eerste keer in Nederland- van 

Sailhorse viel de keuze op Monnickendam. Uit de geschiedenis blijkt niet goed 

waarom het Monnickendam werd. Wellicht had het te maken met de moeilijke 

kampeer- overnachtings- omstandigheden voor grote velden in Hoorn. Er waren 

56 deelnemers. 

 

Muyeveld, Loosdrechtse plassen, WSV Het Witte Huis 

Aan de Nieuw Loosdrechtse dijk, tussen de gehuchten Muyeveld en de Boomhoek 

was de klassieke Watersport Vereniging Het Witte Huis. De olievlek van 

Sailhorse was hier snel, want al in 1973 werd Sailhorse door WSV HWH gestart. 

Heel vreemd was dat niet, want los van de locatie Loosdrecht, was het ook het 

thuiswater van oprichtingsvoorzitter Ad van Wessem. Mede door Ad en later ook 

door Jan van der Kaaij, zou HSV HWH op Loosdrecht lang de eerste keuze zijn 

voor Sailhorse. WSV HWH organiseerde lang de Loosdrechtweek. 

In 1995 startte HWH ons voor de laatste keer, maar dat was wel ons eerste 

officiële ONK. Na bijna 30 jaar, in 1999, zeilden we er de laatste wedstrijd. 

Ondanks het feit dat er op Loosdrecht veel Sailhorses thuis waren, heeft het 

nooit een kernpunt kunnen zijn voor Sailhorse. De havens waren klein -

rampzalig parkeren- en de ligging te zeer verspreid. 

 

Naarden, Gooimeer, R&ZV Naarden 

Ooit had Naarden in de oude 

vesting een haven aan de 

Zuidzee. Zolang geleden was 

Sailhorse er nog niet. In 1992 

en 1994 was Sailhorse er te gast 

met clubwedstrijden. In 1992 was 

er een primeur. Het voltallig 

Pelikan Sailingteam verscheen 

er, met oplegger en al, aan de 

start. In 2013 waren we er met 

de Europacup.  
 

Nederhorst Den Berg, 

Spiegelplas, W.S.V. De Spiegel 

In 1994 wist Gretha Hijmans-van de Bergh, de toenmalige SSC-wedstrijdleider, 

WSV de Spiegel ervan te overtuigen dat de Sailhorse Hoog-Frequent wedstrijden 

op de spiegelplas moesten worden georganiseerd. Ook hier bleek de formule, 
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ondanks veel wind, te werken. De ESV de Spiegel had de smaak te pakken en 

nodigde ons in 1997 uit om deel te nemen aan hun interpretatie van een nieuw 

zeilspel, de Kortebaan. 

 

Nulde, Nuldernauw, WSV Nulde 

Nulde was de thuishaven van Joop Bosland met zijn ‘Mirage’. Joop heeft in 

2006 Sailhorse uitgenodigd om deel te nemen aan het “Funzeilen’, een 

combinatie van zeilspellen, geënt op het Hoog-Frequent zeilen. 

‘De Kajuit’, het clubhuis van WSV Nulde was van 2005 tot en met 2018 de 

plaats van handeling voor de Algemene Leden Vergadering van SSC. 

 

Oud-Loosdrecht, Loosdrechtse plassen, GWV de Vrijbuiter 

De Gooische Watersport Vereniging de Vrijbuiter startte Sailhorse voor het 

eerst in 1979. 

Vanaf 2000 doet Sailhorse vrijwel elk jaar mee met ‘Het Vrijbuiterweekend’. 

De Gooische vond een redelijke oplossing voor het parkeren en zette een zeer 

goed georganiseerd ‘Multi Klassen Evenement’ op poten, dat al veel 

spectaculaire wedstrijden opleverde. 

 

Paterswolde, Paterswoldse meer, VWDTP 

Na 1975 begon de olievlek van Sailhorse 

in Nederland echt op gang te komen en 

zo was die (west)Friese in juni 1976 

voor het eerst te gast bij de VWDTP.  

 

De Vereniging Watersport De Twee 

Provinciën is een van de oudere 

watersportverenigingen (1911), 

samengevoegd uit twee clubs en het 

clubhuis staat aan de Meerweg, op de 

grens van Groningen en Drenthe. 

 

Sailhorse zou er nooit meer weg gaan.  

 

Mede door de bezieling van erelid Anno van der Heide, groeide VWDTP uit tot 

een van de Sailhorse kernpunten in Nederland. De lokale Sailhorse zeilers 

doen natuurlijk mee aan het grote wedstrijdprogramma van VWDTP. De 

‘buitenlanders’ komen er sinds 1976 graag voor clubwedstrijden, ONK’s in 

1996, 2011, 2013, de Europacup in 2003 en 2009 en sinds 2006 vinden hier 

onafgebroken de Sailhorse Teamzeilwedstrijden plaats. VWDTP was voor 

Sailhorse ook een bondgenoot in onze strijd om erkenning. 

 

Roermond, Maasplassen, RRZV Maas en Roer 

Dankzij Huub van Rijn kwam de Roermondse Roei- en Zeil- Vereniging Maas en 

Roer (1909) al in 1973 op de wedstrijdkaart van Sailhorse. Huub kocht de 

Ysbrandt (H1211) en was meteen verknocht; in 1978 werd de Kaasbaas (2272) 

aangeschaft. Heel Nederland en Duitsland moest en zou jaarlijks naar Roermond 

komen; was het niet voor de voorjaarswedstrijden, of de najaarswedstrijden, 

dan zeker wel om te trainen, of deel te nemen aan zijn ‘kindje’, de 

‘Drielandencup’. Roermond blijkt voor het gevoel van de Nederlandse zeiler 

echt een dagreis ver weg te liggen; men kwam er niet zomaar naar toe. 

Huub was een fervent zeiler en kaashandelaar en zeilde tot wel 20 wedstrijden 

per jaar in Nederland en Duitsland; niet in de laatste plaats om reclame te 

maken voor de ‘Drielandencup’. Eenmaal werd de wedstrijd georganiseerd in 

België door De Spaanjerd in Kinrooi. Andere kleurrijke zeilers uit Roermond 

waren Piet Wind en Gerard Visser, de tweede voorzitter van SSC. Ook voor 

ondergetekende is het de thuishaven. 

In die beginjaren werd er in de Maasplassen nog volop gebaggerd en ontstonden 

daardoor wel eens vreemde banen, Sailhorses die vastzaten aan ankerlijnen en 

werd regelmatig uitgeweken naar het zeilen van wedstrijd(delen) op de Maas. 
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Maas en Roer heeft Sailhorse al die jaren prima ontvangen en gesteund in 

verschillende fasen van de zoektocht naar erkenning. De derde editie van het 

Sailhorse Hoog Frequent zeilen vond er in 1995 plaats. 

Maas en Roer was in 1997 en 2004 gastheer voor het Nederlands kampioenschap 

Sailhorse en in 1993, 2005 en 2017 vond er de Europacup plaats. 

 

Rotterdam-Hillegersberg, Bergse voorplas, WSV Aegir 

Hillegersberg was bepaald niet de armste wijk van de stad. Het was dan ook 

prettig zeilen bij Water Sport Vereniging Aegir. Vanaf september 1975 waren 

de Rotterdamse leden trots op hun 

wedstrijd. Sailhorse zou er nog 

starten in 1976, 1977, 1978, 1979 

en 1980. 

 

Rotterdam-Kralingen, Kralingse 

plas, Kralingse Zeil Club 

Kralingen is ook bepaald niet de 

armste wijk en de Kralingse plas 

werd in 1970 bekend als Dutch 

Woodstock. Bij de Plasmolen was er 

een zeilschool met 5 Sailhorses en 

wij zij er in 1976 een keer 

gestart met een openingswedstrijd, 

gezamenlijk georganiseerd door WSV 

Aegir, de Rotterdamse Zeilvereniging De Maas, de Kralingse Zeilclub en de 

Watersportvereniging Rotterdam. 

 

Sneek, Sneekermeer, KWS 

In 1974 wordt Sailhorse als Klasse erkend door de NNWB, de Noord Nederlandse 

Watersport Bond en dat maakte de weg vrij om ons te presenteren op dit 

fenomenale evenement. In 1975 is het dan zover. Voor het eerst neemt 

Sailhorse deel aan de toen 40e Sneekweek. 

Sinds 1975 heeft Sailhorse als klasse onafgebroken deelgenomen aan de 

Sneekweek. De Sneekweek is daarmee voor Sailhorse overall, samen met de 

Europa-Cup, de belangrijkste wedstrijd van het jaar.  

Het evenement Sneekweek heeft al die jaren symbool gestaan voor wat ik maar 

omschrijf als het DNA van de klasse. Je maakt samen de klasse, de 

voorschriften en presteert maximaal in scherpe wedstrijden. In de Sailhorse 

klasse overleef je vervolgens alleen, als je op de wal elkaar het resultaat 

gunt, elkaar helpt en veel, heel veel, vrije tijd aan elkaar besteedt. De 

Sailhorse familie en de Sailhorse families bieden je het beste van het beste. 

Het credo van de Sneekweek past daar uitstekend bij: “Overdag om de eer, ’s 

avonds om de sfeer”. 

 

Tot 1979 werd de Sneekweek georganiseerd 

door de Koninklijke Zeil Vereniging 

Sneek -KZVS- op zaterdag, zondag en 

maandag. Op dinsdag, woensdag en 

donderdag werd de wedstrijd 

georganiseerd door Sneker Zeil Club’ -

SZC-. De uitvoering was sinds 1969 in 

handen van het Sneekweek comité, waarin 

leden van beide verenigingen actief 

waren. 

 

Uiteindelijk fuseerden de KZVS en de SZC in 1981 en zo ontstond de huidige 

KWS, de Koninklijke Watersportvereniging Sneek en ging het Sneekweek comité 

ook op in deze nieuwe organisatie. De samenwerking tussen de KWS en Sailhorse 

was en is uitstekend en de KWS heeft Sailhorse al die jaren prima ontvangen 

en gesteund in verschillende fasen van de zoektocht naar erkenning. 
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Naast de Sneekweek, die altijd start op de eerste zaterdag van Augustus, 

organiseert de KWS ook de kleine Sneekweek in het lange Hemelvaartweekend. 

Zowel in 2011 als in 2015 vond de Europacup plaats tijden de kleine 

Sneekweek. In 1998 en 2020 verzeilden we er de ONK Sailhorse. 

 

Stavoren, IJsselmeer, WSV Stavoren 

Omdat Sailhorse zoveel jaren trouw 

was aan Makkum, was het er nooit 

van gekomen om ook eens bij 

Stavoren het IJsselmeer op te 

gaan. In het kader van het ‘Six-

pack’ initiatief uit het jaar 

2000, was het begrip MKE, multi-

klassen-evenement ontstaan. Deze 

initiatieven waren noodzakelijk om 

te zorgen dat er minder maar 

‘grote’ wedstrijden zouden worden 

georganiseerd in een omgeving van 

teruglopende 

vrijwilligersaantallen in de 

verenigingen en minder deelnemers 

in de wedstrijden van alle klassen 

in Nederland. 

In 2014 deden we Stavoren aan met 

het ONK Sailhorse, op een 

spiegelglad IJsselmeer overigens. 

 

Terhorne, Terhornster poelen, ZV 

Onder Ons 

De Terhornster Zeil Vereniging 

‘Onder Ons’ was een van de 

verenigingen in de buurt van 

Langweer die in de beginjaren 

1970-1973 bezocht werden door 

Sailhorse.  

 

Vinkeveen, Vinkeveense plassen, WVA Watersportvereniging Vinkeveen-Abcoude 

De Vinkeveense plassen waren maar een paar keer ons strijdtoneel. In 2000 en 

2019 verzeilden we er ons ONK. Dat lag overigens niet aan de 

watersportvereniging die goed werk levert en laagdrempelig samenwerkt. Het 

werd veroorzaakt door de grote concurrentie van de verenigingen op de 

Loosdrechtse plassen. In 2021 gaan we er de Europacup organiseren. 

 

Wanneperveen, Beulakerwijde, ZV Belterwiede 

Ook al was de Beulakerwijde met de ‘Hollands Venetië’ kampioenschappen al 

direct na de start van de olievlek, in 1977 in beeld, zou het toch tot 2003 

duren voor we er het eerste Sailhorse evenement zouden zeilen. Dat was dan 

wel meteen een ONK van twee weekenden. In 2015 waren we er, weer voor een 

ONK, voor het laatst. 

 

Westerland, Amstelmeer, WV Amstelmeer 

Ondanks veel aandringen van de West-Friese leden, zoals Henk Böhne, zou 

Sailhorse er pas in 1989 voor het eerst zeilen; wel direct gevolgd in 1990 

met de primeur van het Teamzeilen primeur en in 1991 ook de Europacup. Mooi 

water een comité dat het snapt en toch waren we er daarna alleen nog met het 

ONK in 2008. 

 

Wolphaartsdijk, Veerse meer, WSV Wolphaartsdijk 

En toch had Zeeland mooi water vonden we in 1999. Sailhorse organiseerde de 

Europacup en Spanker liftte met ons mee op het Veerse meer. Nou ja, meer, het 

was lang en smal en kronkelig water tussen het eiland Walcheren en het eiland 
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Noord-Beveland dat in het kader van de Deltawerken was afgesloten met de 

Veerse-Gat-dam. Het was een fantastisch kampioenschap en erg gezellig samen 

met de Spanker klasse. 

 

Zoetermeer, Zoetermeerse plas, ZWV Noord-AA 

Met de voorjaarswedstrijden, mede ter training voor de Europacup, was het 

mogelijk om op voor Sailhorse minder bekende plaatsen ook eens te zeilen. Het 

waren zelden grote velden, maar wel altijd pittige wedstrijden. Zo waren we 

in het voorjaar van 2004 en 2005 in Zoetermeer. 

 

Zuidlaren, Zuidlaardermeer, WV Zuidlaardermeer 

Met het kernpunt Paterswolde was het voor andere Groningse wateren niet zo 

makkelijk om Sailhorse aan de start te krijgen. Bij wijze van lokale 

sluitingswedstrijd bezoeken de diehards van Sailhorse sinds 2012 de meestal 

ijskoude Oliebollen-race in november. 

 

Tenslotte 

Er viel veel te kiezen voor de Nederlandse wedstrijdzeiler. Ondanks het feit 

dat Nederland een relatief klein land is, was het niet eenvoudig om 

tientallen wedstrijden te vullen met tientallen deelnemers. Er werd vanaf het 

begin heel veel lokaal gezeild en ieder lid nodigde de club uit naar zijn 

eigen water. Er was in die tijd veel concurrentie tussen de verschillende 

WSV’s. 

 

Het gevolg was zeer gefragmenteerde deelname aan wedstrijden. Met de na 1980 

internationaal ingezette daling van de wedstrijddeelname bij meermansboten, 

had ook Sailhorse te maken. Geleidelijk moest de wedstrijdkalender kleiner 

worden om ervoor te zorgen dat de gemiddelde deelname een beetje op peil zou 

blijven. 

Deze ontwikkeling loopt parallel aan de afnemende hoeveelheid vrijwilligers 

bij watersportverenigingen. Deze vrijwilligers organiseren wedstrijden en hun 

animo neemt tot op de dag van vandaag verder af.  

Rond het jaar 2000 is Sailhorse een van de Klassen die actief samenwerking 

zoeken met andere klassen om Multi Klassen Evenementen -MKE- te organiseren, 

zodat we minder watersportverenigingen belasten met kleine, ook voor hen, 

oninteressante wedstrijden. 

 

Nieuwe maand 

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

verslag doen van ‘Sailhorse Quo Vadis’, een episode die zou uitmonden in 

Sailhorse ‘Type G”.   

 

Henk van Dijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot zover een overzicht van 50 jaar wedstrijdherinneringen in Nederland 


