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‘Geschiedenis van de Sailhorse 

klassenvoorschriften ‘  
 

 

Waar ging het om bij de eerste klassenvoorschriften? 
Hallo, niet wedstrijdzeiler, niet stoppen hier! De 

klassenvoorschriften zijn er ook voor de niet wedstrijdzeiler. Lees 

verder en laat u verrassen door deze bijzondere wereld. 

 

Lezend in de historie, kunnen we twee doelen herkennen, enerzijds het 

streven naar (h)erkenning en anderzijds de ambitie om internationale 

klasse te worden. 

Bij het streven naar (h)erkenning speelden zaken als veiligheid, lage 

kosten, sportieve uniformiteit en het feit dat je door eenheid een 

volwassen klasse bent, een belangrijke rol. Dit streven was duidelijk 

gericht op alle zeilers, niet alleen de wedstrijdzeiler. Laten we 

zeggen dat er nog grijze gebieden waren waar meerdere interpretaties 

mogelijk waren. 

Bij de inzet om de status internationale klasse te bereiken, moest al 

het grijs echt zwart-wit worden. De klassenvoorschriften moesten 

hiervoor scherp worden en mochten niet meer multi-interpretabel zijn. 

 

De aanpak in dit `Bericht van toen` 
300 pagina’s of 14? 

Het was natuurlijk mogelijk om alle eerder in Nederland en Duitsland 

gepubliceerde pagina’s met klassenvoorschriften in dit `Bericht van 

toen` te plakken. In dat geval waren we zeker op meer dan 400 pagina’s 

gekomen. Naast reisverhalen, met meer dan 250 pagina’s, en 

vergaderverslagen met meer dan 350 pagina’s, werd er over geen 

onderwerp zoveel gepubliceerd als over de klassenvoorschriften. 

 

Af en toe laten we elementen uit klassenvoorschriften zien, meer 

bedoeld om het verhaal van 50 jaar ontwikkeling in de 

klassenvoorschriften te ondersteunen dan om inhoudelijk bij elke punt 

en komma van die klassenvoorschriften stil te staan. 

We gaan de focus dus meer op de omstandigheden, dan op de inhoud 

leggen. 

 

Wat maakt klassenvoorschriften tot saaie(voor sommigen) en (zeker)taaie kost? 

Een mooi voorbeeld van maximale inzet is het 53 pagina’s tellende 

klassenvoorschrift van de Finnjol, notabene 1 grootzeil, geen 

verstaging en toch 53 pagina’s! Een voorbeeld van minimale inzet is de 

1e versie in 1974, bestaand uit 2 pagina’s, van de NL Sailhorse 

klassenvoorschriften! 

 

Voorwoord: 
Als onderdeel van Sailhorse's 50e verjaardag publiceert ISCA elke maand een "Bericht van Toen".    
Tijdens de 12 maanden uit de ISCA-kalender 2020-2021 proberen we je mee te nemen in 
grappige, interessante en lonende dingen uit de 50-jarige geschiedenis van Sailhorse. 
Dit twaalfde en laatste "Bericht van Toen" gaat over "De ontwikkeling van de klassenvoorschriften" 
door de jaren heen. 
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Het meten is een bijzondere activiteit. Vaak is het zo, dat als 10 

mensen meten, er ook 10 afwijkende uitslagen zijn. De verschillen 

ontstaan door:  

(1) de definitie van wat gemeten moet worden,  

(2) de relevantie van wat gemeten moet worden 

(3) over hoe er gemeten moet worden en  

(4) de mate van nauwkeurigheid waarmee gemeten wordt. 

 

Ad1: De klassenvoorschriften gaan er met name om wat er gemeten moet 

worden, maar wat schiet je daar mee op als in het ene land de lengte 

van de mast anders wordt bepaald dan in het andere? Met name in de 

vroege jaren was er internationaal een gebrek aan definitie en toen 

dat door de IYRU werd opgebouwd, ging de ene nationale autoriteit daar 

anders, ook in de tijd, mee om dan de andere.  

Voorbeeld: In 1975 wordt geschreven `De kiel steekt max. 800 mm onder 

het schip uit in neergelaten toestand`. Dat lijkt een plausibele 

omschrijving, maar op basis hiervan kun je niets meten. Er ontbreken 

twee belangrijke elementen: (1) vanaf welk punt wordt gemeten (vanaf 

nulpunt, vanaf achter- / voorzijde kielschacht of vanaf diepste punt 

van de romp)en (2) in welke toestand wordt gemeten (loodlijn vanaf 

horizontale toestand van de binnenvoer, of van de romp achter de 

kiel)? 

 

Ad2: Dan kun je je nog afvragen of een waarde relevant is. Sailhorse 

is daar ook zo’n mooi voorbeeld van. 

Voorbeeld 1: Je kunt je afvragen of de plaats waar het voorstag op de 

mast komt een relevante waarde is. Immers het voorstag heeft in een 

wedstrijd geen enkele functie. 

Voorbeeld 2: Stel dat je aan de ene kant zegt dat de schootvoering van 

de fok vrij is en aan de andere kant dat je de door de fabriek 

geleverde materialen alleen mag vervangen, maar geen (trim) functie 

mag toevoegen op de fokkeschoot, dan vraag je je wel af wat het nut 

van de definitie ‘schootvoering is vrij’ dan wel is. 

Voorbeeld 3: Je kunt je afvragen of, zoals in 1975 werd omschreven, 

`De kosten van het zeilen in de Sailhorse zo laag mogelijk te houden`, 

er in het kader van meetbare eenheid, ten behoeve van wedstrijden, in 

een klassenvoorschrift relevant is. Het kan zeker een moreel of 

commercieel kompas zijn, te gebruiken in een reglement. 

 

Ad3: Tegenwoordig heeft ISAF een 55 pagina tellend document, Equipment 

Rules of Sailing (ERS), over hoe je moet meten en welke naam wordt 

toegekend aan een type meting. Het is nu volstrekt transparant en 

compleet. Dat was lang niet of niet helemaal het geval. 

In de beginjaren was het allemaal nog niet zo gestructureerd en kon 

het gebeuren dat de Duitse SKV zelf Sailhorse klassenvoorschriften had 

ontworpen, met eigen meetmethoden, goed gekeurd door de DSV(Deutsche 

Segler Verband), maar die uiteindelijk niet aansloten bij de door de 

IYRU ontwikkelde definities. 

 

Ad4: Iemand die wel eens ooit metingen verricht, weet het. Of dat nu 

een boot is, of de meester timmerman is die in een keer de onderdelen 

van een kast passend moet maken, of je moet als hobbyist de doorsnede 

van de keukengootsteen bepalen, meten is een vak dat niet iedereen 

gegeven is. 
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Internationale omstandigheden 
‘In den beginne was er niets‘, zo wordt in een beroemd boek 

geschreven. Toen was er in 1904 een Brits initiatief, in 1906 een 

eerste conferentie in London, in 1907 een tweede conferentie in Parijs 

en sindsdien bestaat de in Europa opgerichte IYRU. Na WO1, de 

economische crisis, en WO2 was er in plaats van het niets in den 

beginne, in elk geval iets van samenspraak maar nog niet zo zeer de 

noodzakelijke uniformiteit. 

 

Ieder land organiseerde het managen van bootsklassen op zijn eigen 

manier. Dat was van invloed op de vastlegging in klassenvoorschriften, 

van de hoofdstuk indeling, tot en met de al dan niet eenduidige 

uitvoerbaarheid.  

Naarmate de jaren vorderen wordt de internationale samenwerking 

versterkt en ontstaat er, mede in relatie tot de Olympische spelen, 

een 4-jaarlijks ritme van aanpassingen in voorschriften en spelregels. 

Ook in de zeilsport worden de nationale- en commerciële belangen 

groter en dat voert natuurlijk de druk op eenduidigheid op.  

 

Omschrijf je alles of juist niet? 
Door de jaren heen werd geleerd dat je alles beter en completer moest 

omschrijven, want er was regelmatig ruimte voor niet bedoelde 

interpretaties en de daaruit voorvloeiende discussies, onvrede over 

daaruit voortvloeiende protestuitspraken, enzovoort. 

Klassenvoorschriften werden daarom telkens uitgebreider en we 

probeerden van alles te omschrijven. Zo was het, mede ingegeven door 

de wens van Sailhorse om een betaalbare klasse te blijven, een vast 

onderwerp, dat de overloop en de rolfok niet waren toegestaan. Dat kun 

je dan op diverse manieren omschrijven; die stijl noemen we ‘open 

voorschriften’. 

Je kunt ook kiezen voor ‘gesloten voorschriften’ waarin geldt dat 

alles wat niet in het voorschrift genoemd staat, ook niet is 

toegestaan.  

Door de vijftig jaar Sailhorse geschiedenis heen is de, veelal door 

het Verbond opgelegde, migratie van open voorschriften, via een 

hybride vorm en uiteindelijk naar de gesloten vorm van heden, ook een 

van de vele oorzaken van aanpassingen in de voorschriften. 

 

Politiek, deskundig en zo 
Telkens als er een aanpassing moest worden voorbereid, speelde ook het 

element politiek een rol. De nationale politiek van de KNWV / DSV, de 

nationale politiek van de Sailhorse klassenverenigingen, maar ook de 

internationale politiek in IYRU-ISAF en zeker ook in ISCA. 

Daar moest dan met expertise en deskundigheid naar gekeken worden. 

Maar ja, wie moest dan de mening, of zelfs het inzicht van de ene 

expert wegen ten opzichte van de andere deskundige? Het antwoord laat 

zich raden. Het leidde altijd weer tot politiek en de bijbehorende 

‘wie kent wie’ en ‘ons kent ons’ werelden. 

 

Voorbeeld van het eerste klassereglement in Nederland 
Wellicht waren er eerdere versies, maar dit is de eerst die in 

Horsevoer in 1974 te vinden was. Het betreft maten die aan een 

tekening waren gekoppeld. 
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Het is aardig 

om te zien 

dat veel van 

deze maten 

nog steeds 

actueel 

zijn…, ook al 

moeten we ze 

in de meeste 

gevallen 

interpreteren 

als maximum 

maten 

(toleranties 

waren er toen 

blijkbaar 

nauwelijks…). 
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KLASSE-REGLEMENT SAILHORSE NL 1975 

De Sailhorse is ontwikkeld als kombinatie van open toerboot en 

sportief wedstrijdschip, waarin iedere zeiler zich thuis kan voelen.  

1. Het doel.  
Doel van deze reglementen is: 

o De boot Sailhorse als een eenheidsklasse te waarborgen.  

o De kosten van het zeilen in de Sailhorse zo laag mogelijk te 

houden.  

o De boot geschikt te houden voor familietoervaart.  

o De veiligheid van het schip te waarborgen.  

o Door de gelijkheid van de schepen het gebruik van 

wedstrijdtechniek en zeilervaring te bevorderen en daardoor het 

wedstrijdzeilen een test te laten zijn tussen zeilers en niet 

tussen boten.  

2. De bouwer.  
In deze regels wordt onder bouwer verstaan: Cather Friesland B.V. 

of iedere andere producent die door Cather Friesland B.V. daartoe 

licentie heeft ontvangen.  

3. De Sailhorse.  
Een Sailhorse bestaat uit: romp, mast, giek, kiel, roer, grootzeil, 

genua, fok, spinnaker, spinnakerboom. 

4. De romp.  
De romp is door de bouwer gemaakt van kunststof, De dubbele bodem 

van gelamineerd polyester is geheel gevuld met polyurethaanschuim. 

Het dek is van polyester, voorzien van een stootrand, Onder het 

gangboord bevinden zich minimaal 2 en maximaal 4 kastjes.  

Het beslag, zoals dat is aangebracht door de bouwer volgens de 

meetvoorschriften, mag niet gewijzigd worden, d.w.z. dat geen 

aanvullend beslag is toegestaan; wel mag beslag vervangen worden 

door gelijksoortig beslag met gelijke functie.  

De schoot- en valvoering van de spinnaker is vrij; voor de 

schootvoeringen van genua en fok zijn 2 extra klemmen toegestaan. 

Hangbanden, als voetgordels, voor het buitenboord hangen, zijn 

toegestaan.  

Er zijn in de romp twee zelflozers aangebracht. In de spiegel is 

één stop toegestaan Ø 30 mm  

Gewicht inclusief beslag minimaal 290 kg  

Lengte over het gehele schip, inclusief stootrand 6130 mm  

Lengte over de waterlijn 5560 mm  

Breedte inclusief stootrand 2140 mm >.  

5. De mast.  
De mast is van geanodiseerd aluminium. Het profiel is over de 

gehele lengte gelijk. Mast en beslag worden door de bouwer 

geleverd. De mast staat vast op het dek. De mast heeft een 

voorstag, één paar zalingen; twee bovenwanten en twee onderwanten, 

alle 4 wanten zijn voorzien van schroefwantspanners. Zalingen en 

wanten mogen niet verplaatst worden.  

Maximale hoogte fokkeval bedraagt 6025 mm. Spinnakerval loopt 

buiten de mast om; max, hoogte van de spinnakerval bedraagt 6265 

mm. Beslag voor de spinnakerboom is vrij.  

De grootzeilval loopt door de zeilgleuf. Het grootzeil wordt 

zodanig gehesen, dat het zich steeds tussen banden bevindt, waarvan 

de bovenkant onderste band op 400 mm hoogte en de onderkant 

bovenste band op 7650 mm hoogte. Giekneerhouder en cunninghamhole 

constructie en trapeze zijn vrij. Mastspoor staat vast op het dek.  
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Gewicht met beslag minimaal x kg. Lengte totaal 7780 mm afwijking 

max. 5 mm. Grootste maat doorsnee profiel 90 mm Kleinste maat 

doorsnee profiel 60 mm. (Alle maten zijn gemeten vanaf het onderste 

punt van de mastvoet.)  

6. De giek 
De giek is van geanodiseerd aluminium. Het profiel is over de 

gehele lengte gelijk. Giek en giekbeslag worden door de bouwer 

geleverd. Grootzeilonderlijkstrekkerkonstruktie is vrij. Het 

grootzeil bevindt zich steeds tussen de mast en de band van de giek 

op 3075 mm vanaf de achterkant van de mast gemeten. Grootste maat 

doorsnee profiel 90 mm. Kleinste maat doorsnee profiel 45 mm.  

7. De kiel.  
De kiel is een gietijzeren bulbkiel volgens de vorm van de 

meetmallen, en intrekbaar d.m.v. een spindel. In de kiel wordt door 

de bouwer het zeilnummer geslagen. De kiel steekt max. 800 mm onder 

het schip uit in neergelaten toestand; in opgehaalde toestand max, 

320 mm. Maximale lengte van de kielschacht, evenwijdig aan de bodem 

gemeten, bedraagt 550 mm. Gewicht: 185 kg,  

8. Het roer. 
Het roer bestaat uit een roerblad, roerkap, helmstok en 

helmstokverlenger. Het roerblad is scharnierend ophaalbaar, de 

vormen en maten corresponderen met de meetmal; min. dikte x mm. 

Maximaal steekt het 750 mm onder het schip uit. Het totale gewicht 

van het roer is min. x kg (x = waarschijnlijk 13).  

9. Spinnakerboom.  
De spinnakerboom heeft een totale lengte, incl. beslag van maximaal 

2300 mm. Beslag en materiaal spinnakerboom zijn vrij.  

10. Het grootzeil,  
Het grootzeil is gemaakt van min. 200 gram/m² doek, 4 zeillatten 

delen achterlijk in ongeveer 5 gelijke delen, Lengte zeillatten ca, 

1000 mm. De bovenkant van de bovenste zeillat zit op 1550 mm van 

top, op voorlijk gemeten. Achterlijk in rechte lijn gemeten max, 

7770 mm Het grootzeil moet reefbaar zijn, d.w.z. ca. 1000 mm 

verkort kunnen worden door middel van een reeflijn. Een venster van 

max. 0,9 m² is toegestaan,  

Breedte 2000 mm van top max. 1380 mm;  

Breedte 3000 mm van top max. 1900 mm,  

Breedte 5500 mm van top max. 2800 mm.  

Lengte voorlijk max. 7250 mm;  

Lengte onderlijk max, 3050 mm.  

11. De Genua.  
Lengte voorlijk max. 6350 mm.; Lengte achterlijk max, 6300 mm; 

Lengte onderlijk max. 3540 mm. Onderlijkronding max. 150 mm, Een 

venster van max, 0,3 m² is verplicht. Doek gewicht minimaal 200 

gr/m².  

12. De Fok.  
Lengte voorlijk max. 6350 mm.; Lengte achterlijk max. 6000 mm; 

Lengte onderlijk max. 2400 mm.; Onderlijkronding max. 150 mm. 

venster van max. 0,3 m2 is verplicht. Doek gewicht minimaal 200 

gr/m².  

13. De Spinnaker.  
Doek gewicht min. 0,32 gr/m². Voor het opmeten moet de spinnaker 

symmetrisch over de middellijn gevouwen worden. Lengte langs de 

middennaad max. 6820 mm; Onderlijk min. 2200 mm, max. 2350 mm; 
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Lengte zijlijken max. 5800 mm.; Lengte 1/4 van boven max. 1700 mm; 

Lengte 5 van boven min. 2300 mm, max. 2500 mm.  

14. Uitrusting.  
De volgende uitrustingstukken moeten altijd aan boord zijn:  

o anker, min. 3,4 kg, met ankertros eraan vast van min. 20 m, Ø 

min. 8 mm  

o 1 landvast, min. 5 m. lang  

o 1 emmer, inhoud min. 10 liter  

o Ì peddel, min. 1 m. lang  

o 2, resp. 3 zwemvesten; 1 zwemvest per persoon.  

Tijdens de wedstrijden mag slechts 1 grootzeil, 1 fok, 1 genua en 1 

spinnaker aan boord zijn.  

15. Bemanning.  
De boot wordt in de wedstrijden met minimaal 2 bemanningsleden en 

maximaal 3 bemanningsleden gevaren. Bij bemanning door 2 personen 

is trapeze toegestaan; dit mag niet wanneer men met 3 man vaart,  

16. Klasse-teken en -nummer.  
Het Sailhorse-teken moet aan iedere kant van het grootzeil zijn 

aangebracht. Het wedstrijdnummer van de boot wordt uitgegeven door 

de bouwer. Het nummer, zoals dit in de kiel is geslagen, moet aan 

iedere kant van het grootzeil worden vastgenaaid of op andere wijze 

worden aangebracht, zulks in overeenstemming met de reeds bestaande 

voorschriften van de IYRU; behalve dan dat het nationaal symbool 

niet noodzakelijk is. Ook de spinnaker moet voorzien zijn van de 

corresponderende zeilnummers,  

17. Reparaties.  
In voorkomend geval van schade aan romp of tuig mogen reparaties 

slechts worden verricht, indien zij geen inbreuk maken op de 

essentiële vorm of karakteristieken van boot of tuig. 

18. Wijzigingen.  
In dit reglement mogen geen wijzigingen worden aangebracht, tenzij 

dit met toestemming gebeurt van de Nationale Autoriteit en niet 

minder dan 75% van de SSC leden.  

19. Algemeen.  
Alle maten en gewichten moeten overeenkomen met de 

meetvoorschriften. 

 

ISCA-rules (ISCAR)  
De klassenvoorschriften 

van de International 

Sailhorse Class 

Association waren sinds 

de oprichting van ISCA 

in 1976 iedere ISCA-

vergadering een stevig punt van overleg. In 1980 worden de eerste 

daadwerkelijke uniformeringen aanleiding voor aanpassing van de 

voorschriften in de SSC in Nederland en SKV in Duitsland. Deze 

aanpassingen werden gedaan op basis van de ISCAR-versie 1. 

Telkens weer waren er, bij SSC en of SKV, elementen die nationaal niet 

konden worden ingevoerd, vanwege de nationale autoriteit (KNWV-DSV), 

vanwege verenigingspolitiek of experts met een te groot ego. 

Het aanpas-spel van ISCAR leidde tot de eerste officieel gedrukte 

ISCAR-versie 6 in 1986, het beruchte blauwe boekje dat in NL en D werd 

uitgegeven. 

 



 

Pagina 8 

Sailhorse ‘Bericht van Toen 
Bericht nr: 12, Februari 2021           Bron: Horsevoer+Pferdefutter 

 

Smakelijk nieuws in 1976 
Nadat in januari 1976, onder leiding van Cather Friesland, in 

Düsseldorf de ISCA was opgericht en de aanzet was gegeven tot ISCAR, 

én bij Cather Friesland ook de SSC klasse-reglementen van 1975 op de 

mat waren gevallen, verbaasde Cather Friesland vriend en vijand in 

maart 1976: 

Tijdens de Hiswa-rai 1976 werd de Sailhorse getoond, compleet 

geïnstalleerd met rolfok en overloop… 

Dat dit in SSC en SKV niet goed werd ontvangen, is een understatement. 

 

De aanpassingen in 1980 
Het was iedere wedstrijdzeiler bekend dat er nogal wat verschil was 

tussen de klasse-voorschriften van de SSC en de SKV (Sailhorse Klasse 

Verein - Duitsland-), zo werd geschreven in Horsevoer 1980-2. De tekst 

gaat dan verder… 

 

Om dit gelijk te trekken heeft de ISCA de ISCA-rules in het leven 

geroepen. Hierbij hebben de SSC en de SKV, water in de wijn moeten 

doen. Het is de bedoeling dat de SKV langzamerhand onze voorschriften 

overneemt en met name ook de meetmethodes. De SSC heeft samen met het 

KNWV deze voorschriften opgesteld. De SKV heeft dit echter allemaal 

zelf uitgezocht, waardoor er verschillen ontstonden met internationale 

meetmethodes.  

 

Kort gezegd komt het erop neer dat wij enkele grotere zeilmaten zouden 

krijgen en wel als volgt:  

Genua:  

lengte achterlijk van 6150 naar max. 6300 (+ 15 cm)  

lengte voorlijk van 6300 naar max. 6350 (+ 5 cm) 

Fok:  

lengte achterlijk van 5950 naar max. 6000 (+ 5 cm)  

lengte voorlijk van 6300 naar max. 6350 (+ 5 cm)  

Spinnaker:  

lengte middellijn van 6650 naar max. 6820 (+ 17 cm)  

 

De aanpassingen voor de SKV zijn veel omvangrijker. Met name maten 

betreffen de mast (plaatsing beslag), enkele zeilmaten, meetmethodes, 

waardoor andere maten ontstaan enzovoort. 

  

Verder is er een voorstel betreffende een uitzondering op:  

Klasse-voorschrift 7.3. Dat luidt: Het beslag, zoals dat wordt 

aangebracht door de bouwer volgens de beslaglijst van de 

meetvoorschriften, mag niet gewijzigd worden, d.w.z. dat geen 

aanvullend beslag is toegestaan, wel mag beslag vervangen worden door 

gelijksoortig beslag met gelijke functie. De uitzondering betreft de 

sjorlier, te vervangen door een zelf remmend blok. Regel 7.3 zou dan 

als volgt luiden: …… met gelijke functie, uitgezonderd de sjorlier 

welke vervangen kan worden door beslag met gelijke functie.  

 

Klasse-voorschrift 22 luidt: In dit reglement mogen geen wijzigingen 

worden aangebracht, tenzij dit met toestemming gebeurt van de 

Nationale Autoriteit en niet minder dan 75% van de leden van de SSC 

Vandaar dat deze wijzigingen voorgesteld zullen worden op de 

voorjaarsvergadering van de SSC. Mogelijke op- en aanmerkingen en 

suggesties kunnen dus nog aangebracht worden. 
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We gaan niet op alle details en verschillen in, maar stellen ons de 

vraag: 

 

Hoe dan? 

Als je naar de maat van achterlijk Genua kijkt in klasse reglement SSC 

1975, dan zie je daar 6300mmm. In 1980 moet SSC haar maat aanpassen 

van 6150mm naar 6300mm. Dat kan twee dingen betekenen; (1) er is in 

SSC tussentijds een aanpassing gedaan van 6300mm naar 6150mm, of (2) 

er is iets anders aan de hand. Hier gaat het om meetmethode. Het 

verschil zit hem in de vraag of je de rechte lijn tussen halshoek en 

schoothoek meet, of dat je over het onderlijk (inclusief de broek dus) 

gaat meten. 

 

TOCH ISCAR 
 

In 1986 bereikt 

ISCAR, in versie 

6, eindelijk 

balans.  

 

Het werd meteen 

gedrukt, als 

bewijs dat het 

nu in beton was 

gegoten.  

 

Sailhorse kreeg 

toen zijn BLAUWE 

BOEKJE… 
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De voorschriften ontwikkelen reactief  
Om het een beetje overzichtelijk te houden, kijken we alleen naar 

Duitsland en Nederland. Uiteraard speelden vergelijkbare aspecten in 

Zwitserland, Oostenrijk en Denemarken. 

 

Onderstaand zie je, genummerd, de elementen die in de tijd van invloed 

waren op de klassenvoorschriften, maar in de meeste gevallen 

aanleiding -lees ook ‘verplichting’- waren voor aanpassing. 

 

1. In de opstartjaren 1970, 1971 en 1972 produceerde ‘De Woudfennen’ 
de eerste 350 Seahorses, de type `A` (met lier en kiel meer naar 

voren geplaatst).  

2. In 1972 werd in Duitsland de Sailhorse Klasse Vereinigung -SKV- 
opgericht. De SKV werd meteen door de DSV -Deutsche Segler Verband-

, het Duitse Watersportverbond, erkend als eenheidsklasse. Zo’n 

erkenning gaat gepaard met klassenvoorschriften (gebaseerd op type 

`A`).  

3. In die jaren was IYRU -International Yacht Racing Union- de 
internationale koepel (KNWV voert nieuwe regels sneller in dan 

DSV). 

4. In de jaren 1973 en 1974 produceerde de Seahorse 
Jachtbouwmaatschappij de rompen van type `B` van nummer 351 tot 

1000. 

5. In 1973 wordt de Sailhorse Sailing Club -SSC- opgericht en in 1974 
wordt Sailhorse door de NNWB erkend als toegelaten klasse.  

6. In 1974 wordt er voor het eerst gesproken over ISCA, de 
International Sailhorse Class Association.  

7. In de jaren 1974 en 1975 produceerde de Sailhorse 
Jachtbouwmaatschappij de rompen van type `C` van nummer 1000 tot 

1450. 

8. In 1974 wordt in Nederland door de SSC de eerste NL-versie van 
klassenvoorschriften gepubliceerd. Deze klassenvoorschriften waren 

dus gebaseerd op type `C`. 

9. In de jaren 1975, 1976 en 1977 produceerde Cather Friesland de 
rompen van type `D` van nummer 1451 tot 2347. 

10. Op 24 januari 1976 stuurt SSC een erkenningsaanvraag (met NL-versie 
2 van de klassenvoorschriften) in naar de NNWB, de Noord 

Nederlandse Watersport Bond. 

11. Op 31 januari 1976 wordt ISCA opgericht en wordt vanaf dan het 
streven naar de status `Internationale klasse` aangejaagd.  

12. Op 17 juni wordt SSC door het KNWV erkend als klasse met beperkte 
eenheid. 

13. In 1977 moet men, op basis van IYRU-reglement aanpassingen, ook in 
de klassenvoorschriften opnemen dat er, naast klasse-teken en 

rompnummer ook het land van herkomst met een letter wordt 

aangeduid. 

14. In de jaren 1980 tot 1989 produceerde jachtwerf Vlieger de rompen 
van type `E` van nummer 2348 tot 2499 (van schuim naar hol 

drijfvermogen). De status van de klasse veranderde hierdoor van 

`met beperkte eenheid` naar `toegelaten klasse`. 

15. In de jaren 1989 tot 2012 produceerde jachtwerf De Kloet de rompen 
van type `F` van nummer 2500 tot 2599 binnen- en dekmal 

aanpassing).  

16. In 1995 wordt Sailhorse erkende klasse.  
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17. In 1996 wordt de ISAF -International Sailing Federation- de 
internationale koepel. De voorschriften komen in een hybride vorm 

(tussen open en gesloten). 

18. In 1998 worden we nationale klasse. 
19. In de jaren 2012 tot heden produceerde Polybouw in opdracht van SSC 

de rompen van type `F` van nummer 2600 tot 2620.  

20. In 2015 wordt World Sailing de internationale koepel. We gaan naar 
volledig gesloten voorschriften. 

21. In 2019 worden we op basis van de nieuwe ISCA-rules een nationale 
klasse met internationale verspreiding (naar voorbeeld van de O-

jollen klasse). 

 

Typische Sailhorse zaken 
Samenwerken is niet eenvoudig 

In 1995 werd Sailhorse in Nederland, na vijf jaar strijd met het 

Verbond, een erkende klasse. Deze erkenning was het resultaat van 

onder andere aanpassingen in de klassenvoorschriften. Deze 

aanpassingen werden niet in ISCA-overleg tot stand gekomen en legden 

een bom onder ISCAR en de samenwerking met de Duitse klasse.  

Tijdens de ALV 2001 besliste SSC dat een rolfok tijdens de wedstrijden 

is toegestaan en dat het voorstag niet meer van 3mm staaldraad moet 

zijn.  

Dat lijkt allemaal logisch en zo werd het door de zeilers ook ervaren, 

maar het door SSC eenzijdig, zonder enige vorm van overleg met SKV, 

genomen besluit was olie op het al brandende vuur in de ISCAR.  

Uiteindelijk was er weer twintig jaar nodig om met veel energie en de 

goede samenwerking, over en weer, te komen tot de nieuwe ISCAR in 

2019. 

 

De lengte en breedte van de Sailhorse 

De ‘LOA’, Lengte Over Alles, houdt veel mensen nog steeds bezig, 

getuige de vragen die er elk jaar weer over komen. We gaan er hier 

(beknopt) op in. 

We zien in de eerst SSC klasse-reglement in 1974 als LOA 6000mm staan 

en een jaar later op 6130mm. De grootste LOA die ooit werd 

gepubliceerd was 6180mm. De BOA is in 1974 2000mm en een jaar later op 

2140mm. Deze variaties kwamen in alle landen voor.  

 

Was er dan zo weinig uniformiteit in de bouw dat dit kon bestaan? Neen 

hoor, er waren twee aspecten die dit beïnvloedden: 

1. Meetmethode 
Zoals eerder in dit bericht omschreven, was er bepaald geen 

definitie van, in dit geval, de ‘LOA’. Moesten de schuimpjes, van 

1000 t/m 2347, gemeten worden met de rubberrand aan de spiegel én of 

met het verdikte boegbeslag (al dan niet met de ring die daaraan 

zit), of moest het gemeten worden vanaf het polyester van de 

bovenkant spiegel tot het polyester aan de bovenkant van de boeg? 

Enfin, je snapt het al, dat, bij afwezigheid van een ondubbelzinnige 

definitie van ‘LOA, iedere expert en Verbondsmeter gelijk had. 

Uiteraard geldt dit ook voor de ‘BOA’, de Breedte Over Alles en een 

heleboel andere maten. 

Bij het meten wordt tegenwoordig gemeten vanaf het romp-nulpunt 

(snijpunt spiegel en romp, in de as. Hiervoor moet de boot -lees 

binnen vloer- waterpas staan. Dit waterpas staan bij het meten moest 

op enig moment na de holle rompen, omdat de spiegels vanaf toen ook 
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nog wel eens uit het lood stonden. Als er metingen werden verricht, 

toen vanuit de bovenkant spiegel, leidde dat natuurlijk ook tot 

verschillen. 

2. Polyesterkrimp 
Bij het produceren van producten met behulp van polyester, heeft de 

bouwer te maken met krimp. Met andere woorden, toen de eerste 

Sailhorse romp-mal, laten we deze `mal A` noemen, werd gemaakt van 

het houten origineel het positief (ook wel plug genoemd) in 1969-

1970, had deze `mal A` ten opzichte van het origineel al wat krimp. 

Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de rompen die uit die eerste 

romp-mal werden geproduceerd. 

Om te beoordelen hoe vaak dit principe van krimp van toepassing was 

op Sailhorse, lopen we even door de geschiedenis. Na de eerste 350 

rompen werd een nieuwe plug gemaakt en ontstond `mal B`. Voor nummer 

1000 en of 1350 werd een nieuwe plug gemaakt waar `mal C` en of `mal 

D` uit ontstond. In 1980 werd sowieso een nieuwe plug gemaakt voor 

`mal E`. Dat zijn opgesteld tenminste 5 gekrompen kopieën. Verder 

dan een aanname dat dit krimp effect op krimp effect inmiddels 4 tot 

5 cm lengte heeft gekost, durven we als non-expert niet te gaan.  

 

Uitrusting / veiligheid 

In de klassenvoorschriften staat altijd een hoofdstuk ‘uitrusting’. In 

belangrijke mate wordt hiermee bedoeld ‘veiligheid’. Het is niet 

vanzelfsprekend dat zeilers nadenken over hun veiligheid en daartoe 

ook middelen aan boord hebben. 

De ervaring leert dat deze uitrusting echt noodzakelijk is en het 

verschil kan maken. Voor de goede orde neem ik per uitrustingsstuk de 

ontwikkeling met u door; dit zijn de lessen uit de praktijk: 

1. Het anker; dat moest in 1975 minimaal 3,4 kg zijn, met ankertros 
eraan vast van minimaal 20 m, Ø minimaal 8 mm. Er is veel schade en 

schande ontstaan door dit te lichte anker. Daarom is het nu 

verplicht om een anker van 8 kg te hebben, met 25 m. ankerlijn van 

10mm dik.  

3. De landvast van minimaal 5 m. lengte is vervangen door een sleeplijn 
van minimaal 12.m lengte en 8mm dik.  

4. Een emmer, inhoud minimaal 10 liter is onveranderd gebleven. Het nut 
van de emmer is om na het omslaan, zo snel mogelijk water uit de 

boot te kunnen scheppen. 

5. Een peddel, minimaal 1 m. lengte is gebleven. 
6. Zwemvesten staan niet meer in de klassenvoorschriften, maar in 

plaats daarvan worden ze door de wedstrijdorganisatie verplicht 

gesteld. Toch is het raadzaam om 1 zwemvest per persoon aan boord te 

hebben.  

 

Minimum en maximum 

In het begin waren bijna alle maten als een maximum of minimum maat 

aangegeven. Geleidelijk aan kwamen er meer minimum en maximum maten in 

de voorschriften. Pas na 49 jaar, in 2019, hebben alle maten een 

minimum en maximum maat gekregen. Sommigen zullen zich afvragen waar 

dat toch voor nodig is. 

Wel, het antwoord is heel eenvoudig. Als je gaat meten, kom je 

(vrijwel) nooit op de aangegeven maat uit, want er is altijd sprake 

van wat afwijking, ook wel tolerantie genaamd. Om een maatvoorschrift 

goed te keuren, moet de meting binnen de tolerantie vallen. 
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SMART 
 

In 1970 was dit principe nog niet bekend, maar wordt inmiddels op vele 

doelstellingen in processen en voorschriften toegepast. 

SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, 

Tijdgebonden. SMART ondersteunt de uniformiteit van voorschriften. 

Met name in de laatste fase van de ISCAR in 2019 hebben we volgens dit 

patroon een goede laatste toetsing kunnen doen. 

 

 

ISCAR 2020 
 

Zo zien de ISCAR er nu uit. U kunt ze downloaden via 

https://www.watersportverbond.nl/media/e4rbntuo/cr-sailhorse-2020.pdf  

 

 

Oude en Nieuwe tijden 

Na 12 ‘berichten van toen’ die 

we in het kader van 50 jaar 

Sailhorse hebben gepubliceerd, 

mogen we vaststellen dat 

Sailhorse zijn plaats in de 

Watersportwereld heeft 

waargemaakt. 

 

Tegelijkertijd moeten we 

vaststellen dat het aantal 

actieve Sailhorses in deze 

tijd aan het afnemen is. 

Daarvoor is een logische 

verklaring. Er worden immers 

aan de voorkant minder nieuwe 

boten gebouwd en verkocht dan 

er aan de achterkant vanwege 

ouderdom af vallen. De 

geprezen ‘schuimpjes’ komen 

steeds vaker over hun 

technische leeftijdsgrens. 

 

Toch willen we meer, of in elk 

geval niet minder, zeilers die 

van een Sailhorse genieten op 

alle meren in Europa zien 

varen. 

De nieuwe tijd geeft ons, net 

als 50 jaar geleden, een 

enorme uitdaging. Laten we met 

zijn allen die uitdaging aangaan! 

 

Henk van Dijk 

https://www.watersportverbond.nl/media/e4rbntuo/cr-sailhorse-2020.pdf

