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Zeiltitels om nooit te vergeten

Duco Hacquebord (links) met Harold van der Gang op weg naar de nationale titel in de
Spanker-klasse.
foto eize hoekstra

LEEUWARDEN Friese zeilers sloegen hun slag op de NK’s Spanker

en Twaalfvoetsjol. Duco Hacquebord uit Aalsum en Sneker Arjen

Kort hebben ieder hun verhaal.

Duco Hacquebord en Arjen Kort houden wimpels

in Friesland

peter van der meeren

Op de Snitser Mar sprak Duco Hacquebord gistermiddag van een ‘bizarre ontkno-

ping’.
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De Spanker-routinier - die al 45 jaar samenwerkt met Harold van der Gang uit

Dronryp - had zich na de tiende en laatste race al neergelegd bij de suprematie van

Frans en Vera Sas, toen hij op de wal te horen kreeg dat de Groningse rivalen zich

moesten melden bij het protestcomité. Sneker Ronald Brunt, net terug van een we-

reldreis, was bij een boei de dupe geworden van ‘indringen’ door Sas en kreeg van

de jury gelijk.

De diskwalificatie die volgde, betekende het einde van de titelaspiraties van Sas en

Sas. Tegelijkertijd schreven de 62-jarige Hacquebord en zijn drie jaar oudere fokke-

nist geschiedenis. ,,Dit is namelijk onze eerste Nederlandse titel van deze eeuw’’,

aldus de stuurman.

,,Eind jaren negentig won ik het NK drie keer. Hier hadden we nooit meer op gere-

kend’’, aldus de Aalsumer, die in zijn lange loopbaan de Sneekweek één keer wist

te winnen.

,,Ik vind het ook voor Harold helemaal geweldig, want ik geef het je te doen om in

drie dagen tijd tijdens tien races voortdurend in de trapeze te hangen. Bij wind-

kracht 3 kunnen we goed mee, maar het heeft dit weekeinde ook wel harder ge-

waaid. Moet je nagaan: we waren op dit NK, met 29 boten, het oudste koppel.’’

Hacquebord is ervaren genoeg om te weten dat een blauwe kampioenswimpel

wordt behaald door constant voorin te zitten. ,,Niet allemaal ‘eentjes’ willen sco-

ren.’’

De kampioenen wonnen twee races en noteerden zaterdag op curieuze wijze hun

aftrekresultaat. ,,We zijn toen niet gefinisht, om de simpele reden dat we finish niet

konden vinden... Dat overkwam meer mannen die in de voorste groep voeren. We

lagen tweede toen we door een winddraaiing in verwarring raakten. Door anderen

is overwogen een protest tegen het wedstrijdcomité in te dienen, maar ik wilde dat

niet. Dan hadden we zelf maar beter moeten opletten.’’

Hacquebord zag gisteren niet alleen Sas een dure fout begaan. ,,Toon Braam, toch

dé favoriet, verspeelde zijn kansen door twee keer vals te starten.’’ Braam won nog

wel de slotrace en dat was precies voldoende om Sneker Jim Horrevoets en Harry

Bartelds van de derde plaats af te houden.

Firefox https://reader.lc.nl/lc/4195/

2 van 3 8-9-2020 10:06



Hacquebord en Van der Gang voeren hun eerste serie van dit coronajaar. ,,Drie

weken geleden lag mijn boot, die in 1972 is gebouwd, nog op zolder. Onze ervaring

is natuurlijk wel van pas gekomen. Echt, dit is best een bijzondere prestatie. Op de-

ze manier verveelt zeilen nooit.’’

Woorden van gelijke strekking sprak Arjen Kort. Zijn overwinning op het NK

Twaalfvoetsjol, gevaren bij Langweer met een veld van 28 boten, betekende een

primeur. ,,Mijn eerste nationale titel als stuurman’’, aldus de 39-jarige Sneker, die

dit weekeinde bij harde wind Hella Foekema mee aan boord nam.

,,In 1995 won ik als ‘opstapper’ het NK met Cees Douze, de oud-olympiër. Dat was

natuurlijk een hele ervaring als jongen, maar deze is om meerdere redenen ook

eentje om in te lijsten.’’

Kort voer in een jol gebouwd door zijn zes jaar geleden overleden opa Obbe de

Groot. ,,Pake en mijn vader kochten dit bootje in 2012 als een ‘oud barrel’ en heb-

ben hem fraai opgeknapt. Het bouwen van boten was pakes lust en z’n leven. Mooi

dat dit nu een kampioensbootje is.’’

,,Ik heb weinig risico genomen, maar er keihard voor moeten werken. Ik had de

zaak redelijk onder controle. In één race maakte ik een behoorlijke fout, maar voor

de rest voer ik mooi constant.’’

Kort kwam na tien races uit op 38 punten, 4 minder dan Fred Knittel en Erik van der

Meer uit Grou. Laatstgenoemde werd derde, omdat Knittel meer races had gewon-

nen.

Op de Snitser Mar voeren ook de Efsix- en Salhorse-zeilers om de titels. Met 14 en

11 boten was de deelname pover. Pascal Meijer (Efsix, Breukelen) en Han van der

Hoeven (Saolhorse, Haren) waren de winnende stuurlieden.

Het NK Olympiajol (vandaag op het Grevelingenmeer de slotdag) levert geen Fries

succes op. Europees kampioen Onno Yntema uit Sneek staat na zeven races elf-

de. De NK’s Schakel en Dertigkwadraat (3-4 oktober, Snitser Mar) zijn geschrapt.
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