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Kort klasse apart in twaalfvoetsjol
Duco Haquebord (Aalsum) pakt nationale titel in
Spanker
Leeuwarden Arjen Kort kwam, zag en overwon op de Langweerder Wielen.
In het weekeinde waarin het NK Pampus (Loosdrecht) werd afgelast,
sloeg hij toe bij de KWV Langweer georganiseerde titelstrijd in de
twaalfvoetsjol 770 (Poask 13). De Sneker stuurman, die met vader Harry
Kort als bemanning in de Pampus zeilt, voer een zeker kampioenschap.

Maar de voorlaatste wedstrijd dreigde nog even roet in het eten te gooien.
De Sneker trok zich na de race terug, waardoor hij mogelijk een protest of
diskwalificatie ontliep en die wedstrijd als slechtste resultaat kon
aftrekken. De zevende plaats in de tiende en laatste race volstond voor
het kampioenschap. Fred Knitel (Loenen aan de Vecht) werd op vier
punten achterstand tweede voor Grouster Erik van der Meer, die in de 674
weliswaar in punten gelijk eindigde, maar minder eentjes voer. Siebrand
Deen (Joure) werd zesde, Hero Nieveen (Indijk) achtste en Floris van der
Meer uit Grou werd tiende.

Op de Snitser Mar werden liefst drie NK’s gezeild onder auspiciën van de
Koninklijke Watersportvereniging Sneek en een van de drie titels bleef in
Fryslân. Dat was in de Spankerklasse, waar Frans en Vera Sas uit Midlaren
in de 968 in de slotrace vanwege een diskwalificatie de titel verspeelden.
Duco Haquebord uit Aalsum, met Harold van der Gang als bemanning,
profiteerde dankzij een redelijk stabiel kampioenschap met een tweede
plaats in de slotrace.

In de Sailhorse, die dit jaar vijftig jaar bestaat, leken regerend Europees
kampioen Tjep en Coen van Roon (Vlaardingen) op weg naar de titel,
maar het duo kreeg een straf opgelegd. De regerend nationaal
kampioenen, Han van der Hoeven (Haren) en Reyer van de Griendt
(Noordlaren) prolongeerden derhalve hun titel. Hans Keulen (Koudum)
en Arjen Langouw kwamen na zeven races ook op een totaal van 15
punten uit, maar hadden met één zege, één overwinning minder dan Van
der Hoeven. In het NK in de Efsix-klasse maakten Marc en Pascal Meijer
uit Breukelen de dienst uit met negen zeges.

 


