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IN MEMORIAM

Sailhorse Glider H43, ‘Duivelspaard’

Geb.: ?? - ?? - 196? † : 30 december 2001

In de ochtend van 30 december 2001 is heengegaan, onze dierbare Sailhorse Glider, genaamd
‘Duivelspaard’ samen met zijn trouwe trailer. De crematie vond plaats tijdens de brand van zijn
winterstalling, welke was onder meubelwinkel ‘Linden meubelen’ te Culemborg, bekend in
omstreken en van het SBS6 journaal.

Voorjaar 1984.

Het was geen liefde op het
eerste gezicht, maar ach Ron
wilde nou eenmaal een
sportieve open boot. Een
470, waarin hij samen met
een vriend Nederlandse
kampioenschappen had
gevaren, was toch veel te
moeilijk samen met Mieke.
Een aantal Sailhorse Gliders
lag in de jaren ‘70 in de
jachthaven van Culemborg
(Ron’s woonplaats), dus toen
er een te koop stond in Tiel
gingen we er op af. Hij was
knaloranje, mishandeld,
maar met een enthousiaste
eigenaar: “We haalden er
470's mee in !” Dat kon
natuurlijk nooit volgens Ron.
Ook was de verstaging ooit
dwars door de romp heen
getrokken en nu verstevigd
met grote stalen platen.
“Geweldig” riep de wat zwaar
lijvige eigenaar, “met de
Glider op het ijsselmeer
scheuren !” Ja ja, dat was
duidelijk te zien. Maar oké,
‘Duivelspaard’ kreeg een
nieuwe eigenaar: wij !

Het eerste jaar lag ons
paard, in de haven van

Lithoyen, aan de Maas. Een
schande voor de haven vond
de vereniging daar, zo’n
oude boot met allerlei losse
spullen erin en zonder
dekzeil. En dat terwijl Ron de
boot een grote reparatie en
verbeteringssessie had laten
ondergaan. (Toen in Juli een
windhoos pal over de haven
trok, was het juist onze
Glider die er nog het beste
uitzag). Na wat spelenvaren
op de Maas en Megense
Ham, moest Ron toegeven
dat de boot duidelijk sneller
en sportiever was dan hij had
gedacht. Ook dat van die
470's leek niet geheel
onmogelijk. Mieke moest
leren trapeze staan en
spinakeren, maar uiteindelijk
waren we zo ver: onze eerste
wedstrijd met het
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Interessant detail van de eerste foto: die metalen beugel met die gaten
erin is de originele giekneerhouder van de Sailhorse Glider!

omgeving gevaren. En met
succes ! De officiele SW
factor (correctie factor voor
verschillende typen boten in
een klasse) was 109. Wie die
ooit bepaald had hebben we
nooit begrepen, maar we
wonnen met gemak van
boten als de Valk, Spanker,
Sailhorse, Vaurien,
Randmeer, Javelin, noem
naar op ! We werden bekend
als ‘het oranje gevaar’.
Later hebben we de SW

factor vrijwillig verzwaard
naar 103. De Valk, waaraan
we, op de Lek althans, erg
aan gewaagd waren, had ook
103, waardoor de
wedstrijdjes toch wat
spannender werden. De
zomeravond regatta, een
jaarlijks terugkerende
wedstrijd serie van 5
donderdagavonden, hebben
we 3 maal gewonnen.

Maar, natuurlijk hebben we
ook menig zeiltochtje
ondernomen naar de
patattent bij het veer van
Wijk bij Duurstede. Even de
roeren en de kiel los
schroeven, ophalen, en de
wei in met dat paard.

Onze Glider was een erg fijne
boot. Een beetje nat, dat
wel, daarom voeren we altijd
met een surfpak aan. Bij
rustig weer was het lekker
liggen: geen zwaardkasten
o.i.d. in de weg en lekker
ronde randen om tegen aan
te hangen. Maar als ie, onder
spi, een ruime-winds vlaagje
kreeg, begon ie gelijk te
glijden, tot z’n kiel bromde
van genot (nou ja, weerstand

‘Duivelspaard’.
De watersport vereniging in
Culemborg organiseerde ‘de
vier uurs race’. Het woord
zegt het al: 4 uur lang
rondjes varen om 2 boeien
die op de Lek, in het zicht
van de haven, lagen. Leek
ons wel leuk. Maar, .... op
die bewuste zaterdag stond
er wel een vette windkracht
5 met schuimkoppen op de
Lek ! Ik geloof dat er maar
een paar boten gestart zijn.
Wij waren in ieder geval iet
wat laat, met een kwartier na
de start pas over de lijn,
maar uiteindelijk wonnen wij
door een kwartier vóór de
rest te finishen !
Vergeten doen we het nooit
meer: de wind stond pal
halve winds en de golven
waren zo hoog dat Mieke niet
meer in de trapeze durfde te
staan. En die Glider maar
glijden ! Na 2 uur varen werd
Mieke’s plaats ingenomen
door Ron’s broer (98 kg). Die
ging vervolgens wel
overboord omdat de
hangbanden niet echt op zijn
gewicht berekend waren.
Een echte uitputtingsslag,
maar ons paard was
natuurlijk wel wat gewend !

In 1995 werd Culemborg
thuishaven voor onze Glider
en vanaf die tijd hebben we
veel wedstrijden in die
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dus).
Ook was ie veilig. Omdat de
verdeling van het
drijfvermogen goed gekozen
is, ligt hij, na omslaan stabiel
in het water, en zal hij niet
doorslaan. Een fluitje van
een cent om hem weer
overeind te krijgen en leeg is
ie natuurlijk zo met dat grote
raam van achteren. En
onderhoud: nihil ! Eens per
jaar een bezem Cif (Jif) en
soms een polyestersetje,
oranje spuitbus en wat nieuw
beslag en varen maar weer !
Maar helaas, ons
Duivelspaard is niet meer. En
hoe oud was ie eigenlijk ? Er
is iemand die beweert dat hij
in 1965 op Loosdrecht in een
Seahorse Glider heeft
gevaren (en zijn beschrijving
klopt). Was ie zo oud ?? In
ieder geval is het één van de
eerste polyester boten, maar
toch al met een
revolutionaire rompvorm. Kijk
maar eens goed naar
Australische skiffs:
een smalle boeg, een breed
planeervlak achter, en
uitgebouwde gangboorden.
De Glider dus !

Aan iedereen die een
Sailhorse Glider bezit:
koester hem en gebruik hem:
hij is het waard !!

Ron en Mieke.


