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DARA 2021
WAT ZIJN DE ONTWIKKELINGEN VAN DE DARA?
Op 8 juni is de oprichting van de DARA een feit! De oprichtingsakte is getekend en we
kunnen van start met clubs/vriendengroepen etc. uit te nodigen om lid te worden van de
DARA. We vinden het belangrijk om alle st Ayles-clubs bij elkaar te brengen om zo
gemakkelijk ervaringen uit te kunnen wisselen, evenementen te delen en gezamenlijk het
roeien in een st Ayles skiff uit te dragen. Voor clubs die mee willen doen met wedstrijden is
het ook belangrijk om lid te worden, zonder lidmaatschap kan een team niet meedoen aan
landelijke wedstrijden en het WK Skiffie Worlds.
Inmiddels is meer dan de helft van de st Ayles clubs lid geworden. We nodigen bij deze ook
de overige clubs uit om zich bij ons aan te sluiten.

Bestuur en commissies DARA
Voorzitter: Kees van Vugt (Woudrichem) 06-46050980
Penningmeester: Hans Fiedeldeij (Heusden) 06-53225788
Secretaris: Hildegard Steenbrink (Nijkerk) 06-42811560
Bestuursleden: Gert Kedde (Nijkerk), Jos Tio (Oudega), Paul Sluimer (Gorinchem), Jelle Nije
(Sleeuwijk)
Technische commissie: Martin Kok (Oudendijk), Henk van de Boom (Wageningen)
Wedstrijdcommissie: Stefan Alderhout (Woudrichem) 06-51053564
Website www.stayles.nl
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We are looking forward to welcoming you!

Registered YTD: 60 Skiffs - 1,326
participants!
Scotland: 28 | England: 4 | Ireland: 1 | Northern Ireland: 6 | USA: 2 | The Netherlands:
15 | Canada: 1 | Australia: 1

SKIFFIE WORLDS 27 juni- 2 juli 2022 KORTGENE
Op de achtergrond wordt er hard gewerkt en de aanmeldingen blijven binnenkomen.
De vergunningen zijn zo goed als rond en de wedstrijdleiding is bezig met het uitschrijven van de
wedstrijdorganisatie, wat er nodig is, welke medewerkers we nodig hebben, en wat de afspraken
zijn. Daarnaast worden de benodigde materialen geïnventariseerd en gemaakt die er straks nodig zijn
voor de wedstrijdbaan.
Het grootste deel van de organisatie ligt in handen van VMS (Veerse Meer Services) uit Kortgene. Zij
hebben jarenlange ervaring in het organiseren van sloeproeiwedstrijden voor de FSN (Federatie
Sloeproeien Nederland) en in 2022 zijn we met het WK st Ayles bij hen te gast in Kortgene. Wij zijn bij
voorbaat erg blij dat we van hun expertise en geweldige locatie gebruik mogen maken.
Alle teams zullen voor eind dit jaar worden benaderd om alle informatie te controleren, denk aan
categorieën, skiffs, accommodatie en dergelijke. De eerste stappen worden gezet voor het maken
van ID cards.
Nu de regels bekend zijn en niet alle teams een skiff meebrengen, gaan we ook bekijken of we dit bij
elkaar kunnen brengen, zodat we niemand thuis hoeven te laten.
Ook al lijkt het nog ver weg er is nog veel te doen, maar heb alle vertrouwen dat we op tijd klaar zijn
voor dit prachtige evenement in eigen land.
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Measurement Rules en Rules of Racing
De Measurement Rules en de Rules of Racing zijn de belangrijkste documenten ten behoeve van het
beschermen van de St Ayles Skiff eenheidsklasse.
Deze meet- en wedstrijdregels worden bepaald door de overkoepelende SASI, St Ayles Skiff
International. De genoemde documenten kunt u vinden op de website van de SASI
https://staylesinternational.org
Maar een en ander gebeurt natuurlijk niet zonder enig overleg met haar leden.
De huidige regels gelden tot na de Skiffie Worlds in Kortgene. Na de Worlds worden de Measurement
Rules en Rules of Racing geëvalueerd en eventuele voorgestelde wijzigingen voorgelegd aan alle
NCA’s, De Nationale Class Associations.
Voor Nederland is dat de DARA, Dutch st Ayles skiff Rowing Association. www.stayles.nl
De DARA legt eventuele voorstellen voor wijziging weer ter beoordeling bij de bij haar aangesloten
leden, op deze manier heeft ieder lid medezeggenschap in het verder ontwikkelen van onze mooie St
Ayles Skiff en het bijzondere gedachtengoed daarachter.
Voor vragen en of opmerkingen: voorzitter@stayles.nl Groet Kees van Vugt
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Na de onfortuinlijke brand in de botenloods waarbij de eerste st Ayles skiff van de
Skomskowers helemaal verloren is gegaan zijn de bouwers met goede moed opnieuw aan het
bouwen gegaan. Met een geweldig mooie roeisloep als resultaat!

Skomskowers dopen nieuwe St Ayles Skiff in Schotse stijl
De nieuwe aanwinst van sloeproeivereniging De Aldegeaster Skomskowers werd op
vrijdag 1 oktober in haar thuishaven Oudega te water gelaten. Dit gebeurde onder het
genot van Schotse whisky en doedelzakklanken, met leden, wethouder Bauke Dam,
watersportverenigingen uit de omgeving en vertegenwoordigers van de Dutch st Ayles
Rowing Association (DARA).
Voorzitter Sicco Hylkema vertelde over de bouw die is uitgevoerd door Jos Tio en Pyt Bootsma, beide
actief lid van de vereniging. In de vorige nieuwsbrief is te lezen over de grote brand in Heeg in
december 2020, die het casco verwoestte van de eerste skiff. Beide mannen vonden echter direct de
motivatie om opnieuw aan het bouwen te gaan en bouwpakket nummer twee werd aangeschaft.
DARA voorzitter Kees van Vugt lichtte vervolgens de traditionele gebruiken rondom de doop toe,
waarbij het vooral gaat om gemeenschapszin. De beide bouwers goten whisky over de voorplecht,
met als functie dat de goed geurende drank in het hout trekt. Tijdens (zware) roeitochten moet deze
geur men ervan overtuigen dat alles altijd weer goed komt. Immers, de realisatie ging ook niet over
rozen, maar uiteindelijk is het toch goed gekomen en ligt er een nieuwe skiff. Tenslotte maakten De
Graham Lowlanders Pipes and Drums de plechtigheid af met hun doedelzakspel.
Wethouder Bauke Dam sprak de toehoorders spontaan toe waarbij hij de belangrijke sociale functie
van gemeenschappelijke bouw- en sportactiviteiten benadrukte. Net als de Skomskowers, hoopt hij
dat het initiatief een vervolg krijgt in andere dorpen en waar nodig zal hij dit vanuit de gemeente
Sudwest Fryslân ondersteunen.
De vier persoons Skomskiff vormt samen met de authentieke roeisloepen Skomskower (acht
persoons) en Skomskowster (zes persoons) de vloot van de Oudegaaster sloeproeivereniging.
Naast de Skomskowers heeft ook WSH Heeg een St Ayles Skiff. Gezamenlijk willen beide clubs andere
watersportverenigingen in de regio te interesseren om een skiff te bouwen zodat er onderling kan
worden getraind en wellicht een regionale competitie kan worden opgezet. De activiteiten in de
gemeente Altena zijn wat dat betreft een lichtend voorbeeld. En uiteraard werkt de komst van de
Skiffieworlds in 2022 naar Zeeland uiterst motiverend !
Contact: Sloeproeivereniging De Aldegeaster Skomskowers
www.skomskowers.nl | https://stayles.nl/ | https://www.skiffieworlds2022.com/
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Niet alleen in Oudega werd er afgelopen maanden een st Ayles skiff gedoopt, ook in Giessen Rijswijk
(de vijf Zalmen) en in Den Helder werden 2 skiffs gedoopt.
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Den Helder Scholen aan Zee

Meteen na de doop van NL017 deed de sloep (met geleende riemen vanuit Nijkerk) mee met de
STAYTX race van Den Helder naar Texel naar Den Helder. Het was een geweldige maidentrip die door
6 st Ayles skiffs met teams uit Oudega, Woudrichem, Gorinchem, Nijkerk en Heusden werd geroeid.
Het was een stoere, sportieve tocht met een toenemende wind, waarbij de teams konden laten zien
wat ze in huis hadden! Hiervoor is de st Ayles skiff gebouwd, dat kon je wel zien.
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Craft register DARA Nederland
november 2021
NL No° Name
NL001 GROOT & Grut
1
NL002 Dwarsbongel
NL003 GROOT & Grut
2
NL004 Oda
NL005
NL006
NL007

GROOT & Grut
3
Zwaan

Club / Owners
WSV Woudrichem
Heusden
WSV Woudrichem
Sloeproeiers
Groningen
WSV Woudrichem
WV De Merwede

Village
Colour
Woudrichem White hull, dark green
sheer strake
Heusden
Orange Hull
Woudrichem White hull, red sheer
strake
Groningen
White hull, green sheer
strake
Woudrichem White hull, blue sheer
strake
Gorinchem
White hull , red sheer
strake
Altena
White hull , yellow
sheer strake
Nijkerk
White and blue hull.
Woudrichem White hull , Orange
sheer strake
Wijk en
Orange hull
Aalburg
Nijkerk
White and red hull
Giessen /
White hull , Purple
Rijswijk
sheer strake
Sleeuwijk
White hull , Black sheer
strake
Oudega
Black

Kasteleins

NL011
NL012

Kus van
Woerkum
De Liefde
GROOT & Grut
5
Willem van
Oranje
De Passie
De vijf zalmen

NL013

Bijtelskil

Sleeuwijk

NL014

Geen naam

NL015

Groesplaat

De Aldegeaster
Skomskowers
Oudendijk NB

NL016

Sûnder Seil

WS Heeg

Heeg

Skomskiff

Scholen aan Zee
De Aldegeaster
Skomskowers

Den Helder
Oudega

NL008
NL009
NL010

NL017
NL018

ZMV de Zuidwal
WSV Woudrichem
Willem van Oranje
college
ZMV de Zuidwal
Giessen/Rijswijk

Oudendijk

White hull , Green
sheer strake
Dark Blue hull , White
sheer strake
White hull
White hull, Orange
sheer strake
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Collectors item!!!!
Een speciale gelegenheid om een exclusieve, limited edition print van de originele st Ayles
bouwtekening van Iain Oughtred (2010) te bestellen. Deze print is gesigneerd door de
aanstichters van onze bijzondere st Ayles skiff gemeenschap. De print worden gemaakt door
Alec Jordan en alle inkomsten gaan naar de SASI.
Iain Oughtred – Skiff designer
David Tod – Skiff Visionary, Scottish Fisheries Museum
Alec Jordan – Skiff kit supplier
Robbie Wightman – SCRA convener 2010 – 2020
Grootte: A3 print, zonder lijst
Prijs: 110 Engelse ponden
Link voor meer informatie: Special Limited edition st Ayles construction plan sale- st Ayles
Skiff International
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Kalender evenementen en wedstrijden
02-04-2022
14-05-2022
11-06-2022
27-06-2022/
02-07-2022
07-2022
20/21-082022
03-09-2022
24-09-2022
10-2022

Vechten op de Vecht, Weesp
Slag om Hulckesteijn, Nijkerk
2 km Races, Heeg
Skiffie Worlds, Veerse Meer
Kortgene
STAYTX, St Ayles Den HelderTexel-Den Helder
Harlingen Terschelling vv
Maasrace Rotterdam
Slag om Willemstad
NK jeugd st Ayles Lelystad

FSN wedstrijd/ NK st Ayles wedstrijd
NK st Ayles wedstrijd 2 km
NK st Ayles wedstrijd 2 km
WK st Ayles wedstrijden 2 km
Tocht Waddenzee 2x5 km
(organisatie Nijkerk)
Tocht Waddenzee 35 km
(organisatie Kasteleins)
Massastart
FSN wedstrijd/ NK st Ayles wedstrijd

Voor de complete en up to date kalender kijk op https://stayles.nl/kalender/
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Nederlands kampioenschap St Ayles Skiff 2021
Eindelijk kon dit jaar ons 1ste Open Nederlands Kampioenschap St Ayles doorgaan, wel in een iets
aangepaste vorm, maar wat was het toch een competitieve en prachtige eerste opzet.
Het NK ging afgelopen jaar over 3 FSN wedstrijden, we begonnen in Weesp bij de Vechten op de
Vecht,(11.3 km) daarna zijn we in september afgereisd naar Zwartsluis , voor de Zwarte Water Race
(13.6 km). We hebben afgesloten op de Skiffie Worlds locatie van volgend jaar in Kortgene, de
Veerse Meer Race (12.3 km). Het was geweldig om mee te doen met al die verschillende sloepen. En
complimenten voor de organisaties van deze sloeproeiwedstrijden, het liep allemaal gesmeerd!
Voor het eerste jaar hebben de volgende 10 teams deelgenomen:
Op Dreef
Batavieren
Ooit Blond
Jeugd Woudrichem

Vitalis
Niekarkers
Rivier monsters

Martin´s Dream Team
Oude Stomp
Op Avontuur

Op basis van deelname en tijden is er voor 2021 in 3 categoriëen een Nederlands Kampioen 2021
uitgekomen:

Batavieren Mixed open team uit Woudrichem

Niekarkers Mixed 50+ team uit Nijkerk

Martin’s Dream Team (MDT) open heren team uit Woudrichem
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HERFSTTOCHT vanuit Woudrichem, zaterdag 9 oktober 2021.
Tegen 9.00 staat een enthousiaste groep roeiers en helpers bij Arcade. Er hangt nog mist boven de
rivier, hoe lang nog? Gaat het dan toch niet door? De sloepen gaan op de trailers, zoeken naar de
juiste lichtbalk, een goed slot om de trailer in Wamel op slot te zetten , het juiste verloopstuk voor de
verlichting, de indeling van het vervoer, jassen, tassen, zonnebrand, telefoons, de reddingsvesten en
dan on tour. O bijna de QR-code vergeten.
Na drie kwartier rijden komt de volledige bezetting aan bij het voetveer van Wamel -Tiel. Met
vereende krachten worden de sloepen naar de rivier gedragen, er is daar geen helling maar rond
11.00 ligt alles aan de waterkant.

Raquel spreekt de laatste bemoedigende woorden en we kunnen weg. We moeten zo dicht mogelijk
bij elkaar blijven het is geen wedstrijd, dus als je uitloopt even wachten. Als eerste duwen we onze
sloep te water, oppassen met het roer. Pas als de boot drijft je roer eraan hangen anders raakt het de
grond.
37,9 km naar Woudrichem volgens de waterkaarten.app een aanrader voor wie hem nog niet heeft.
We drijven met de stroom mee en wachten op de anderen. En zoals zo vaak wachten duurt lang.
Zolang dat we de sloep tegen de wal leggen om te wachten. Na 20 minuten nog steeds maar 4 van de
vijf te water. Dan wordt er vol ongeduld gezocht naar wie er nog niet zijn en dan maar bellen.
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Averij, de laatste sloep ligt met een kapot roer nog bij de start. Er wordt druk gewerkt aan een
oplossing die met een halfuur vertraging succes oplevert. Met kunst, vliegwerk en ijzerdraad als ik
juist ben geïnformeerd is de klus geklaard. En dan gaan we echt op pad.
Het is ongelooflijk mooi weer, al snel kunnen de jassen uit en de zonnebrillen op.

Na twee ruim twee uur roeien komen we aan in de haven van Zaltbommel. Bij de Foodcase, ietwat
rommelig, een koffietje en een lichte versnapering en even plassen. Rond half drie weer verder. De
omstandigheden blijven ongemeen goed evenals de sfeer en net voor vijf uur komen we gezamenlijk
aan in Woudrichem.
Als de trailers zijn opgehaald, de pizza’s zijn opgegeten en de sloepen weer op de wal staan mogen
we naar huis. Een prachtige tocht.

