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DARA 2022
WAT ZIJN DE ONTWIKKELINGEN VAN DE DARA?
Op 19 maart 2022 was in Nijkerk de eerste ALV van de DARA. Deze ALV was niet alleen
bedoeld om te vergaderen maar ook om kennis te maken met de diverse clubs en hun
vertegenwoordigers. Er was een mooie opkomst met mensen uit Heeg, Haarlem,
Woudrichem, Heusden, Oudendijk, Gorinchem, Sleeuwijk en Nijkerk. Het bestuur stelde zich
voor en de voorzitter hield een warm pleidooi voor het st Ayles bouwen en roeien: “building
communities”.
Vanuit de diverse clubs kwamen enthousiaste geluiden en men vond het leuk elkaar te
ontmoeten. Vanuit WSV Woudrichem kwamen ook kritische geluiden over de rol van de
DARA en SASI. Deze laatste zijn buiten deze vergadering om nog eens besproken en zodra
een en ander duidelijk is zal dit in de notulen van de ALV worden opgenomen. Daarna zullen
deze notulen aan de leden van de DARA verstuurd worden.
Aanpassingen aan het Huishoudelijk Reglement vinden plaats naar aanleiding van de
jaarlijkse ALV. 2022 is het eerste complete jaar van de DARA.

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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Craft register DARA Nederland
Mei 2022
NL No° Name
NL001 GROOT & Grut
1
NL002 Dwarsbongel
NL003 GROOT & Grut
2
NL004 Oda

Club / Owners
WSV Woudrichem

Village
Woudrichem

Heusden
WSV Woudrichem

Heusden
Woudrichem

Sloeproeiers
Groningen
De Kazerne

Groningen

WV De Merwede

Gorinchem

WSV Woudrichem

Woudrichem

ZMV de Zuidwal
WSV Woudrichem

Nijkerk
Woudrichem

NL011
NL012

GROOT & Grut
4
De Liefde
GROOT & Grut
5
Willem van
Oranje
De Passie
De vijf zalmen

Willem van Oranje
college
ZMV de Zuidwal
Giessen/Rijswijk

NL013

Bijtelskil

Sleeuwijk

Wijk en
Aalburg
Nijkerk
Giessen /
Rijswijk
Sleeuwijk

NL014

Geen naam

Oudega

NL015

Groesplaat

De Aldegeaster
Skomskowers
Oudendijk NB

NL016

Sûnder Seil

WS Heeg

Heeg

Scholen aan Zee
De Aldegeaster
Skomskowers
Bouwploeg de
Noordschans
Demoskiff DARA

Den Helder
Oudega

Demoskiff Altena
Regatta

Altena

NL005
NL006
NL007
NL008
NL009
NL010

NL017
NL018

Peer de
Schuymer II
Zwaan

Skomskiff

NL019
NL020

Flying
Dutchman

NL021

Altena Nexu

Woudrichem

Oudendijk

Colour
White hull, dark green
sheer strake
Orange Hull
White hull, red sheer
strake
White hull, green
sheer strake
White hull, blue sheer
strake
White hull , red sheer
strake
White hull , yellow
sheer strake
White and blue hull.
White hull , Orange
sheer strake
Orange hull
White and red hull
White hull , Purple
sheer strake
White hull , Black
sheer strake
Black
White hull , Green
sheer strake
Dark Blue hull , White
sheer strake
White hull
White hull, Orange
sheer strake

Willemstad
Nederland

White hull,
Red/White/Blue sheer
strake
White hull, multicolor
sheer strake
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NL022
NL023

Kus van
Woerkum
Mooie Nel

NL033

RUW

Kasteleins

Altena

Red hull

Sloeproeivereniging
Haarlem
Roeien Uitwijk
Waardhuizen

Haarlem

Green hull

Uitwijk
Dark Grey hull
Waardhuizen
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Kalender evenementen en wedstrijden
11-06-2022
27-06-2022/
02-07-2022
13/14-08-2022

2 km Races, Heeg
Skiffie Worlds, Veerse Meer
Kortgene
Harlingen Terschelling vv

27/28-09-2022

Mestreechs Sjoonste

03-09-2022
03-09-2022
10-09-2022
17-09-2022
17-09-2022
24-09-2022
10-2022

Maasrace Rotterdam
Altena Regatta Woudrichem
Great River Race London
Veerse Meer race Kortgene
Monster the Loch
Slag om Willemstad
NK jeugd st Ayles Lelystad

NK st Ayles wedstrijd 2 km
WK st Ayles wedstrijden 2 km
Tocht Waddenzee 35 km
(organisatie Kasteleins)
Roeisloeprace en toertocht
Maastricht
Massastart
Race tussen Altena dorpen
FSN wedstrijd
Lochness
FSN wedstrijd/ NK st Ayles wedstrijd

Voor de complete en up to date kalender kijk op https://stayles.nl/kalender/

Er zijn inmiddels 2 NK wedstrijden geroeid. Bij Vechten op de Vecht in Weesp deden 11
teams mee. Bij de Slag om Hulckesteijn verschenen 25 teams aan de start.
Tussenstand NK (eerste 5 pt, tweede 3 pt, derde 1 pt)
Heren open
MDT
Tim’s Thunder Team
Batavieren heren open
Rivier monsters
Haarlemse sloeproeiers

pt
8
5
4
1
1

Heren 50+
Heeren Hulckesteijn
Vitalis 1
RUW
Bijtelskil

5
3
3
1

Dames open
Batavieren dames
Zuidwal dames open
De Vijf Zalmen

Pt
8
6
3

Mix open
Batavieren mix open
Wout’s mix
For Ever Young

Pt
10
3
1

Dames 50+
Ooit Blond
Jonkvrouwen

10
3

Mix 50+
Batavieren mix 50+
Niekarkers
Wieneke Post

8
6
5
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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

Only a couple of weeks until the start of SkiffieWorlds2022! We look forward
to welcoming you in Kortgene! With 60 skiffs and over 1,300 participants it
will

be

a great

event,

we

are

looking

forward

to

it!!

In this message we have sightseeing news & deadlines to share with you.
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Webshop is closing 29th of May!

We offer unique SkiffieWorlds 2022 Hoodies, T-Shirts, Tank Tops & Polos!
Please note our webshop will be closing Sunday 29th of May. For our shop
please follow www.skiffieworlds2022.com/shop

To introduce you to our beautiful surroundings we will organise two great
sightseeing tours! We will travel in a convertible bus (max capacity 42
people). You will enjoy the surroundings, beautiful towns as well as
interesting museums for a full day! We will organise 2 different tours, the
price is just €13 p.p. (excluding museums entrance fees). For info & tickets
please

follow www.skiffieworlds2022.com/sightseeing-tours

Please note tickets will be available up until 7th of June!
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COVID-19 Travel rules The Netherlands

Due

to

the

travel

vaccination course/recovery

restrictions
from

for

travellers
COVID-19

without

full

certificate

please follow www.skiffieworlds2022.com/covid-19-travel-rules and read
the document explaining the procedure for an exemption certificate to enter
the

Netherlands

in

these

cases.

Please supply the individual details on a teams basis before 3rd of June!
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Food service

Grand Café De Paardekreek - situated on the SkiffieWorlds venue - offers
special 'SkiffieWorlds' food throughout the week! For only € 9.95 per
person they serve a great rowers meal every day!
Please follow www.skiffieworlds2022.com/accommodationshospitality/foodservice for the menu & booking details.

You can book up until one week before the desired date.
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5e Memorial Regatta Rotterdam
Dit is een roeiwedstrijd in Rotterdam met een bijzondere aanleiding: de herdenking van de
gevolgen van het bombardement op Rotterdam in mei 1940. Daar horen toespraken,
beelden, signaal Taptoe en 1 minuut stilte bij. Herdenken, stilstaan, genieten van onze
vrijheid en roeien: dat maakt de Memorial Regatta uniek.
Daarnaast is het een mooie roeiwedstrijd voor verschillende soorten roeisloepen over 16,65
km over de Maas. Dit jaar met 2 buitenlandse roeiers: in de sloep Verbondenheid van de
Dutch Marines Rowing Challenge roeiden 2 Belgische roeiers mee.
Er roeide bij deze editie 1 st Ayles skiff mee: de Altena Nexu had haar eerste
wedstrijdervaring en die was niet verkeerd. De mannen uit Woudrichem hebben fantastisch
geroeid, 53.00 minuten en dit was de snelste tijd van alle 27 roeisloepen.

Op de achtergrond van de mannen het enige grote gebouw dat bij het bombardement van
14 mei 1940 is blijven staan.
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De bouw van een st Ayles skiff
Afgelopen winter zijn er op verschillende plekken in Nederland st Ayles skiffs gebouwd. Met
het WK in het vooruitzicht zat er aardig wat druk achter om op tijd klaar te zijn. Ook de DARA
had haast: er moet een demoskiff komen waarin de roeiers van de sloeproeivereniging van
de Paardekreek in kunnen roeien bij het WK. Ook het land van Altena wil een eigen
demoskiff hebben waar de ITM (Individual Team Members) in gaan roeien. En dan zijn er ook
nog wat eigen skiffs die op tijd af moeten.
Jos Tio van de Skomskowers in Oudega had door het bouwen van hun eigen sloep zo de
smaak te pakken dat hij nog een paar rompen is gaan bouwen. Die vervolgens door Martin
Kok in Oudendijk af zijn gemaakt volgens de laatste technische inzichten. De laatste sloep
moet over een maand klaar zijn……. Wat een kanjers deze mannen!!
Leuk om te weten: ook in Willemstad wordt een skiff gebouwd, Dussen gaat bouwen en ook
in Maastricht gaan ze bij de sloeproeivereniging misschien een st Ayles bouwen!
Hieronder volgt een kleine foto-impressie:
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de Kus van Woerkum, NL022, voor de Skiffie Worlds in de vaart!

Spuiten van de demoskiff Flying Dutchman
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Doop van een st Ayles skiff
De afgelopen weken zijn er maar liefst 5 st Ayles skiffs gedoopt: de Flying Dutchman
(demoskiff DARA), de Altena Nexu (demoskiff Altena), de Groesplaat uit Oudendijk, RUW uit
Uitwijk/ Waardhuizen en de Mooie Nel van de sloeproeiers uit Haarlem!
Deze doop is een mooi ritueel dat onze voorzitter Kees van Vugt altijd met veel verve en mooie
verhalen uitvoert. Natuurlijk ontbreekt daarbij de Quaich niet: de traditionele drinkschaal
waarmee Schotse whisky over de nieuwe st Ayles skiff wordt uitgegoten. De geur van de
whisky dringt in het hout en zal bouwers en roeiers altijd herinneren aan de saamhorigheid
waarmee deze sloep tot stand is gekomen.

MEI 2022 | ST AYLES SKIFF

Altena Regatta 2022
De St Ayles skiff wedstrijd voor de 21 kernen in de gemeente Altena staat dit jaar gepland
voor 3 september.
Deze wedstrijd heeft als doel de inwoners van de verschillende kernen met elkaar te
verbinden door ze kennis te laten maken met het roeien in de st Ayles skiff en gewoon een
heel mooie ervaring te krijgen. In bijna de helft van de kernen wordt al gebouwd en geroeid.
Er wordt in verschillende klassen (dames, heren en mixteams) geroeid. Er gaan clinics
gegeven worden bij de verschillende kernen met onze eigen Altena Regatta PR skiff de
Altena Nexu (Altena verbinding). Deze skiff is na ongeveer 2 maanden bij onze Kortgene
vrienden geweest te zijn nu terug om geschilderd te worden in de 21 kleuren die symbool
staan voor de 21 kernen.
Er is een Stichting Altena Regatta opgericht die de organisatie van 3 september voor zijn
rekening neemt. De voorbereidingen zijn in volle gang om de kernen aan te moedigen om
teams samen te stellen. Dit gebeurt met ondersteuning van de Rotary Club Altena, naast de
gemeente Altena en de Rabobank medesponsor van de wedstrijd.
Ook kunnen we melden dat er weer een kern (Dussen) zich in gaat zetten om een skiff te
bouwen. Ze hebben inmiddels de mal van Haarlem overgenomen en zijn nog enthousiaster
geworden door de uitleg en gastvrijheid die ze mochten ontvangen!
Hulde voor de st Ayles community!

De skiff in Haarlem is sinds een paar weken klaar, nu kan de mal in Dussen gebruikt worden.
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Vechten op de Vecht
2 april 2022 barstte het sloeproeiseizoen weer los in Weesp. Naast 100 FSN sloeproeiteams
deden er ook 30 andere teams (Pilot Gig, st Ayles skiff en Drakenboten) mee. Het is een
fantastisch spektakel om mee te doen met deze race van 11,5 km over de Vecht heen en
terug. De boten starten ongeveer 20 seconden na elkaar, moeten na 300 meter door een
smalle brug en gaan daarna langs jachthaven, woonboten en een molen op weg naar het
Zandertje waar gekeerd wordt. Soms letterlijk vechten voor je plekje op het water:
tegenliggers die elkaar aan het inhalen zijn terwijl je zelf ook een andere boot voorbij wil.
Soms was het zo krap dat de riemen elkaar raakten.
In de ochtend roeide het Zuidwal Dames open team mee. Ze startten als eerste van de st
Ayles skiffs en het was de uitdaging de andere skiffs zo lang mogelijk achter zich te houden.
Dat lukte aardig goed: het is duidelijk dat de Nijkerkers de aansluiting bij de teams uit
Woudrichem inmiddels hebben gevonden. Dat bleek nog meer tijdens de middagrace
waarbij het team Niekarkers de golven plat geroeid hebben.
De afterparty was weer ouderwets met muziek, bier drinken en alle inspanningen nog eens
overdoen….
De uitslagen voor de st Ayles skiffs tellen mee voor het NK st Ayles. Dat geldt ook voor de
Slag om Hulckesteijn 14 mei, NK wedstrijd in Heeg op 11 juni en eind september de Slag om
Willemstad. Een team dat in aanmerking wil komen voor de titel Nederlands Kampioen moet
aan alle 4 deze wedstrijden meedoen.
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Slag om Hulckesteijn 2022 bij Z&MV De Zuidwal te Nijkerk
14 mei 2022, Westenwind 2BF, 22 graden, Zonnig, Mooie locatie, 25 teams. Alle ingrediënten waren
aanwezig om er een mooie roeidag van te maken. En dat is het ook geworden! Er werd fanatiek
geroeid, regelmatig “close finish” en als er niet geroeid werd zat iedereen heerlijk op het terras of
stond andere teams aan te moedigen.
De Slag om Hulckesteijn op het Nijkerkernauw was de eerste voorbereidingswedstrijd voor de
SkiffieWorlds. 2 km roeien, in 4 banen, 8 Heats en elk team voer zowel de ochtend- als de
middagwedstrijd. Er roeiden 9 st Ayles skiffs mee uit het land van Altena, Haarlem en Nijkerk. Het
was een prachtig gezicht, al die enthousiaste roeiers in mooie snelle sloepen. Er deden 3 sloepen
mee die nog maar net gedoopt waren (de Groesplaat uit Oudendijk, RUW uit Uitwijk/ Waardhuizen
en de Mooie Nel uit Haarlem). De Mooie Nel was vrijdagavond gedoopt en had haar eerste
watercontact bij deze wedstrijd! De sloeproeiers uit Haarlem moeten even wennen aan de st Ayles
skiff maar gaan de komende weken hard trainen voor het WK! De toeschouwers konden het allemaal
goed zien vanaf het havenhoofd.

Het was de eerste keer dat er op deze schaal een NK klasse wedstrijd werd georganiseerd. Tot nu toe
deden we met de st Ayles skiffs mee met de FSN wedstrijden die door anderen worden
georganiseerd. We hopen natuurlijk zoveel mogelijk teams ook te ontmoeten bij de NK wedstrijd
over 2 km in Heeg op 11 juni!
De organisatie, bestaande uit de roeicommissie van ZMV de Zuidwal in Nijkerk is in de winter
begonnen met informatie inwinnen, plannen maken, vergunning aanvragen (de baan doorkruiste de
aanvoerroute naar de haven) en er werd een compleet draaiboek gemaakt. Aanvankelijk leek het tot
12 teams beperkt te blijven maar dankzij flink lobbyen verschenen er maar liefst 25 teams aan de
start. Een hele uitdaging om daar een goed evenement voor te organiseren. Maar dat is ze
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uitstekend gelukt: van het te water laten tot inschepen van de teams tot de wedstrijden en de
prijsuitreiking: alles liep goed. Dankzij de goede voorbereiding, de nodige vrijwilligers van de Zuidwal
en de medewerking van de deelnemers was het een goeie wedstrijd en voorbereiding op het WK.
Er werden goede tijden neergezet. De snelste tijd van 11:59 werd geroeid door team Batavieren
(Heren Open), op de voet gevolgd door MDT met een tijd van 12:05. De Heeren van Hulckesteijn
(heren 50+) roeiden in 12.10 daar vlak achter. Met deze tijden wordt een gemiddelde snelheid van
rond de 10 KM/uur gehaald.
Bij de dames 50+ roeide team Ooit Blond haar snelste tijd in 13.23. Bij de dames open roeide de Vijf
Zalmen de snelste tijd van 13.05. De roeiers uit Woudrichem en omstreken eindigen nog steeds
bovenaan maar ze voelen de hete adem van de Nijkerkers inmiddels in hun nek….. Voor iedereen een
stimulans om goed te trainen voor het WK!
De bijzonder mooie prijzen die de organisatie had laten maken door een leerling van het ABC
(Ambachtelijk Botenbouw Centrum) Amersfoort werden dankbaar in ontvangst genomen.

Los van de geweldige prestaties werd er sportief gevaren en was het ook supergezellig.
Alle geroeide tijden en een foto/video-impressie van de dag zijn te vinden op https://stayles.nl/slagom-hulckesteijn/

