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ROEIEN IN EEN ST AYLES SKIFF  
 

WAT IS EEN ST AYLES SKIFF?  

De St Ayles Skiff is een 22 ft (6,5 m) multiplex vier persoons roeisloep die in 2009 in Schotland werd 

geïntroduceerd. De sloep wordt als bouwpakket geleverd die meestal wordt gebouwd door de 

gemeenschap (vereniging) die hem zal roeien. 

De St Ayles Skiff is een zeer veilige, uiterst zeewaardige sloep. In de negen jaar van gebruik is er 

slechts één incident van een kapseis in open water geregistreerd tijdens branding roeien. 

Sinds 2009 zijn meer dan 400 kits verkocht in Schotland, Engeland, Noord-Ierland, Australië, Nieuw-

Zeeland, Verenigde Staten, Canada, Brazilië, Zuid Amerika, Nederland, Ierland, Koeweit, Spanje en 

Frankrijk. Er is ook veel belangstelling voor het ontwerp vanuit het Caribisch gebied en China. 

Het Scottish Fisheries Museum is rechthebbende op het ontwerp van de St Ayles Skiff. Het ontwerp 

komt van Iain Oughtred en is gebaseerd op de traditionele Fair Isle Skiff, een afstammeling van het 

kleinere Viking-vaartuig uit de middeleeuwen. Het prototype werd grotendeels gebouwd door Alec 

Jordan, de ontwerper en leverancier van de bouwpakketten. 

Op 31 oktober 2009 is het prototype te water gelaten bij het Scottish Fisheries Museu in Anstruther. 

De eerste regatta werd al eind mei 2010 gehouden met zes skiffs. 
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WAAROM EEN ST AYLES SKIFF? 

Het enorme succes van de St Ayles Skiff komt naast het zelf bouwen vooral door het sociale aspect: 

Samenbouwen, samen trainen, samen racen. 

Het eerste Wereldkampioenschap werd gehouden in Ullapool, Schotland in 2013, waar al clubs 

aanwezig waren uit het UK, Nederland, de VS, Australië en Nieuwzeeland. De tweede ‘Skiffie 

Worlds’ waren in Strangford Lough, Noord-Ierland in 2016, de derde was afgelopen jaar in Stranraer, 

Schotland. De wens bestaat om de volgende Skiffie Worlds in Nederland te houden in 2022.Hier 

wordt nu aan gewerkt. 

Het ethos van de St Ayles is dat de boot tegen zo laag mogelijk kosten gebouwd kan worden door 

amateurbouwers met eenvoudige gereedschappen. 

De klasse regels beperken het gebruik van dure materialen, waardoor bouwers met enige 

houtbewerkingservaring sloepen kunnen bouwen die allen van een gelijkwaardig niveau zijn. Naast 

het behouden van dezelfde rompvorm (Mal word bij het bouwpakket geleverd), wordt innovatie bij 

het uitrusten van de romp positief aangemoedigd. Verschillende clubs hebben aanpassingen 

aangebracht aan de doftlocaties, roeren, voetsteunen, riemen en systemen voor dolpennen. 

Sommige van deze aanpassingen zijn experimenteel, andere aanpassingen blijken door ervaring 

goed te werken en zijn inmiddels doorgevoerd. 

 

  



JANUARI 2020  |  ST AYLES SKIFF 

WAT ZIJN DE ONTWIKKELINGEN IN NEDERLAND? 

Op dit moment maakt het St Ayles skiff roeien een behoorlijke groei door in Nederland. WSV 

Woudrichem was de eerste op het vasteland van Europa die ging bouwen en roeien. Ondertussen 

heeft deze brede watersportvereniging 5 Skiffs ter beschikking en meer dan 175 roeiende leden. In 

voorgaande jaren is -buiten mededinging - vaak meegedaan aan verschillende FSN wedstrijden. 

Eind 2019 is de DARA (Dutch St Ayles Skiff Association) opgericht. Dit is de landelijk 

overkoepelende belangenvereniging voor alle clubs die een St Ayles Skiff ter beschikking hebben. 

De DARA beheert het NL scheepsregister en geeft volgnummers uit. Het bewaakt de klasse 

reglementen. De DARA kan ook wedstrijden organiseren zoals het eventuele aankomende WK in 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAT WILLEN DE ST AYLES SKIFF ROEIERS BEREIKEN? 

Doelstelling voor 2020 zou een betere integratie cq samenwerking met de FSN kunnen zijn op het 

gebied van wedstrijden. Het regelmatig buiten mededinging meedoen aan FSN wedstrijden kan 

meer gestructureerd plaatsvinden en zo kan er een NL kampioenschap St Ayles skiff aan gekoppeld 

worden. 

De DARA wil dit graag ondersteunen door actieve promotie binnen alle St Ayles Skiffs teams in 

Nederland (en eventueel het buitenland). 

Daarnaast kunnen de winnende teams in elke klasse aan het einde van het seizoen een wissel 

kampioensbeker ontvangen vanuit de DARA. 

De DARA onderscheidt bij St Ayles Skiffs roeien 3 klassen: Heren, Dames en Mix. 
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De St Ayles Skiff roeiers zouden graag mee willen doen als eenheidsklasse bij de volgende 

evenementen: 

• 4 april   12e Vechten op de Vecht 

• 9 mei   5e Memorial regatta Rotterdam 

• 13 juni   14e Kaagrace Warmond 

• 4 juli   3e Berentocht Sloeproeien 

• 29 aug   3e slag om Willemstad 

• 19 sept   20e Veerse Meer 

 

Dit natuurlijk alleen als St Ayles Skiffs 

welkom zijn. Bij deelname aan 6 

evenementen zullen de beste 5 resultaten 

tellen voor het NK kampioenschap. 

Inschrijving is per team en niet per 

vereniging. Op deze manier komen er 

meer skiffs naar evenementen. 

Het zou mooi zijn als er voor de 3 

verschillende klassen een dagprijs ter 

beschikking wordt gesteld. Alleen de 

winnaars en natuurlijk een tijdnotering bij 

de einduitslag. Teams schrijven zich zelf 

in en zijn ook verantwoordelijk voor de 

inschrijvingsbijdrage. St Ayles Skiffs 

kunnen makkelijk van een helling te 

water, een lage wal of anders middels de 

gebruikelijk kraan. 

 

 

 

 

Coördinatie inschrijvingen : Stefan Alderhout 06-51053564 

Voorzitter DARA en roeicommissaris WSV Woudrichem : Kees van Vugt 06-46050980 

 


