
WITTE RAAF-PRIJS 
Deze wisselprijs - een zilveren vierkant getuigd karveelmodel - werd in het lustrumjaar 1972 
door de voorzitter Dr. Ir.Th.P.Tromp aangeboden als jaarlijkse wisselprijs teneinde het maken 
van buitenlandse tochten van ronde- en platbodem jachten te stimuleren. 
 
1. De prijs wordt toegekend aan de kapitein/eigenaar van dat jacht, dat in totaal van thuishaven tot thuishaven het 
grootste aantal zeemijlen heeft afgelegd, welk aantal zeemijlen gedeeld zal worden door de tijdcorrectiefactor 
volgens de officiële meetbrief, teneinde verschillen in prestatiemogelijkheid van de diverse jachten te elimineren. Het 
schip moet onder de vlag van de Koninlijke varen en de schipper/eigenaar dient de gehele tocht aan boord te zijn 
geweest.  
2. Indien het jacht over een motor beschikt en deze op de tocht is gebruikt (onafhankelijk van de tijdsduur) zal het 
onder punt 2 genoemde gecorrigeerde aantal mijlen met 10% worden verminderd. 
3. Aan de toekenning van deze prijs zijn de volgende voorwaarden verbonden: 
a. Indien een gezagvoerder de reis heeft volbracht met een gehuurd of aan een ander toebehorend jacht en voor de 
prijs in aanmerking komt, zal  de prijs aan deze gezagvoerder worden toegekend. 
b. Het traject van thuishaven tot de uiterton van het betreffende zeegat mag als binnenlands traject voor de 
berekening van het totaal gevaren aantal mijlen worden meegeteld (evenals het traject uiterton tot thuishaven op de 
terugreis) doch onder de uitdrukkelijke conditie dat op deze binnenlandse trajecten de kortst mogelijke afstand wordt 
gevaren (behoudens het aanlopen van een haven wegens stormweer of averij). Deze kortste afstand dient in de 
berekening te worden opgenomen zodat het niet is toegestaan het mijlen-aantal te verhogen door eerst een lange 
binnenlandse tocht te maken, gevolgd door een stuk buitengaats. De gezagvoerder is vrij om vanuit de thuishaven dat 
zeegat te kiezen dat in verband met zijn voorgenomen reis hem het meest wenselijk voorkomt. 
c. Het is toegestaan achter de Nederlandse of Duitse Waddeneilanden te varen alsmede door het 
Noordoostzeekanaal (Kieler Kanaal). 
d. Een nauwkeurig bijgehouden journaal moet worden ingeleverd bij het Bestuur van de KNZ&RV en wel uiterlijk 15 
november van het lopende jaar, om voor de prijs in aanmerking te kunnen komen. Een jacht waarvan het journaal 
volgens het oordeel van het Bestuur niet aan redelijke eisen voldoet zal van mededinging worden uitgesloten. 
e. Indien naar het oordeel van het Bestuur onverantwoorde risico's zijn genomen, die naar zijn mening niet duiden 
op goed zeemanschap, zal het betrokken jacht eveneens worden uitgesloten. 
f. Aangezien het jacht een tocht buitengaats onderneemt is de gezagvoerder verplicht zorg te dragen voor de 
noodzakelijke nood- en veiligheidsmiddelen terwijl het jacht voorts volledig uitgerust en zeewaardig moet zijn. Hij 
moet overtuigd zijn van een de degelijkheid van romp, rondhouten, verstaging, zeilen en andere uitrusting. 
g. Bij het secretariaat van de Vereeniging is een stencil verkrijgbaar, waarop is aangegeven wat onder nood- en 
veiligheidsuitrusting wordt verstaan en gezagvoerders wordt ernstig aanbevolen zich hier naar te willen richten. 
  



 

1972 Ir J.D. Waller 
1973 Ir J.R. Romke de Vries 
1974 J. Schoen 
1975 Niet uitgereikt 
1976 Niet uitgereikt 
1977 Ir J.D. Waller 
1978 F.J. Plesman 
1979 F.J. Plesman 
1980 R.J. Jeltes Jr 

1981 F.J. Plesman                              
1982 R.J. Jeltes Jr 
1983 F.J. Plesman  
1984 Drs Th. Vos 
1985 Drs Th. Vos 
1986 Echtpaar Vos-Brouwer 
1987 Echtpaar Vos - Brouwer 
1988 Echtpaar Vos-Brouwer  
1989 Echtpaar Vos-Brouwer  

1990    Echtpaar Vos-Brouwer 
1991 E.H. Bon  
1992 KNZ&RV-Jeugdzeilen 
1993 KNZ&RV-Jeugdzeilen 
1994 Ir J. van den Heuvel 
1995 Ir J. van den Heuvel 
1996 Ir J. van den Heuvel 
1997 Niet uitgereikt 
1998 Drs. Th. Vos  
1999 Ir. J. van den Heuvel  
2000 Drs. Th. Vos   
2001 Mr. N.F. van Everdingen  
2002 J.B.J. Geise  

2003 Schippers van de PI  
2004 J.B.J. Geise  
2005 Niet uitgereikt 
2006 Ir. J. van den Heuvel  
2007 Niet uitgereikt 
2008 Niet uitgereikt 
2009 J.B.J. Geise  
2010 Ir. J. van den Heuvel 
2011 Schippers van de PI 
2012 J.B.J. Geise 
2013 J.B.J. Geise 
2014 J.B.J. Geise 
2015 Ir. J. Van den Heuvel 
2016 J.B.J. Geise 
 

 

 


