
GOULD-PRIJS  
 

Deze prijs, bestaande uit een zilveren beker, werd in 1913 door Captain G.J.J. Gould ter 
beschikking van de KNZ&RV gesteld als wisselprijs voor zeewaardige motorjachten. 
Aanvankelijk betrof het een handicap-wedstrijd voor motorjachten of zeiljachten met 
hulpmotor waarvan de grootste snelheid niet minder dan 13 km per uur en niet meer dan 20 
km per uur bedroeg. De wedstrijd werd gehouden  op de Zuiderzee of ander open water op 
een baan ter lengte van tenminste 100 kilometer. In 1924 werd deze prijs voor de derde maal 
gewonnen door de F.W. van der Kolk, die daarmede eigenaar van de beker werd. 
 
1913 D. Goedkoop Dzn.  
1914 Geen wedstrijd gehouden 
1915 Jhr. F.H.P.J. Gevers  
1916 H.M. Hansen  
1917 Geen wedstrijd gehouden 
1918 Geen wedstrijd gehouden 
1919 H. van Essen  
1920 Geen wedstrijd gehouden 
1921 Gerbrand Vis  
1922 F.W. van der Kolk  
1923 F.W. van der Kolk  
1924 Definitief gewonnen  door F.W. van der Kolk  
 
In 1971 is de beker door zijn zoon F.W. van der Kolk jr wederom als wisselprijs aan de 
KNZ&RV ter beschikking gesteld en werd een nieuw reglement opgesteld. 
 
Om voor de prijs in aanmerking te komen moet een reflectant voldoen aan de volgende voorwaarden:  
1. Hij moet lid zijn van de KNZ&RV. Het Bestuur van de KNZ&RV heeft het recht niet-leden van de Vereeniging uit 
te nodigen om mee te dingen naar de prijs. 
2. Hij moet met een motorjacht een reis op zee hebben gemaakt, waarvan de buitengaats afgelegde afstand 
(hemelsbreed gemeten) tenminste 250 zeemijlen bedraagt. 
3. De prijs zal worden toegekend aan de gezagvoerder, die de gehele reis aan boord moet zijn geweest. 
4. De reis moet zijn gemaakt met een zeewaardig jacht. De zeewaardigheid is ter beoordeling van het Bestuur. 
5. De gezagvoerder moet gedurende de reis de verantwoordelijkheid voor schip, bemanning en gevoerde navigatie 
hebben gedragen. 
6. Hij moet in een scheepsdagboek van aller voorvallen der reis van enig belang nauwkeurig en volgens de strikte 
waarheid 
aantekeningen hebben gehouden, opdat zulks te allen tijde als bewijs van het gebeurde kan dienen. 
7. Vóór de eerste november van het jaar, waarin de reis gemaakt is, moet het scheepsdagboek worden ingeleverd bij 
het secretariaat van de KNZ&RV te Muiden. 
8. Onder een motorjacht wordt niet alleen verstaan een vaartuig, dat uitsluitend mechanisch wordt voortbewogen 
doch ook een vaartuig dat hoofdzakelijk is bestemd om mechanisch te worden voortbewogen en dat tevens voorzien 
is van steunzeilen. Bij enige twijfel omtrent het voldoen aan deze voorwaarde beslist het Bestuur. 
9. De prijs wordt, indien aan bovenstaande eisen is voldaan, toegekend aan degene, die op een reis het grootste 
aantal zeemijlen heeft afgelegd, bepaald volgens de volgende bepaling en formule: 
a. De totale afstand in zeemijlen buitengaats volgens het scheepsdagboek ter beoordeling van het Bestuur. 
b. Deze afstand sub a wordt gedeeld door de wortel uit de waterlijnlengte in voeten van het jacht. 
10. Mocht bij het Bestuur van de KNZ&RV enige twijfel bestaan of tijdens de reis juist werd genavigeerd en/of goed 
zeemanschap werd betracht, dan is het Bestuur gerechtigd de reflectant te horen. 
11. Indien het scheepsdagboek (zie sub 6 en 7) niet aan redelijke eisen voldoet, kan het Bestuur van de KNZ&RV, te 



zijner beoordeling de betrokkene van toekenning van de prijs uitsluiten. 
12. Slechts eenmaal per jaar zal de prijs worden toegekend. Degene aan wie de prijs wordt toegekend, verplicht zich 
de prijs, op eerste schriftelijk verzoek van het Bestuur van de KNZ&RV, in ongeschonden staat terug te zenden. 
13. In alle twijfelgevallen beslist het Bestuur van de KNZ&RV, terwijl op toekenning van de prijs en de interpretatie 
door het Bestuur van bovenstaande bepalingen geen beroep mogelijk is. 
 

1971 Niet uitgereikt 
1972 Niet uitgereikt 
1973 J.A. Bijl  
1974 J.A. Bijl 
1975 J.A. Bijl 
1976 J.A. Bijl 
1977 Dr A.P.M. Verheugt 
1978 Dr P.E.J.M. Marres 
1979 O. Suurenbroek 
1980 Mw J.F. Pot-Keegstra 
1981 Mw J.F. Pot-Keegstra 
1982 A.H. Bottema 
1983 A.H. Bottema 
1984 A.H. Bottema 
1985 Mw J.F. Pot-Keegstra 
1986 A.H. Bottema 
1987 Niet uitgereikt 
1988 F. Plesman 
1989 H. Stapel 
1990 Niet uitgereikt 
1991 Niet uitgereikt 
1992 Niet uitgereikt 
1993 Mw J.W. Plesman-Vogel 
1994 Mw J.W. Plesman-Vogel 
1995 Niet uitgereikt 
1996 Niet uitgereikt 
1997 Niet uitgereikt 
1998 W.J. Recourt 
1999 Niet uitgereikt 
2000 Niet uitgereikt 
2001 F.C.C. baron van Tuyll van 
           Serooskerken  
2002 J.W. ten Broeke  
2003 F.C.C. baron van Tuyll van  
            Serooskerken  
2004 F.C.C. baron van Tuyll van 
            Serooskerken  
2005 F.C.C. baron van Tuyll van 
            Serooskerken  
2006 F.C.C. baron van Tuyll van  
            Serooskerken  
2007 Niet uitgereikt 

2008 Niet uitgereikt 
2009 Niet uitgereikt 
2010 Niet uitgereikt 
2011 Niet uitgereikt 
2012 Niet uitgereikt 
2013 P.H. de Koster 
2014 Niet uitgereikt 
2015  Niet uitgereikt 
2016 Mw. M.L. Goud-Lambrechtsen  
            en H. Goud 
 
 
 
 


