
DR ERNST CRONE-WISSELPRIJS 
 

Deze prijs, bestaande uit een halfmodel van een Noorse Volksboot, is ingesteld ter bevordering 
van het maken van reizen met een zeiljacht door jeugdige zeilers op deskundige en verantwoorde 
wijze. Bestemming: De prijs, door dr Ernst Crone in eigendom aan de Vereeniging gegeven, zal 
dienen als wisselprijs voor jeugdige leden, vooral degenen in het bezit van het brevet 'geoefend 
jeugdzeiler', afgegeven door het Bestuur van de KNZ&RV. De prijs zal éénmaal per jaar worden 
uitgereikt aan de voor dat jaar aangewezen gegadigde en wel voor het eerst in 1971. 
 
REGLEMENT: 
Tijdens een tocht per zeiljacht moet door de verantwoordelijke gezagvoerder een scheepsdagboek worden 
bijgehouden, dan wel door de opvarende een reisbeschrijving worden gemaakt, waarvan de vorm wordt bepaald 
door het Bestuur van de KNZ&RV. 
 De reis zal dienen te geschieden in een door de vereniging ter beschikking gesteld zeiljacht, dan wel een ander 
schip waarvan het Bestuur oordeelt dat het gelijk of gelijkwaardig is aan een jacht van de vereniging als hiervoor 
bedoeld, en moet beginnen en eindigen in dezelfde haven van de vereniging. 
A. 1. In de eerste plaats kan voor de prijs in aanmerking komen een lid der KNZ&RV/gezagvoerder niet ouder dan 
21 jaar met een bemanning niet ouder dan 30 jaar; 
A. 2. Indien geen kandidaat, als hiervoor bedoeld, zich meldt kan in aanmerking komen een lid der 
KNZ&RV/gezagvoerder die studerende of in militaire dienst is en niet ouder dan 30 jaar. De reis dient door de 
binnenwateren van Nederland te worden gemaakt, inclusief het IJsselmeer, de Waddenzee en/of de Zeeuwse wateren. 
Ook een vaart langs de Nederlandse kust binnen de 3 mijls-grens of een tocht buiten de uitertonnen al of niet naar 
een ander land, is toegestaan, mits ten aanzien van de verzekering voor het verenigingsjacht de benodigde 
maatregelen zijn getroffen. 
 Tenminste 150 zeemijlen dienen binnen ten hoogste acht etmalen te worden afgelegd tenzij wordt aangetoond dat 
door overmacht, bij voorbeeld storm, verlenging van de reisduur met een of twee ligdagen noodzakelijk was. 
b. Indien geen kandidaat als onder A. bedoeld zich meldt, kan in aanmerking komen een lid der KNZ&RV tot ten 
hoogste 30 jaar, dat als opvarende een reis als onder A. 1 of 2 bedoeld heeft meegemaakt en een reisbeschrijving 
heeft opgesteld als boven beschreven. 
 Na terugkeer van de reis moet het scheepsdagboek of de reisbeschrijving zo spoedig mogelijk worden ingeleverd 
op het secretariaat van de KNZ&RV. 
 Aan het scheepsdagboek c.q. de reisbeschrijving, waarin een beeld wordt gegeven en verantwoording wordt 
gedaan van de gevolgde navigatie, dient te worden toegevoegd tekeningen of foto's, hydrografische gegevens, 
meteorologische waarnemingen alsmede opmerkingen, die voor het watertoerisme van nut kunnen zijn.  
  



 
 

1971 Niet toegekend 
1972 F. Baron van Boetzelaer 
1973 Mw M.H. Key 
1974 R.J. Jeltes 
1975 Niet toegekend 
1976 Niet toegekend 
1977 S.B. de Jong 
1978 Niet toegekend 
1979 Drs J.W. Kruisinga 
1980 Drs J.W. Kruisinga 
1981 A.A. Koch 
1982 H.M.M.P. de Jong 
1983 Jhr J.W. Witsen Elias 
1984 Niet toegekend 
1985 F.L.S.F. Baron van Tuyll van  
            Serooskerken 
1986 Niet toegekend 
1987 Niet toegekend 
1988 J. van Dapperen 
1989 E. van Dishoeck 
1990 Niet toegekend 
1991 J. Dirkzwager 
1992 KNZ&RV-Jeugdzeilen 
1993 Ir B. Hoes 
1994 Mw M.H. Cleyndert 
1995 R. Jonkhoff , R. Domhoff 
1996 M. Key 
1997 Niet uitgereikt 
1998 Mw. J. van Donselaar en  
           de heer R. Jonkhoff 
1999 Niet uitgereikt 
2000 Dr. F.J.D. Goldschmeding 
2001 E.J. Schenkkan 
2002 De heer en mevrouw van 
            Bokhoven-Bootz  
2003 Ir. W. van Rootselaar  
2004 S. Zettler  
2005 Ing. S.J. Coronel  
2006 A.W. Adriaanse 
 
 
 
  

2007 Mw. C.J.C. Dantuma 
2008 G.R. Meijer 
2009 Kasper Verhoek 
2010 Christiaan Hylkema 
2011 Niet uitgereikt 
2012 OT Jeugd 
2013 OT Heinen/Heintjes 
2014 Ir. W. Van Rootselaar 
2015 E.N.J. Twaalfhoven 
2016 Niet uitgereikt 
 


