
Het was tevens de laatst serie in de selec-

tiewedstrijden voor deelname in het

Nederlandse team, dat onder leiding staat

van Tom Coronel en gesponsord wordt

door Seat. Na een hevige strijd bestaat het

team uiteindelijk uit; Tom Vollebregt, Maikel

Neelen, Thijs Fleer en Florian Julius. 

De boten vertrokken vanuit de Joost

Dourlein kazerne op Texel – de marine was

gastheer van het evenement – voor een

tocht van 80 kilometer die in principe rond

50 minuten zou moeten duren. Maar som-

mige deelnemers deden er anderhalf uur

over en daarom werd de tweede heat

gehalveerd. 

De open klasse werd gewonnen door team

Roughneck uit Den Helder van Ronald

eett wwaass eeeenn mmooooiiee vvoooorrbbeerreeiiddiinngg vvoooorr ddee RRiibb RRaallllyy ddiiee
eeiinndd ddiitt jjaaaarr wweeeerr oopp CCuurraaççaaoo eenn BBoonnaaiirree zzaall wwoorrddeenn

ggeevvaarreenn.. OOpp 2288 sseepptteemmbbeerr kkwwaamm eeeenn vvlloooott vvaann ddee ssnneellssttee
rriibbss bbiijjeeeenn oopp ddee wwaatteerreenn vvoooorr DDeenn HHeellddeerr eenn TTeexxeell oomm ddee
SSeeaa GGrraanndd PPrriixx ttee vvaarreenn..

tekst Henry E. Neeter   foto’s www.Bootinbeeld.nl
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Oosterman en Nico Dekker - de bouwers

en importeurs van deze snelle boten - die

met een 300pk Suzuki hun tegenstanders

ver achter zich lieten. Een prachtige beker

en een dag stevige spierpijn waren de

fysieke resultaten maar volgens

Oosterman; “Is het een geweldig gevoel

dat we met een nieuw merk, dat pas een

jaar geleden in de markt is gezet, nu al als

snelste boot finishen. En we produceren de

boten nu ook zelf in Noord-Holland, zodat

we snel en betrouwbaar aan de vraag van

onze klanten kunnen voldoen.”

De Ribeye klasse werd gewonnen door

team Samsung van Ryan van Esch, dat op

de tweede plaats overall eindigde. Van

Esch kwam in 2006 in Thailand ook al als

eerste uit de bus. Derde werd team

Papagayo. In deze klasse wordt gevaren

met een 250Pk Yamaha. 

UUiittssllaagg SSeeaa RRiibb rraallllyy

TTeeaamm  

11 RRoouugghhnneecckk MMaarriinnee 

22 SSaammssuunngg 

33 PPaappaaggaayyoo 

44 aaSSRRMM 11 

55 aaSSRRMM 22 

66 JJddeeJJoonnggee 

77 BBaassee MMaarriinnee 

88 SSttaabbiilloo 

99 AAmmsstteell LLeeaassee 22 

1100 RRoouugghhsseeaa LLeellyyssttaadd 

1111 HHaarrddeerrss PPllaazzaa 

1122 BBiieesshheeuuvveell 

1133 FFuunn TTeeaamm 

ddnnff GGeerrtt--JJaann // MMiikkee 

ddnnff VVaann HHaallddeerr 

ddnnff AAmmsstteell LLeeaassee 11 

ddnnff MMaarriinnee 

ddnnff TTeeaamm JJoobbee 

ddnnff BBIIGGPPoowweerrbbooaatt 

ddnnff DDeerrkksseenn WWeeggeennbboouuww
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