
 

DARA KERST QUIZ 2022 

1. Welke club in NL had de eerste St Ayles Skiff 
roeiend  

a) Woudrichem  /  b) Oudega  /  c) Uitwijk-Waarhuizen 
d) Nijkerk 

2. In welke Schotse stad werd de eerste Skiffie-Worlds 
gehouden? 

a) Kinlochbervie  /  b) Ullapool  /  c) Troon  /  d) Greenock  

3. Van wat voor materiaal is de St Ayles Skiff gemaakt? a) GRP (polyester)  /  b) Teak  /  c) Marine plywood 
d) Staal 

4. Hoeveel clubs hebben meegedaan aan de 3e 
Worlds in Stranraer? 

a) 55  /  b) 57  /  c) 61  /  d) 65 

5. Hoeveel mensen heb je nodig om een St Ayles Skiff 
te bemensen? 

a) 2 rowers + cox  /  b) 4 rowers no cox  /  c) 4 rowers + cox       
d) 8 rowers + cox 

6. In welk jaar is de DARA i.o. opgericht a) 1994  /  b) 2011  /  c) 2019  /  d) 2020 

7. Hoe veel Dara leden zijn er in December 2022? a) 17  /  b) 18  /  c) 19  /  d) 20 

8. De allereerste regatta is gehouden in Anstruther, 
Scotland hoe veel skiffs waren daar aanwezig? 

a) 6  /  b) 7  /  c) 5  /  d) 2 

9. Wat is de officiële lengte van een St Ayles Skiff in 
voeten (feet)? 

a) 18  /  b) 28  /  c) 13  /  d) 22 

10. Waar is de meest noordelijke Club in Nederland? a) Sleeuwijk  /  b) Den Helder  /  c) Groningen 
d) Oudega 

11. Welk land was NIET present op de Skiffie-Worlds 
in Nederland? 

a) Scotland  /  b) USA  /  c) Northern Ireland  /  d) België 

12. In welk evenement hebben (nog) geen St Ayles 
Skiffs meegedaan 

a) Great River Race  /  b) Vogalonga  /  c) Monster the Loch 
d) The Boat Race e) Castle to Crane 

13. Welk materiaal is niet toegestaan in de St Ayles 
skiff riemen? 

a) Hout  /  b) plastic  /  c) Epoxy lijm  /  d) Carbon 

14. Wat zijn St Ayles Skiff racing categories? a) Under 19  /  b) opgetelde leeftijd van alle roeiers boven 
de 280  /  c) Mixed 50+  /  d) alle genoemde 

15. Waar is de meest zuidelijk gelegen St Ayles Skiff 
Club?   

a) Australië  /  b) Zuid Afrika / c) Nieuw Zeeland 
d) Tasmanië 

16. Welk item is geen onderdeel van de racing kit lijst? a) Anker  /  b) protest vlag  /  c) sleep touw 
d) redding vest  

17. Prinses Anne van Groot-Brittannië en Noord-
Ierland was bij welke Worlds aanwezig? 

a) Ullapool & Strangford 
b) Strangford and Stranraer 
c) Ullapool and Stranraer 
d) Stranraer and Kortgene 

18. Welke landen hebben (nog) geen St Ayles Skiffs / 
Clubs  

a) Australië  /  b) New Zeeland  /  c) Canada  /  d) Zuid-
Afrika  /  e) Nederland  /  f) Duitsland  /  g) Frankrijk 
h) Italie  /  i) USA  /  j) Engeland  /  k) Wales  /  L) Spanje 

19. In 2020, SCRA had planned to celebrate the 10Th 
Anniversary by setting up  RowAroundScotland . 
Owing to Covid this had to be delayed and was 
completed on 2021. How many clubs and individuals 
took part,  distance  covered? 

a) 64 Clubs, 1268 individuals and 750 miles 
b) 20 Clubs, 100 individuals and 2,000 miles 
c) 50 clubs 1500 individuals and 1,000 miles 
d)70 clubs 3000 individuals and 1,500 miles  



 
20. During the above RowAround , clubs undertook 
sampling for microplastics – how many samples were 
taken 

     a. 110  /  b. 47  /  c. 28  /  d. 64 

21. The St Ayles skiff “Admiral Redsocks” was named 
after: 
 

a) One of the huskies which went to the Artic with Scott. 
b) An officer in Nelsons fleet who survived being shot in 
the leg during the Battle of the Nile. 
c) Admiral Steve Ritchie an incredibly colourful character 
who always wore red socks 
d) The captain of the ship which first pinpointed the 
deepest spot of the earth’s oceans. 
e) The captain of an Armada galleon which was wrecked 
near Cruden Bay. 

22. St Ayles Skiffs worden normaal gesproken gebruikt 
om te touren en/of te racen. Maar er is een Skiff voor 
iets zeer ongebruikelijks gebruikt, wat was dat: 

a) Een ambulance? 
b) Een lijkwagen? 
c) Een tour bus? 
c) Een advertentie voor een film over Vikings in Scotland 

23a. Hoeveel kost het om een volledig bouwpakket 
voor een St Ayles skiff aan te schaffen? 
23b. En hoeveel was dat in 2010? 

Een begroting graag voor nu en toen 

24. Wat is de afstand die een gemiddeld team kan 
roeien in 1 uur zonder te stoppen? 

a) 50 miles  /  b) 10 miles  /  c) 5 miles  /  d) 2.5 miles 

25. Wat was de prijs voor de winnaar van de aller 
eerste St Ayles skiff regatta ooit? 

a) fles Malt whisky 
b) Plastic medailes  
c) collectie schelpen van het strand 
d) goedkope fles Pino grigio 

26. Het minimum gewicht van een St Ayles Skiff moet 
zijn: 

a) 150kg  /  b) 200kg  /  c) 250kg  /  d) 500kg 

27. Wat is de 2km tijd met een 180 gr draai voor een 
snel team gemiddeld? 

A a) 8 minuten  /  b) 11 minuten  /  c) 14 minuten 
d) 17 minuten 

28. Een deelnemende skiff aan de eerste Skiffie-
Worlds in Ullapool 2013 was heel bijzonder. Wat 
was er bijzonder aan? 

a) er zat een koeling en BBQ op 
b) er was een platform om vuurwerk af te steken 
c) de skiff kon vuurspugen 
d) de skiff kon muziek voor walvissen spelen 

29. Hoe oud is de oudste roeier? a) 70+  /  b) 75+  /  c) 80+  /  d) 85+ 
30. Hoe oud moet je zijn en minimaal gewicht moet je 
hebben als cox? 

a) 14 jr – 50 kg  /  b) 16 jr – 60 kg  /  c) 18 jr – 70 kg   
d) 12 jr – 40 kg 

 

DEELNEMEN ALLEEN ALS TEAM 

STUUR UW ANTWOORDEN OP NAAR VOORZITTER@STAYLES.NL  
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