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De ontwerper

Jac. (Koos) de Ridder (1942) heeft een indrukwekkende staat van dienst. Na een opleiding
scheepsbouw aan de Hendrik de Keyser School te Amsterdam, leerde De Ridder de kneepjes
van het vak bij bekende ontwerpbureaus W. de Vries Lentschjr., E.G. van de Stadt
Scheepswerf, Britton Chance Jr. en Royal Huisman Shipyard. in 1973 besloot Koos als
zelfstandig ontwerper verder te gaan en begon in 1973 zijn ontwerpbureau "Jac. de Ridder
Yacht Design".

Koos is sindsdien verantwoordelijk voor vele succesvolle serie-ontwerpen, zoals de Splash,
FF-65, FF-95, FF-110, Fox 22, Tirion, Spirit 29,32,36 en 41, Etap 23/23 iL, 22i en 30, Kalik
30 en 33, Friendship 22,25,26,35,38, Q-29 en Q-33, High Tension 36, Huisman 37, Liberty
47 en vele one ofrs waarvan De Ridder er jaarlijks een aantal in opdracht tekent. Zo zijn
afgelopenjaar de De Ridder 40,48 en 60 bij Johan Vels in Medemblik gebouwd.
Grote successen van De Ridder zijn: de Etap 23/23 iL (800 stuks) en de Splash, waarvan er
inmiddels ruim 1400rondvaren. Vanzelfsprekend is Koos ook lid van de think-tank van het
nederlandse jachtontwerpen: de Werkgroep Jachten van de T.U. Delft.
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In 1989 begon De Ridder met het tekenen van de FF-serie voor Fast & Fun High Tech Boats
(F & FBoats). Gerrit de Wilde was destijds eigenaar van dit Lelystadse bedrijf en bouwde de
Kalik 103 (geoptimaliseerde Kalik 33). Gerrit had de wens om een lichte, snelle, sportief
zeilende boot te bouwen en kwam hiervoor bij Koos de Ridder terecht. Deze had al enkele
concepten op de tekentafel liggen en zo ontstonden de FF-95 en vervolgens de FF-110. Ook
leek er behoefte te bestaan aan een nieuwe "eenheidsklasse-kielboot".
Koos en Gerrit hadden zo hun ideeen en wilden een licht en snel planerend schip bouwen. De
boot moest zich onderscheiden door een ruime kajuit om ook comfortabel met het schip te
kunnen toeren. het moest een strikte eenheidsklasse worden met een sportieve uitstraling. Zo
tekende Koos dus voor F & FBoats de FF-65. Het schip sloeg direct aan, scoorde hoog in
wedstrijden en in korte tijd werd een flink aantal boten verkocht.
Een actieve Klasse Organisatie zorgt al jaren voor het organiseren van tal van evenementen,
o.a. FF-65 Cup races en de bekende "winterwedstrijden".

....... Helaas heeft de bouw enige tijd stilgelegen, maar werd in 1997 weer hervat zodat de klasse
zich verder uit kon breiden. Vanaf 2001 gaat de FF-65 bij een nieuwe bouwer in productie.

Ondanks alle schitterende schepen die hij tekende, koos ook Koos de Ridder voor de
eenheidsklasseboot FF-65 en vaart hij al enige jaren met succes in zijn eigen Tenderfoot 2.
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