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Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten
W.H. de Vosprijs 2006
Deze prijs wordt toegekend aan degene die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor
het door de Stichting nagestreefde doel, dan wel blijk heeft gegeven van uitermate grote zorg
en toewijding bij het onderhoud en de instandhouding van zijnjacht.
De prijs bestaat uit een wisselprijs zijnde een zilveren model van de lemsteraak de "Onrust"
en een vergulde vlaggenstok die blijvend wordt uitgereikt.
De W.H. de Vosprijs voor hetjaar 2006 wordt toegekend aan de heer

Johannes van der Meulen
Op grond van de volgende overwegingen:
dat gedurende het 125-jarig bestaan van de jachtwerf zeven opvolgende generaties van
der Meulen hebben bijgedragen aan de totstandkoming en restauraties van vele houten
ronde en platbodemjachten en dat Johannes van der Meulen, als zesde generatie, hierin
een belangrijke bijdrage heeft geleverd en daarmee de continuiteit van de jachtwerf
heeft bestendigd;
dat in deze periode onder zijn leiding een aantal belangrijke restauraties hebben
plaatsgevonden zoals in 1954 de wieringer bol 'Eudia', in 1961 de boeier 'Lytse
Bever' en in 1969 de boeier 'Vrouwe Maria'. Dat hij daarmee een bijdrage van
onschatbare betekenis heeft geleverd voor het in stand houden van deze monumentale
jachten;
dat hij in deze periode verscheidene eigenaren van schepen bij hun voorgenomen
restauraties met raad en daad terzijde heeft gestaan, zodat deze restauraties
op historisch verantwoorde wijze konden plaatsvinden;
dat in deze periode onder zijn leiding en met gebruikmaking van historisch
verantwoorde bouwvormen en -technieken diverse houten rond- en platbodemjachten,
voomamelijk schouwen, zijn gebouwd;
en dat hij met dit alles een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de doelstellingen
van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten
1 november 2005.
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