Stamboek

Actuele presentatie
van het Stamboek

Over de Enterse Zomp De Vriendschap heeft u
alles kunnen lezen in SpiegeI2012-0I. Wij zijn er
gelukkig mee dat er ook weer een nieuwe Staverse
jol De Ton BUI07 is toegevoegd aan de groep jollen
in het Stamboek. Alle informatie over de ingcschreven (en alle andere bijna 2500) schepen kunt
u terugvinden in de Schepenlijst op onze website.
De administratie van de SSRP
Alle donateurs van de Stichting hebben begin
februari een brief van ons ontvangen met daarin
de gegevens van hun 'actief' ingeschreven schip/
schepen. Van veel donateurs hebben we antwoord
ontvangen. Veel correcties konden we in onze
bestanden doorvoeren. Van de donateurs die dat
hebben aangegeven hebben we de bijdrage over
2013 automatisch geind. Dat is plezierig, omdat
het veel werk en dus ook kosten bespaart. Alle
andere donateurs hebben een factuur voor de
bijdrage in 2013 ontvangen. Wij hopen dat zij
deze bijdrage snel overmaken en mogelijk ook
de machtiging verstrekken om de bijdrage het
komend jaar automatisch af te laten schrijven.

Onze diqitale schepenlijst
Velen van u hebben al een kijkje genomen, hebben we gezien. Sinds begin april staat er weer een
actuele schepenlijst met heel veel aanvullende
informatie op onze website. AIs reactie hierop
krijgen we regelmatig aanvullingen, wijzigingen
en veel beeldmateriaal. Daar zijn we natuurlijk
erg blij mee, want daarmee.wordt ons archief en
de presentatie daarvan op de website een stuk
interessanter. Heeft u aanvullingen en/of (bewegende) beelden: stuur ze ons!
SSRP accommodeert de VIVA klasse lemsteraken
met een qoed overzicht van alle inschrijvingen
Enkele jaren geleden erkenden de VIVA klasse
zeilers dat de Stamboek Criteria belangrijke
voorwaarden scheppen voor het eerlijk wedstrijdzeilen. In de reglementen werd opgenomen
dat een SSRP Stamboek inschrijving noodzakelijk is voor het uitgeven van een meetbrief. Het
Watersportverbond was het daar zeer mee eens
en er is overeengekomen dat zij de inschrijving
van een jacht jaarlijks controleren bij de uitgifte
van de meetbrief en het plaquettenummer
op de
meetbrief vermelden. Inmiddels is de Rond en
Platbodemklasse in zijn algemeenheid ook overgegaan tot het verplicht stellen van een SSRP
inschrijving voor de uitgifte van een meetbrief.
Van belang is dat SSRP een volledig en goed
bijgewerkt overzicht geeft van de inschrijvingen
van de schepen. Onze nieuwe website geeft dat
overzicht met name ook op het punt van de
z.g. permanente en tijdelijke dispensaties. Ten
behoeve van de VA klasse is er een aparte pagina
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ingericht, die direct vanaf de homepage te bereiken is, zodat controle door het Watersportverbond nog eenvoudiger wordt. Bestaande lijstjes
op andere plaatsen van de klasse en Verbond
komen hiermee te vervallen. Er is maar een punt
waar de maatgevende informatie wordt gegeven
en dat is de website van de SSRP.
De controle op de naleving van de Criteria wordt
door bovengeschetste situatie ook stringenter.
Immers wedstrijdzeilers hebben de natuurlijke
neiging om hun schip sneller te laten varen door
allerlei verbeteringen aan te brengen en on tlenen vaak idee en aan de wereld van de scherpe
jachten. De Criteria beteugelen allerlei onwenselijke ontwikkelingen en beogen daarmee het historisch karakter van de schepen te waarborgen.
De nieuwe website geeft een goed overzicht van
alle regels en afspraken zodat men zich goed kan
orienteren.
Nieuw (hertinqeschreven

Een paar qetallen
Nu de stamboek-administratie
weer op orde is,
kunnen we op onze site ook laten zien dat er op
dit moment 2468 ronde en platbodemjachten zijn
geregistreerd. Daarvan moeten er 2191 schepen
volgens de afspraken een Stichtingsplaquette aan
boord hebben. 861 Schepen zijn op dit moment
'actief' in het Stamboek. Dat wil zeggen dat de
eigenaar ook donateur van de Stichting is. Van
25 schepen, die ooit een plaquette hebben gekregen, weten wij zeker dat ze niet me er bestaan
(verbrand, gesloopt, gezonken). Ook zijn er 12
schepen in een museum opgenomen en varen niet
meer. Wij zijn zeer benieuwd of iemand inforrnatie heeft van een hier nog niet genoemde schepen.
ran Eissens, Stambockbcheerder
Erik Pluimers Criterium Commissie SSRP
stamboek@ssrp.nl
website www.ssrp.nl
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schepen

De afgelopen tijd zijn weer een tiental schepen
ingeschreven, waaronder vier schepen die nog
niet eerder waren ingeschreven:
Lemsteraak VD88 D I 6 29
Hoogaars Reymerswale D 1272
Vollenhovense bol MarandeDl802
Boeieraak Miclou A148 3
Fries jacht Zephyrus D1920
Hoogaars Anna D2I87
Enterse Zomp De Vriendschap D2I88
Lemsteraak HA IO Ventjager D2I 89
Lemsteraak 't Bruine Leven D2190
Staverse jol De Ton BUI07 D2191

SSRP
De Stichting Stamboek Ronde en Platbodernjachten (SSRP) is opgericht in 1955. De SSRP
maakt samen met andere behoudsorganisaties
deel uit van de Federatie Oud Nederlandse
Vaartuigen (FONV), gesprekspartner van de
over he id, beheerder van een restauratiefonds
en een materialenfonds.
Secretariaat: Mw. Rita Eissens - van Goor,
Stamboekbeheer: [an Eissens
050-4094094 secretariaat@ssrp.nl
stamboek@ssrp.nl
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