JAARVERSLAG

1991

STICHTING STAMBOEK RONDE EN PLATBODEMJACHTEN
Beschermvrouwe Hare Majesteit de Koningin
•

VERENIGING VAN VRIENDEN VAN DE STICHTING
STAMBOEK RONDE EN PLATBODEMJACHTEN

•

JAARVERSLAG

STICHTING

1991

STAMBOEK RONDE EN PLATBODEMJACHTEN
Beschermvrouwe Hare Majesteit de Koningin

VERENIGING VAN VRIENDEN VAN DE STICHTING

STAMBOEK RONDE EN
PLATBODEMJACHTEN

EREBESTUURSLEDENVAN DE STICHTING
mr. dr. T. Huitema, H.G. van Slooten, ir. j.D. Wailer

HET BESTUURVAN DE STICHTING
jhr. H. van Foreest
voorzitter

Op voordracht van de:
Vereniging Fries Scheepvaart Museum

A. van der Werf*

Koninklijke Zeilvereniging "Oostergoo"
en de Koninklijke Watersportvereniging

secretaris

Sneek

O. Bussemaker**
secretaris

Vereniging van Vrienden van de SSRP

D.B. Sluijter
penningmeester

Vereniging van Vrienden van het
Zuiderzee Museum

j. Both***
2de sec;retaris

Vereniging van Vrienden van de SSRP

j. Ch. Estourgie

Vereniging van Vrienden van de SSRP

j.B.j.Geise

Koninklijke Nederlandsche Zeil- en
Roeivereeniging/Koninklijke Roei- en
Zeilvereeniging "De Maas"

B. Prins-Asselbergs

Vereniging van Vrienden van de SSRP

R.s. Wegener Sleeswijk**

Koninklijke Zeilvereniging "Oostergoo" en
de Koninklijke Watersportvereniging Sneek

HET BESTUURVAN DEVERENIGING

*
**
***
****
*****

t

2

tot juni 199 1
vanaf juni 1991
tot februari 199 1
tot april 199 1
vanaf april 199 1
mei 1991

j. Ch. Estourgie
voorzitter

Vollenhovense Bal

R. Smit
vice-voorzitter

Kajuitschouw

j. Both***
secretaris

Staverse jol

M. Merkx-Wolffenbuttel
secretaris*****

Zeeschouw

j. Bus
penningmeester

Schouw

E. Spits****
2de secretaris

Lemsteraak

j. Schuunrnan****

Tjalk

Ch. Koek*

Fries jacht

B. van Schaik*****

Enkhuizer Bol

R. Wijnbergh*****

Zeeschouw

CRITERIUMCOMMISSIE
L. Nooteboom,

voorzitter

t, j.W.CM.

van der Sijp,j. Brilleman

HET BESTUURVAN DE JONGERENAFDELlNG
Charles Koek, jorden van Foreest, Klaartje Bleeker, Saskia Hanreman

VOORWOORD
Het doe I van een jaarverslag is een terugblik op

Klaar om te wenden ....

het voorbije jaar. De lange winteravonden

Het rak van het jaar 199 I ligt geheel achter ons

lenen zich daarvoor. Hoevelen zullen niet de

en over het andere boord gaan wij 1992

foto's, films, of video's van een onvergetelijke

tegemoet.

zomer voorgaats hebben getrokken, om
opnieuw te genieten van de vreugde die het

Veel van onze goede herinneringen

rend- of platbodemjacht

vastgelegd in log- of fotoboek.

aan familie en vrienden

werden

T och is

schonk.

misschien iets aan de aandacht ontsnapt, geen

Zoals uit het jaarverslag mag blijken is 199 look

voor u waar nog eens zeer zorgvuldig alle

probleem,

evenementen

estuurlijk opzicht een druk vaarjaar
ge leken. De werkgroep

daarvoor

ligt thans een jaarverslag

in tijdsvolgorde

staan opgesomd.

criteria koerst

standvastig scherp aan de wind op weg naar het

Het afgelopen jaar werd begunstigd door goede

voorgenomen

weersomstandigheden

merkteken.

Het is voorwaar

geen gemakkelijke opgave waarmede

men bezig

waardoor

wij onze

hobby op een optimale wijze konden beleven.

is, maar men komt eruit.
Zo verging het ook de Vereniging; het ledental
Zelf heb ik de jaarwisseling benut om mijn

nam weer toe en de zornerreunie

persoonlijk archief uit de interim-periode

uitermate

was een

gezellige bijeenkomst.

1987/1988 te ordenen. Daarbij bleek weer
overduidelijk

hoeveel verdienstelijke

door onze oud-secretaris

arbeid

Andries van der Werf

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers werd

verzet is. De Stichting en evenzeer de

heel gelukkig mee want inzet van leden is

Vereniging van Vrienden zijn hem daarvoor

absoluut noodzakelijk.

oprecht veel dank verschuldigd.

De uitgezette

koers waaraan hij met zoveel inzet heeft:

In die gedachtengang gaan wij dan ook met

gewerkt is een goede en gelukkige gebleken.

vertrouwen

Het bewijs ligt voor u.

winter-

een nieuw jaar tegernoet,

en zomeractiviteiten

programma
mij u alien een voorspoedig

199 I

een geslaagd verenigingsjaar. Het bestuur is daar

vaarseizoen

2 toe te wensen in de beste tradities van

Enkele

staan weer op het

en dus staan wij inderdaad klaar om

te wend en, het nieuwe rak, het nieuwe jaar met
volle zeilen tegemoet.

het ronde en platbodemjacht.
Tot slot, dank aan alien die actief hebben
Jhr. H. van Foreest

meegewerkt,

Voorzitter

jaarverslagcommissie

Stichting Stamboek Ronde en

Platbodemjachten

in het bijzonder onze
die voor u een alleszins

interessant en leeszaam verslag heeft:
samengesteld.
J. Ch. Estourgie
Voorzitter

Vereniging van Vrienden van de

Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten.
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Tegelijk met het Huishoudelijk

Reglement werd

uitgave een herkenbare vonm te geven. Ook de

het Reglement voor de Criteriumcommssie

toegankelijkheid

vastgesteld.

vele belangwekkende

Het bestuur

monografieen

In het bestuur van de Stichting heeft Andries

zal worden

verbeterd

bevatten.

Contacten

van de Werf afscheid genomen. Als secretaris in

Nadat aanvankelijk een afWachtende houding

Zomer-

een moeilijke periode was hij degene die,

was ingenomen ten opzichte van de

De winterreunie

ontwikkelingen

Sneek, terwijl de zornerreunie

meestal achter de schenmen, ongelooflijk

veel

werk heeft verricht. Daanmee heeft hij een zeer

Nederlandse

in de Stichting Federatie Oud
Vaartuigen (FONV, kortweg: de

en winterreiinie
werd gehouden op 6 april in

van de jubilerende

Federatie), heeft het bestuur alsnog besloten

Roei- en Zeilvereniging

voortbestaan

toe te treden tot de Federatie. Een belangrijke

Dordrecht

werd gehouden

op 5, 6 en 7 juli. Hierover

brengen van de Stichting. Dat de in de

rol bij deze beslissing speelde zowel de

de traditionele

voorgaande jaarverslagen geconstateerde

positieve instelling van andere deelnemende

dit verslag alle bijzonderheden.

opgaande lijn mogelijk was en zelfs kon worden

organisaties als de omschrijving van de

voortgezet, was in niet geringe mate te danken

activiteiten van de Federatie in artikel 3 van de

O. Bussemaker

aan de onvenmoeibare

Statuten. Deze omschrijving

Secretaris

inzet van Andries van

derWerf

luidt: De Stichting

tracht het doel te bereiken door een
taakverdeling

met de aangesloten organisaties,

Ook de 2de secretaris, Jan Both, heeft afscheid

waarbij de specifieke belangen worden

genomen van het bestuur. Hij heeft in de

verzorgd door de aangesloten organisaties en

voorgaande jaren speciaal de band tussen

de algemene gemeenschappelijke

Stichting en Vereniging verstevigd en in goede

door de Stichting worden

banen geleid en zeer veel werk verzet o.a. voor

gecoordineerd,

belangen

ter hand genomen,

gestimuleerd

en behartigd.

de uitgave van de nieuwe Schepenlijsten.
De Stichting en haar donateurs zijn hen

De plannen voor invoering van een

derhalve veel dank verschuldigd en wij zijn

pleziervaartuigenbelasting

ervan overtuigd dat zij, nu er meer tijd is voor

bestuur aanleiding zich schriftelijk te wenden tot

waren voor het

het genieten van hun hobby, de Stichting met

het ministerie van Financien ten einde de

grote en niet aflatende belangstelling als

onverenigbaarheid

donateur blijven volgen.

ronde en platbodemjachten

van registratiemerken

met

en de onbillijkheid

van extra belasting van "varende monumenten"
Op voordracht
Zeilvereniging

van de Koninklijke
"Oostergoo"

Watersportvereniging
toegetreden

Sneek, is tot het bestuur

mr. R. Wegener

voordracht

te benadrukken.

en de Koninklijke
Sleeswijk. Op

van de Vereniging van Vrienden van

In het afgelopen jaar was opnieuw
het KNWV

over de meetbrieven

organisatie verstrekt

overleg met
die deze

en de consequenties

die

de SSRP trad ir. O. Bussemaker tot het bestuur

dit voor sommige ronde en platbodemjachten

toe, als secretaris.

kan hebben. Ook was er overleg met de Klasse

Reglement

criteria en deelname aan wedstrijden

Organisatie teneinde
Ten einde de taken en bevoegdheden
der bestuursleden

van elk

en de werkzaamheden

Reglement opgesteld en in de

vergadering van I 6 oktober

199 I vastgesteld.

Publicaties
Naast het fraaie jaarverslag 1990 met vele
boeiende foto's (onder meer van het IJten tijde
van het Admiraalzeilen
Amsterdam)

toekomst

het licht te doen zien.

naast de Plaquette een op naam van
van Inschrijving"

ter gelegenheid van Sail

was het mogelijk een monografie

In samenwerking

met het Fries Scheepvaart

zal worden verstrekt. Tot uitgifte van de

Museum kon medio oktober

Certificaten zal worden

belangstellenden

werkzaamheden

overgegaan nadat de

van de werkgroep

uit de weg

te ruimen. Dit overleg wordt voortgezet.

In het Reglement is vastgelegd dat in de
de eigenaar gesteld "Certificaat

omtrent

van

het bestuur als totaal vast te leggen, is een
Huishoudelijk

misverstanden

Criteria zijn

monografie

worden

"Kenmerken

aan donateurs en

toegezonden

afgesloten en het bestuur een besluit heeft

gebouwd

genomen over de "herziene"

geschreven door dr. J. Venmeer.

criteria en de

de

van de Friese Jachten

door Jan Visser - Paterswolde",

situatie van de ingeschreven schepen die niet

De inmiddels afgeronde inventarisatie van nog

voldoen aan de dan geldende criteria. Het

beschikbare monografieen,

bestuur verwacht dat er dan een beter

er een flink aantal complete

overzicht zal komen van in het Stamboek

verkoop

had als resultaat dat
series voor

beschikbaar kwam terwijl van de

ingeschreven schepen en dat ook het bijhouden

meeste eerder verschenen monografieen

van de gegevens verbetert.

groot aantal losse exemplaren
verkocht.

Criteriumcommissie

een

kan worden

(Zie ook de opgave elders in dit

verslag.)

Het afgelopen jaar is de Criteriumcommissie
verschillende malen bijeen geweest. Voor een
uitvoerig verslag, zie elders in dit jaarverslag.

Er is een begin gemaakt met het opstellen van
richtlijnen voor het schrijven van monografieen.
Zo hoopt het bestuur in de toekomst
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elke

op uitnodiging

Koninklijke Dordrechtsche

essentiele bijdrage geleverd aan het
en vervolgens weer tot bloei

van het

materiaal dat de

prijsuitreikingen

in

en over

vindt u elders in
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DE VERENIGING

folder uitgebracht.

van het land hebben enthousiaste

- de Ledenlijst verschijnt. indien er niet al te veel

aangemeld en zijn aan het werk getogen om

mutaties plaatsvinden,

voor

I x per 2 jaar, dit met

'-' or het terugtreden

van de heer jan Both als

1992 een activiteitenprogramma

op te

zetten.

het oog op de kostenbesparing.

r introductie

leden zich

- om dezelfde reden is besloten de mailings niet
Activiteiten

secretaris van de Vereniging, begin dit jaar,

meer dubbel te verzenden naar adressen waar

ontstond er een vacature in het bestuur.

leden en huisgenoten-Ieden

Hoewel het zeilen met alles wat daarbij hoort

- het 3-jaars contract met de Spiegel der

uitstekend. Dit isduidelijk

merkbaar op

eigenlijk de hobby van mijn man is - ik vind het

Zeilvaart zou dit jaar aflopen.

evenementen

en vvinterreunies.

overigens heerlijk om daar actief in te

Met meerderheid

Naast de beschrijving hiervan vindt u, verderop

participeren

collectief abonnement

- was ik blij verrast met het

bijbehorende

verzoek of ik mijn schouders onder het

De samenwerking

wonen.

van stem men is besloten het

als Zomer-

in dit jaarverslag o.a. de beschrijving van een

op dit blad, met

activiteit als de Coupuretocht

club-pagina, te verlengen (dit is

naar Brugge.

Verder was er dit jaar in februari een

secretariaat van de Vereniging zou willen zetten.

intussen gebeurd).

Helaas zou ik niet aanwezig zijn op de

- bestuurswisselingen:

Algemene Ledenvergadering

Schuurman, bestuurslid en contactman

van 6 april 199 I ,

met de Stichting is

wedstrijdreglement-bijeenkomst

de heer joeke
voor de

en dient

iedereen sinds 16 maart te weten, dat "zeilen

zodat ik voor velen een onbekend gezicht had,

regio Zuid treedt af op rooster, hij wordt

geen lappen" zijn.

en nog heb voor hen die niet op de

opgevolgd door de heer Bob van Schaik.

Zoals reeds gemeld zijn de werkgroepen

najaarsvergadering aanwezig konden zijn. Mijn

Mevrouw

doende met het uitwerken

Elisabeth Spits treedt uit op eigen

naam en foto staan op deze pagina, maar dan

verzoek en wordt

weet u nog niet veel. Heel in het kort wil ik mij

Wijnbergh.

graag even bij u introduceren.

reeds vermeld, opgevolgd

van beroep fysiotherapeute

Ik ben 37 jaar,

ondergetekende.

maar momenteel

'et werkzaam als zodanig, getrouwd

opgevolgd

door de heer Ron

De secretaris jan Both wordt, zoals

pionierswerk

tussen de 5 en 10 jaar. Mijn hobby's zijn:

bereidheid

tennissen, zeilen, lezen, schaatsen en schrijven.

stellen.

De Vereniging en haar leden

redaktionele

weekend

aan de Hiswa, op

en de Zornerreunie

(I e

van juli) op de Kaag op het program.

Over activiteiten

gesproken: de heer Fred Lion

heeft de zorg voor de "winkel"

op zich

genomen en blijkt een zeer actief man te zijn.

niveaus.

van de school

De najaarsvergadering werd dit jaar weer

Het arsenaal winkelartikelen

gehouden

hetgeen alleen maar in het voordeel

in het Scheepvaart Museum te

Amsterdam,

van onze kinderen en doe ik de
tandartspraktijkadministratie

gekoppeld

Winkel

dat werd verricht en voor hun
zovele vrije uurtjes ter beschikking te

Dat laatste levert een hoop leuk, maar extra
T evens zit ik in de Ouderraad

ALV/Winterreunie,

zijn hen veel dank verschuldigd voor het vele

en

eder van 4 kinderen, varierend in leeftijd

werk op op verschillende

velerlei gebied. Daamaast staan uiteraard de
7 maart te Amsterdam

door

druk

van plannen op

en wet op I 6 november.

maar liefst 102 stemgerechtigden

van mijn man.

Er waren

aanwezig. Een

is uitgebreid,
van de

Vereniging kan uitpakken. Uit naam van bestuur
en Vereniging: veel succes in de toekomst!

Zo, en dan nu aan de slag!

goede opkomst. Vele manlijke leden hadden

Men vraagt

gezelligheid, maar zeker niet in de laatste plaats

Ondanks toch ook een ledenverlies (door b.v.

om na afloop van de vergadering te luisteren

verkoop

naar de uiteenzetting

VSRP dit jaar met 4% gegroeid van 764 tot 796

hun echtgenotes
...

Het secretariaat wordt

overspoeld

vragen van zeer uiteenlopende

met allerlei

aard. Het

meegenomen,

Tenslotte

voor de

van de zeilmaker van de

van het schip e.d.) is het ledental der

betreft niet alleen Stichtings- of

"Amsterdam"

met aansluitend de mogelijkheid

leden. Een verheugend

Verenigingsaangelegenheden,

dit VOC-schip

te bezichtigen.

weten dat zovelen vertrouwen hebben in de

algemene informatie zoals vragen over

De belangrijkste punten uit deze vergadering

Vereniging, maar het brengt tevens een grote

scheepsbouw

waren:

verantwoordelijkheid

maar ook

en -werven, literatuur en

naslagwerken, vaarbelasting en noem maar op.

- de goedkeuring

Helaas is het niet altijd mogelijk om op elke

- de contributie

ag direkt een pasklaar antwoord
vaak ook moet er worden
doorverwijzing

te geven.

betreffende

volstaan met een

van andere leden
worden

het secretariaat een verhuisbericht

wanneer

ons best doen om het door u in ons gestelde

te worden,

niet te beschamen. Echter, alleen

kunnen wij het niet. Wij, van onze kant

om

vertrouwen

hetgeen

(en gezien het verleden rekenen

wij er een beetje op) op uw hulp en

impliceert.

- zoals besloten is op de ALV van 6 april zullen

medewerking.

de mailings niet meer "dubbel"

activiteiten

worden,

ontvangen

aan de echtgenotes

"huisgenoten-lid"
stemrecht

Echter, vragen van leden

kunnen slechts beantwoord

van de Vereniging blijft in 1992

verzonden

maar wet mede-geadresseerd

huisgenoten-Ieden.

aan de

Alleen dan zullen geplande

uitgroeien tot ware festijnen met

een sportief karakter.

T evens zal er op worden

heeft. Het afgelopen jaar is gebleken dat dit nog

toegezien dat er voor ieder lid wet een aparte

M. Merkx-Wolffenbuttel

wet eens vergeten wordt. jammer, want in zo'n

uitnodiging bijgesloten wordt.

Secretaris

geval kan de secretaris ook niet verder. Mag ik u

- Charles Koek, belangenbehartiger

in het belang van het goed funktioneren

jongeren, heeft, in verband met zijn studie, het

van de

Vereniging hier even aan herinneren?

met zich mee. Als bestuur

zullen wij ook het komende jaar weer uitermate
vertrouwen

- een oproep

naar een meer deskundig adres.

adreswijzigingen

1992

ongewijzigd.

Gelukkig stemt dit in de meeste gevallen tot
tevredenheid.

van de begroting voor

feit. Het is goed te

bestuur verlaten. Er wordt

der

gewerlkt aan de

opvulling van deze vacature.
Ledenvergaderingen
Op de ALV gehouden op 6 april 1991 In

Bestuursvergaderingen

gebouw Amicitia te Sneek waren 88

Er is in 199 I weer heel wat afvergaderd. De

stemgerechtigde

activiteiten

mededelingen
ordrecht

led en aanwezig. Naast
betreffende

de Zornerreunie

waren onderstaande

in

punten van

ang:

hebben de hoogste prioriteit

kost, vergadertechnisch,

goede banen te leiden. Het grote winstpunt
dit jaar is evenwel het oprichten
werkgroepen

beeld te geven van de Stichting en de

onder leiding van de heren R. Smit,

Vereniging en haar doelstellingen

R. Wijnbergh

Noord,

van

van de

- om naar buiten toe een kort maar krachtig
is dit jaar een

en het

veel tijd om alles in

Midden en Zuid, resp.

en B. van Schaik. Uit alle delen
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INSTRUCTIEVE BIJEENKOMSTEN

Mevrouw
tenslotte

Jet Key, directeur

SAIL 1990 hield

een boeiende causerie over de

Op I 9 januari werd in het Scheepvaart

organisatie, ook de "rnissers" hierbij, van SAIL

Museum te Amsterdam

Amsterdam.

een bijeenkomst

gehouden over het milieuvriendelijker

Zoals te doen gebruikelijk vormde

onderhouden

bonreluurtje

van het schip. Een vijftiental

belangstellenden

discussieerden onder leiding

een

de inleiding tot een uitstekend

diner vergezeld van een goed glas wijn.

van de inleider Piet Zaaijer langdurig over deze

T egen 21.30 uur werd deze geslaagde

materie. Conclusie? "Je raakt er nooit over

winterreunie

uitgepraat!"

zijns of haars weg.

De geplande bijeenkomst

beeindigd en zocht iedereen weer

over het

admiraalzeilen (16 februari) kon helaas wegens
gebrek aan deelname niet doorgaan.
Op 16 maart werd opnieuw

een bijeenkomst

!1

onder de titel "Zeilen zijn geen lappen"

, ~'

georganiseerd. Aan ruim 30 belangstellenden
werd door zeilmaker Jan de Boer op heldere
wijze uitleg gegeven. hoe overeenkomstig

de

bedoelingen van de maker, met zeilen
omgegaan moet worden.
blijkt dat "trirnrnen"

ledere keer opnieuw

veel meer is, dan enkel

"hardlopen".

WINTERREONIE
Overeenkomstig
lustrumreunie

de traditie, dat wanneer de

in Friesland gehouden wordt,

de winterreunie

ook

in die provincie pi aatsvindt,

togen op 6 april 1991 140 leden/donateurs
naar Sneek Voorafgaande
was de jaarvergadering

aan de winterreunie

van de VSRP reeds

gehouden (zie elders in dit verslag).

ZOMERREONIE,
DORDRECHT

12, 13, 14JULI TE

Bob van Schaik in het zuiden en Ron Wijnbergh
in het noorden

zorgden voor de informatie

en

organisatie, nodig voor een gezellig samenzijn.
Onze vereniging was uitgenodigd
Koninklijke Dordrechtsche
Zeilvereeniging

Zo voelden alle deelnemers

door de

De 'zuidgroep',

bij gelegenheid van hun 140-

jarig bestaan. Opgericht

zich meteen weer

thuis.

Roei- en
op 28 oktober

185 I , is

zij een van de oudste watersportverenigingen

in

met een eigen vlag in top als

herkenningsteken,

zette via de Dordtse

koers naar Dordrecht.

ons land.

I 2 juli ging de 'noordgroep'

Reeds eerder, in 1976 - bij het I 25-jarig

geopende

bestaan - werd in Dordrecht

richting reunie, De drukke brug bij Alblasserdam

de zornerreunie

door de lang-

brug bij Krimpen de Noord

gehouden en de herinnering daaraan schiep

maakte dat de enkele schepen met lange mast
eerst om I 3.30 uur konden passeren.

Evenals de vorige keer waren ook nu weer de

Niettemin

Wolwevers-

door de prachtige Damiatebrug

Waningprijs toe aan Inga Both. Zij heeft als

onze schepen ligplaats te bieden; havens met

lady-speaker tijdens diverse evenementen

een prachtig decor van Oudhollandse

van de Stichting de heer H. van

op

basis van een gedegen kennis van klassieke

en de Kuipershaven gekozen om
gevels.

liep nagenoeg de hele vloot gelijk

Wolwevershaven

- tegen beloften en afspraken in - nogal

wat "vrachtvaart"
achtergebleven.

in de haven was
Er diende op basis van het

belangstelling voor onze varende monumenten

Aanlooptochten

werd opgewekt dan wel in stand gehouden;

aid IJssel

ligplaatsenplan van de gebroeders

een verdienste die de ontvangst van deze

De laatste jaren is het een goede gewoonte

behoorlijk

waarderingsprijs

geworden

ieders medewerking

Het onlangs in het Stichtingsbestuur

benoemde

uit Strijen

en Cape lie

om gezamenlijk, in konvooi, de plaats

van de zornerreunie

te benaderen. Zo kwamen

lid, de heer J.B.J.Geise schetste in het kort de

dit jaar de schepen uit de zuidelijke regie's een

stand van zaken betreffende

dag eerder in Strijen bijelkaar terwijl de schepen

werkzaamheden
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de

van de Criteriumcommissie.

uit de noordelijke

Duidelijk werd dat de niet al te simpele materie

Zandkreek"

langzaam vorm krijgt.

verzamelplaats

regie's jachthaven "de

in Capelle aid IJsselals
hadden gekozen.

de

binnen.

Het afmeren bleek enigszins problematisch
doordat

Fotogeniek dus!

schepen, er toe bijgedragen dat de

meer dan rechtvaardigt.

op,

verwachtingen.
Foreest kende de in 1966 ingestelde Van

De voorzitter

Kil

Diezelfde ochtend van

germproviseerd

Van Schaik

te worden.

Met

lukte dit meer dan goed.

De openingsceremonie
Nadat de meeste van de circa 80 schepen op
de juiste plek waren afgemeerd en
,

('

anningen elkaar hadden gevonden, kwam

de loop naar het Infokantoor

!

op gang. Dit had

onderdak gevonden in de soos-ruimte

van de

KDR & Zv. Bij melding kon iedereen ook zijnl
haar garderobe aanvullen bij de VSRP-winkel.
De nieuwe artikelen waren eigenlijk te snel
uitverkocht.

Kwam dit door die artikelen of

door Roos die dit keer de winkel beheerde?
Rond de klok van 15.30 uur verzamelden
opvarenden

alle

zich bij een aantal kale

vlaggemasten op de Aardappelmarkt.
openingswoord

van de voorzitter

Vereniging, [oop Estourgie, werden
getooid met de Nederlandse

Na het

van de
de masten

driekleur, de

vlaggen van de KDR & VZ, van de stad
Dordrecht,
wapperende

de Stichting en de Vereniging. De fel
vlaggen vonmden een schitterend

welkom voor "De Zeldenrust"

van de "Van

Waning Stichting". Dit schip fungeerde als
schip'. Met als decor de grate kerk van
u rdt voer "De Zeldenrust"

door de ljzeren

Het "wijnschip ".

brug om daama met veel vakmanschap
afgemeerd te worden

aan de Aardappelmarkt.

Een huzarenstukje van schipper Van Drangelen
met zijn dekpersoneel.

Nauwelijks afgemeerd

ging de loopplank uit en kon het lossen van de
wijnvaten beginnen. Dordrecht
tot in de Napoleontische

was tenslotte

tijd een stapelplaats

voor Franse wijnen. Gevelstenen

in vele

pakhuizen doen hieraan herinneren.
Eenmaal de vaten op passende jukken gezet,
konden de botteliers van de finma Hoogen de
vaten aanslaan. De voorzitters

van de KDR &

ZV, de SSRP en de VSRP mochten als eersten
een fles tappen en kurken, na uiteraard de wijn
gekeurd te hebben.

Voorzitter Ter Voorde van de "Dordtse" toast met SSRP-voorzitter van Foreest, VSRP-voorzitter Estourgie
. en de heer Van der Weg (coordinator namens de "Dordtse'').

Daama werd het bijna een echte bottelarij.
Want als herinnering aan deze reunie was
gekozen voor een fles wijn met een etiket
waarap de logo's van de KDR & ZV en de
SSRP waren aangebracht samen met de
bekende regel: Selection ne pour ... , en ditmaal
'selectionne pour les amis des derives en
chene'. Sommigen vragen zich nog steeds af wat
dit Frans betekent ... "voor de vrienden van de
ehouten zwaarden".
Uverigens liet de wijn zich als openingsdrank
goed smaken. Scouts, gevraagd door Anneke
Kalis, serveerden de glazen en deelden de
hapjes uit. Dat was een goed begin.

De scouts he/pen bij het uit/aden.
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Ontvangst door de burgemeester
Tegen I8.00 uur werden de deelnemers
verwelkomd door het gemeentebestuur van
Dordrecht. Burgemeester Nooriand hield een
korte toespraak en onze Stichtings-voorzitter.
Jhr. Van Foreest antwoordde met een
toepasselijk woord en de overhandiging van een
plaquette van de Stichting met het jaartal 199 I
erop. De aanwezigen lieten zich de alleraardigst
aangeboden drankjes en hapjes goed smaken.
Het waterspel
Het waterspel bracht ons terug naar de Hoekse
en Kabeljauwse twisten. Destijds werden de
Dordtenaren pas Kabeljauws nadat ze het
onderspit hadden moeten delven. Om alles in
199 I goed te laten verlopen werd tijdens het
palaver het hele vaarpatroon door de schippers
gelopen(!) in de Soos aan de Knolhaven. Op
zich al een gebeuren. maar dan zonder publiek.
En zo werd dan op een prachtige zomeravond
ten aanschouwe van een zeer groot publiek
opnieuw door de Kabeljauwse vloot het vuur
geopend op de Hoekse Dordtenaren. De goed
afgesproken verrassingsaanval deed de Hoekse
vloot uiteendrijven en zo weglokken en
insluiten dat het rijshoutschip. met onder haar
lading de veroveringstroepen. (destijds Engelse
manschappen. nu Scouts) naar de Damiatebrug
kon glippen. De brug werd rond 22.30 uur met
veel lawaai en vuurwerk ingenomen waama de
Kabeljauwse vloot de stad kon binnenvaren. de
Hoekse vloot ontred~erd achterlatend op de
rivier.
Het hele waterspel werd op deskundige wijze
toegelicht door de heer Voets, die vanaf het
dak van het Groothoofd alle vlootbewegingen
zo kon volgen, dat hij het in grote getale
opgekomen publiek goed kon uitleggen wat er
allemaal gebeurde.
De ontbijtverrassing
Zaterdagmorgen werd op elk schip een Turks
brood bezorgd. Gewoon een aardigheidje dat
werd rondgebracht door de familie Van Schaik.
80 Turkse broden is toch wel een erg grote
stapel, zo bleek.
Puzzelwandeltocht
Dick Hoebee had samen met zijn vrouw een
prachtige wandeltocht uitgezet door het
bezienswaardige. historische deel van
Dordrecht. Maar liefst 49 vragen kregen de
deelnemers voorgelegd. Uit de readies van de
wandelaars konden we opmaken dat deze
tocht zeer de moeite waard was. Jammer dat
de lichte regen een beetje spelbreker werd.
Puzzelvaartocht
Hardzeilen is er niet meer bij op de drukke
rivieren in de omgeving van Dordrecht. De
beroepsvaart laat dit soort wedstrijden daar
eenvoudig niet meer toe. Maar de heren
Bakker. Jorissen en Hoebee hadden voor een
goed altematief gezorgd. Zo gingen vanaf I3.30
uur heel wat schepen los om mee te doen aan
8

de Puzzelvaartocht. Stuurboord de Beneden
Merwede op. voor de Papendrechtse brug
oversteken en stuurboordwal de Noord op tot
de brug bij Alblasserdam. oversteken. de
Rietbaan in en vervolgens de Oude Maas op tot
de Zwijndrechtse brug. Dan oversteken en
langs de Dordtse kant naar de haven. Omdat
de wind west was kon het grootste deel van de
tocht gezeild worden. Op zich al een aparte
ervaring op dit water. De vragen deden een
stevig beroep op ieders algemene kennis. Wat
dacht u van: "Hoe leeft Alva voort in onze
spreektaal op het water?" Antwoord; "In het
woord: dukdalf = Duc d'Alva!"
Rijkswaterstaat bood bij deze tocht uitstekende
begeleiding op alle punten waar onze schepen
de rivier over moesten steken. Kortorn, een
tocht die de moeite waard was.

J:I

I

MENU

De maaltijd
Terwijl de laatste regendruppels van die dag
vergeefs probeerden de goede stemming weg
te spoelen. reden om 17.30 de eerste bussen
voor die de deelnemers voor de maaltijd naar
het Wantijpark brachten. Deze gratis rit was
een gastvrij aanbod van de jubilerende
vereniging. Het gehele restaurant werd
uitsluitend bevolkt door reunie-deelnerners die
zich het eten goed lieten smaken. het glas
menigmaal hieven en daanmee een gezellige
sfeer creeerden,
W.H. de Vos-prijs
Deze prijs werd dit jaar niet toegekend omdat
hij uitgereikt zou worden aan Leen Nooteboom
die ons helaas in het voorjaar van 199 I is
ontvallen. Het bestuur van de Stichting achtte
het onjuist om alsnog iemand anders voor deze
prijs te nomineren omdat de redenen waarom
Leen Nooteboom kandidaat was. door zijn
overlijden niet veranderd waren.
Cadeau aan de jubilerende vereniging
Jhr. H. van Foreest bood de voorzitter van de
Dordtse vereniging. de heer L.ter Voorde, een
prachtig wandbord aan. Het werd dankbaar
aanvaard als onderstreping van de feestelijke
herdenking van het oprichtingsjaar I85 I.

Even oon/eggen !

De lange-afstands-beker
Deze beker ging dit jaar naar mevrouw
Hoekstra van de "Beetje wijzer" uit
Paterswolde. Deze keer ging de beker dus niet
over de grens!
De Waarderingsprijs
De prijs die wordt toegekend aan de eigenaar
van een aanwezig schip die zich bijzondere
inspanningen getrooste voor het behoud en
goede staat van het schip. ging dit jaar naar '
Joost Geise die zijn Lemsteraak in oude glorie
herstelde en de oorspronkelijke naam teruggaf:
"DeWulp".

Kritische blik van de "admiroals" burgemeester

Noorland en voorzitter Van Foreest.

Waardering voor joost Geise en Frons jorissen.

De Aurelia-prijs

De Aurelia-prijs werd in 1990 op initiatief van
de heer Van Slooten ingesteld om in
lustrumjaren uitgereikt te word en. De eerste
uitreiking zou zo pas in 1995 plaatsvinden. Zo
lang wilde men niet wachten op die eerste
uitreiking en dus werd een uitzondering
gemaakt. In 199 I ging de eerste Aurelia-prijs
naar de heer Frans jorissen voor al zijn
~blicitair
werk. Het fraaie houten zwaardje
, ~et daarop geschilderd het boatsje Aurelia,
kreeg de heer jorissen uit handen van de heer
Van Slooten.

Geschenken
en dankwoorden
De voorzitter van het Koninklijk Nederlands
Watersport Verbond, de heer E. Lagervveij,
schonk tijdens de maaltijd de KDR & ZV een
stukje historie in de vonrn van een
weeroverzicht uit 1851. Voor watersporters
immer belangrijke infonrnatie, toen en nu.
De Dordtse voorzitter, de heer Ter Voorde
dankte de KNWV, de SSRP en de VSRP voor
hun bijdragen aan het jubileum van zijn

vereniging en de heer Wout van der Weg
voegde daar zijn dank voor de goede
samenwerking met de VSRP aan toe. Hij
onderstreepte dit laatste door coordinator [an
Bus een ets te overhandigen.
Frans jorissen reikte de prijzen uit voor de
puzzelaars van vaar- en wandeltocht.
Tussen alle toespraken en geschenken door
werd er ook nog gegeten, gedronken en
geanimeerd bijgepraat met oude bekenden. Na
de maaltijd werd ieder weer keurig per bus
teruggebracht naar de haven.
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Prijzen

Iste
2de
3de
4de
Sde

Prijzen

Iste
2de
3de
4de

voor

de Puzzelvaartocht

Van Benten
Steenstra
Zaaijer
Van Foreest
Fiolet

voor

-

De kerkdienst

"Struise Deeme"
"De Maze"
"Vrouwe Maria"
"Swealtsje"
"Waterhond"

Traditie getrouw vond op zondagmorgen een
oikumenische kerkdienst plaats. Voorganger was
Jan Bus, r.kpastor. 70 mensen waren naar de
sfeervolle Oud-Katholieke kerk op de
Voorstraat gekomen. Het orgel werd bespeeld
door Wout van Damme en mevrouw Arendse
zong een paar prachtige liederen.

de Puzzelwandeltocht

Hoist
Marcel Vergunst
de heer Vergunst
familie Brons
Een vierde prijs.

~--,------------~,,'
\

De Wufp "begroet" het odmiroo!schip tijdens de weef-monoeuvre.
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Admiraalzeilen

Onder ideale weersomstandigheden (wind west
3 en een lekker zonnetje) voer om 12.45 uur
"De Coene Haan" als schip van de viceadmiraal langs het admiraalschip "Geertrui" de
Wolwevershaven uit. Zo kon burgemeester
Noorland de hele uitvarende vloot inspecteren.
Op de wal had zich intussen een duizendkoppig
publiek verzameld om dit alles gade te slaan.
De "Geertrui" ging rond I3. 15 uur ten anker
voor het Groothoofd. De vloot had zich
richting Zwijndrechtse brug gefonrneerd. Om
13.45 uur bracht het eerste eskader in keurige
fonrnatie de groet aan de admiraal, vlot gevolgd
door de andere eskaders. Door het smalle
vaarwater - er werd voor ons een strook van
100 meter breedte uit de wal vrijgehouden liep alles zeer strak langs elkaar. Dit moest, want
de kade was hard! Voor het publiek was dit
zeer aantrekkelijk.
Op het Wantij werden twee kiellinies gevonrnd.
Toen begon het weven. Een zeer spectaculair
gezicht op die smalle strook water; en niet
helemaal zonder risico. Dat ervoer het
admiraalschip toen het zijn geus zag verdwijnen.
Niettemin bleven alle schippers zeil voeren
alhoewel de motor een beste hulp was.
Pas nadat alle schepen al wevend de admiraal
weer gepasseerd waren, ging de "Geertrui"
anker op om de kop van de vloot te nemen.
Zo maakten we nog een slag richting Wantij
om daama, onder het oog van vele "scheepslui
aan de wal", de haven binnen te lopen. Rond
16.00 uur zaten schippers en bemanningen met
een glas in de hand na te genieten van deze
schitterende zeilpartij.
De slotceremonie

met Waller-weef-prijs

Op de Aardappelmarkt werd verzameld om de
reunie af te sluiten. De voorzitter van de SSRP
reikte de Dordrechtprijs uit aan het beste
eskader bij het admiraalzeilen. De zeeschouwen
onder leiding van Dick Hoebee verdienden
deze prijs. Foto's bewezen nog eens hoe goed
zij het hadden gedaan. Na vijfjaar kon de
vvaller-weef-prjs weer eens worden uitgereikt!
Op het smalle water hadden de tjalken het.
gezien hun lengte wel bijzonder goed gedaan.
Voor dit harde werken werd hun de prijs
toegekend. Het eskader van de "Suez", schipper
Cor Been, en het eskader van de "Swealtsje",
schipper Astrid van Foreest, konden onder luid
applaus de kanonnetjes in ontvangst ne men.
Onder het uitspreken van een dankwoord aan
alien die meegewerkt hadden aan de organisatie
van de zornerreunie 199 I, en in het bijzonder
aan Jan Bus die de algehele leiding in handen
had, sloot de voorzitter van de VSRP de reunie,
Een ovationeel applaus volgde waama de
vlaggen werden gestreken en opgedoekt.
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REGIONALE FRIESE REONIE
Op 2, 3 en 4 augustus vond de 1ge Regionale
Friese Reunie plaats te Heeg. Voor 24 van de
54 deelnemende schepen begon deze reunie
reeds op donderdag I augustus te Boomzwaag
(bij Langweer) alwaar Fred Lion en echtgenote
de deelnemers aan de aanlooptocht op een
voortreffelijke wijze ontving.
Met een zowel taalkundige als maritieme
opdracht vertrokken de deelnemers vrijdag
richting Heeg. Winnaars van deze varende
opdrachtentocht waren de boeier "Duyfken"
en het Friese jacht "jansje Maria".
Een gezamenlijke barbecue en de traditionele
fakkelvaart besloten deze zonovergoten vrijdag.
Zaterdag 3 augustus vond de wedstrijd plaats.
Een bijzonder warm, maar ook windstille dag.
Van de 51 deelnemende jachten bleven 21 in
de windstilte steken. Na de wedstrijd zetten
150 personen zich aan een voortreffelijk koud
buffet. Een en ander werd muzikaal omlijst door
jan Lopik en zijn band en het huisorkest.Op
"
zondag 5 augustus nam admiraal jan Brilleman ,",,"
de stamboekbeheerder, van de 40 jaar oude
kajuitschouw "de Vrouw [acoba" het saluut af.
Onder uitstekende weersomstandigheden werd
het edele spel van het admiraalzeilen, met
ingebrip van het weven beoefend. Wederom
moest de admiraal constateren dat de
zeilcapaciteiten van velen helaas veelal
omgekeerd evenredig zijn aan de inspanningen
van evenzo velen om passende kleding te
dragen.
De reunie werd afgesloten met de traditionele
prijsuitreiking.
De prijzen vielen als volgt;
Klasse I: Boatsjes en kleine schouwen:
Deelswal van j. Wierda;
Klasse 2: kleine tjotters:
Friso van G.j. de Vos en R. Smit;

Tenslotte
De deelnemers reserveerden ca. 14 anker wijn
ofwel twee-en-een half oxhoofd (= ca. 500
liter). Dat moet wel een geslaagde reunie zijn
geweest !

Medewerkers

waren dit jaar:

de heren Bakker. Hoebee, Jorissen, Bemard,
Bussemaker, Wijnberg

Aan Dordtse

en de familie van Schaik

kant:

de heren Wout

van der Weg en L ter Voorde.

En verder:
mevrouw

Hooities

voor de winkel;

de heer Van de Weele,
Wilhelmus

mevrouw

voor het Infokantoor;

de heer T ange, havenmeester;
Jan Bus, coordinator

Annemiek

Klasse 3: grote tjotters:
Froask van P. Piersma;
Klasse 4: kajuitschouwen:
Vrouwe Rixt van R. Smit;
Klasse 5: open schouwen:
Vrouwe Maria van P. Zaaijer;
Klasse 6: Friese jachten:
\ Willemijntje van Ch. Koek;
Klasse 7: boeiers:
Constanter van B. Halbertsma.
De wimpel van de gemeente Wijmbritseradiel
werd dit jaar toegekend aan J. te Siepe omdat
hij een belangrijke spil is in het herleven van de
belangstelling voor Friese jachten en tjotters. De
prijzen voor het beste eskader tijdens het
admiraalzeilen gingen naar:
le:
eskader schouwen o.l.v. de Vrouwe
Maria
2e:
eskader boeiers o.l.v. Albatros
Conclusies?
Een zeer gezellige reunie, die onder
voortreffelijke weersomstandigheden
plaatsvond.
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TOCHT TER GELEGENHEID VAN DE
COUPUREFEESTEN TE BRUGGE
5 augustus kwamen een tiental schepen
samen in de haven van Wemeldinge,

waar de

havenmeester Jan Havenman wonderen

verricht

had, om in zijn kleine haven binnen de sluizen
ruimte voor ons te maken.
Hier vond de kennismaking plaats van de
deelnemers. Op 6 augustus zijn wij vertrokken
op weg naar Temeuzen.
waar een behoorlijke

Op de Westerschelde,

deining stond, vanwege

stroom mee en wind tegen, bleek het besluit
om in konvooi te varen, uitstekend te zijn
geweest, aangezien de motor van de
Zeeschouw

"Kakkelobbes"

Een beroepssleper

het af liet weten.

was direct ter plekke (dat

kost een hoop geld) maar was niet nodig,
aangezien de Schokker "de Zwarte Juffer" de
zeeschouw direct op sleeptouw

nam en veilig

De "Road" spreekt de nederlandse gasten toe.

naar T emeuzen bracht.
De Zeeuwse schepen sloten zich hier aan. De
ht werd buitengaats doorgebracht
,~

aan de

ming van de sluis. Op weg naar Gent op 7

op 12 augustus verliep zonder

Op 8 augustus vervolgde de tocht naar Brugge

De terugtocht

waar midden in de stad afgemeerd werd. Hier

incidenten. Onder leiding van de "Moed en

kregen wij een bijzonder

T rouw" werd men weer veilig over de

hartelijke ontvangst.

Drie dagen is men hier gebleven ter opluistering

Westerschelde

geloodst.

door het bezit van een vrijgeleide voor

van de Coupurefeesten.

In Wemeldinge

werd ovemacht.

"historische

toeven, met over het algemeen mooi weer,

van havenmeester

van minimaal BFR. 2000 omzeild werd.

heerlijk Brugs bier en op een van de dagen een

een plaats. Na uitvoerig afscheid van elkaar

In de haven van de Koninklijke [achtclub werden

prachtige rondleiding

genom en te hebben ging ieder zijns weegs.

wij prima ontvangen door een van die plesante

[arnrner dat wij er slechts waren voor het

Gentenaren, compleet

mooie decor en weinig konden manoeuvreren.

augustus werd de grens moeiteloos
schuiten", waardoor

gepasseerd,

het betalen

met welkomstwoord,

hetgeen werd beantwoord

Het was er goed

onder deskundige leiding.

Met behulp

[an vond iedereen daar weer

met een dankwoord

van onze kant.

Monografieen
Na het opruimen
exemplaren

van het archief is ons gebleken dat er van een aantal rnonografleen

beschikbaar

zijn. U heeft nu de kans uw collectie

nog

te completeren.

U kunt ze bestellen door fI. 9,50 per monografie (dit is inclusief verzendkosten) over te
maken op postgiro 5914178 t.n.v. de VSRP te Ouderkerk
aid Amstel, onder vermelding van
monografienummer
Monografienummer

I
11
III

V
VI
VII

IX
X
XI
Monografienummer
Complete

Waterputs van vlasdoek, aangeboden door de
bachtelijke zeilmaker van het VOC-schip
sterdam.

waarna toezending

Bladzijde

VIII is dus niet meer verkrijgbaar!

sets it fI. 150,00 kunt u bestellen
onder vermelding

"complete

door overmaking

onder vermelding

van dit bed rag op bovenstaand

set rnonografieen,

Ringbanden it fI. 15,00 kunt u bestellen door overmaking
gironummer

volgt.

1- 46
47- 94
95-136
137-220
221-270
271-302
303-332
385-412
413-453
454-465

IV

gironummer

en paginanummers,

van dit bed rag op bovenstaand

"ringband",
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CRITERIUMCOMMISSIE

WERKGROEP

Dit jaar werden de leden van de
criteriumcommissie geschokt door het totaal
onverwacht overlijden van haar voorzitter, de
heer Leen Nooteboom. De Stichting verloor
met hem een groat kenner van velerlei
kenmerken van ronde en platbodemjachten,
iemand die een veelheid aan nuttige gegevens
systematisch bewaarde en aan het werk van de
criteriumcommissie een onschatbare bijdrage
leverde. Leen Nooteboom en zijn
deskundigheid zullen wij node missen.

In de loop van de afgelopen jaren werd het
bestuur steeds vaker geconfronteerd met een
zich vooral binnen de Lemsteraken (VA)
manifesterende ontwikkeling, waarin
nieuwgebouwde schepen ter beoordeling
werden aangeboden, die niet in het stamboek
opgenomen konden warden omdat de
ontwerpen duidelijk van de traditionele
Lemsteraken afwijkende kenmerken
vertoonden. Bepaald zorgwekkend was de
ontwikkeling van de vonm van de
onderwaterschepen, waarbij geconstateerd
moest warden dat de thans geldende criteria
kennelijk onvoldoende houvast boden om het
ontwikkelingsproces te beheersen. Een
soortgelijke ontwikkeling, zij het in mindere
mate, was bij de schokkers en hoogaarsen
aanwijsbaar.

Naar verwachting kan binnenkort bekend
gemaakt warden wie in de ontstane vacature
zal voorzien.
De commissie heeft gedurende 1991 in totaal
63 aanvragen tot inschrijving in het Stamboek
ontvangen. Van deze 63 aanvragen zijn, mede
op grand van exteme adviezen die in een
aantal gevallen werden ingewonnen, uiteindelijk
59 aanvragen geaccepteerd enmoest I
aanvraag warden afgewezen. Van 3 aanvragen
was eind 199 I de procedure nog niet afgerond.
Van deze 63 aanmeldingen waren 37 schepen
reeds eerder in het Stamboek ingeschreven. Bij
19 hiervan was hierbij een hiaat van tenminste
een jaar. Van 22 schepen die voor de eerste
keer bij het Stamboek werden aangemeld
betrof het 5 schepen waarvan de bouw minder
dan 5 jaar geleden werd aangevangen.
Het bestuur is verheugd dat, na het record
aantal aanmeldingen van 107 gedurende het
SAIL-Amsterdam-jaar 1990, een zo groat aantal
schepen de weg naar het Stamboek (weer)
heeft gevonden. Het is de Criterium Commissie
bijzonder erkentelijk voor alle werkzaamheden
die ze in het afgelopen jaar heeft willen
verrichten.

HERZIENING

CRITERIA

Een en ander noopte in de loop van het jaar
1990 het bestuur van de Stichting zich te
beraden over mogelijkheden om aan deze
onwenselijke situatie een halt toe te roepen.
Teneinde het bestuur daarover nader te
adviseren werd op 8 november 1990 door de
voorzitter van de Stichting,
jhr. H. van Foreest, een werkgroep geinstalleerd
met de naam Werkgroep Herziening Criteria.
Volgens de aan de werkgroep verstrekte
werkopdracht wenst het bestuur van de
Stichting vast te houden aan "het
uitgangsprincipe dat de Stichting Stamboek een
behoudsorganisatie is van ronde en
platbodemjachten volgens het traditionele
model van oud-Nederlandse scheepstypen". Dit
impliceert "het op zekere hoogte aanvaarden
van het samengaan met eisen die in deze tijd
aan het gebruik als jacht mogen warden
gesteld". Met inachtneming hiervan alsmede van
de categoriale indeling van de schepen in het
Stamboek vroeg het bestuur aan de werkgroep
"advies uit te brengen in hoevenre de huidige
criteria zouden kunnen warden verduidelijkt c.q.
aangescherpt".
De werkgroep is samengesteld uit de volgende
leden:
Rienk Wegener Sleeswyk te Gytsjerk, voorzitter
Andre Hoek te Edam, le secretaris
Maarten de Groat te Bloemendaal,
2e secretaris
Frits Beck te Wassenaar
Dirk Blom te Hindelopen
Theo Danel te Wassenaar
[an Kooijman te Wijk bij Duurstede
Wim Stapel te Den Helder
Pim Stofberg te Enkhuizen
Willem de Vries Lentsch te Amsterdam
Ruud van Yperen te Rotterdam
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Na 6 bijeenkomsten van de werkgroep kon op
I8 maart 199 I in een vergadering van het
bestuur van de Stichting een tussenbalans
warden gepresenteerd, waarbij tevens de led
van de Criteriumcommissie aanwezig waren.
Aan de hand van een aanzienlijke hoeveelheid
door de werkgroepleden bijeengebracht
statistisch materiaal betreffende een groat
aantal Lemsteraken, meende de werkgroep
kans te zien om criteria voor de rompvonm en
de opbouw van Lemsteraken te fonmuleren.
Daanmee zouden naar het inzicht van de
werkgroep grenzen warden gesteld,
waarbinnen voor de ontwerpers voldoende
ruimte wordt gelaten voor het doen van
optimaliserende keuzes en anderzijds de
beheersbaarheid van het ontwikkelingsproces
gewaarborgd is. Uitgangspunt was dat dit
ontwikkelingsproces zal zijn gebaseerd op de in
de werkgroep neergelegde principes.
Voorts bleek de mogelijkheid zich afte tekenen
oak de criteria van overige onderdelen als
rondhouten, zeilage etc. nader te definieren.
Een aantal van de nadere definities van de
criteria die zich uit de grote hoeveelheid
gegevens aftekende, zou naar het gevoelen van
de werkgroep niet slechts toepasbaar kunnen
zijn voor Lemsteraken, doch een wijdere
strekking voor alle typen ronde en
platbodemjachten kunnen hebben. Aldus kan
aansluiting warden verkregen bij het z.g.
Oranjeboekje en wel in die zin dat de
laatstgenoemde algemene ciriteria een plaats in
het Oranjeboekje kunnen krijgen en dat
daamaast de specifieke criteria voor bepaalde
types ronde en platbodemjachten in
aanhangsels bij het Oranjeboekje kunnen
warden ondergebracht.
Nadat het bestuur van de Stichting, de
Criteriumcommissie gehoord, zich in beginsel
met de tussenbalans van de werkgroep acco
had verklaard, heeft het bestuur de werkgroep'"
verzocht het hierboven geschetste verder uit te
werken en in concrete voorstellen neer te
leggen.
De werkgroep heeft in 199 I een groat aantal
vergaderingen aan de verdere uitwerking gewijd
en is thans wat betreft de Lemsteraken in het
afrondende stadium. Getracht wordt de
specifieke criteria voor de schokkers en
hoogaarsen eveneens op korte tenmijn gereed
te maken, zodat begin 1992 de werkgroep haar
taak als beeindigd kan beschouwen.

FINANCIEEL VERSLAG VSRP
Inhet vierde jaar van onze Vereniging is de
nciele positie duidelijk verbeterd. De
factoren die hiertoe hebben bijgedragen zijn de
navolgende:
• hogere contributiebaten door het gestegen
aantal leden
• een zeer fraai resultaat van de winkelverkoop
• rente-inkomsten hoger dan begroot
• een - niet verwacht - positief resultaat van de
zornerreunie
• het jaarverslag dat dankzij onze vrijwilligers
aanmerkelijk voordeliger uitviel
• lagere bestuurskosten door minder gemaakte
kilometers
• lagere kosten ledenadministratie, evenwel zijn
in 1992 nog rekeningen binnengekomen over
het jaar I99 I
• door drukwerk gedeetJ:elijk in eigen beheer
uit te voeren bleven de secretariaatskosten
lager dan begroot
e winteraktiviteiten vielen minder duur uit
an ingeschat
Het batig saldo kwam daardoor - aangenaam
venrassend - uit op ruim f I3.000,-.
Voorgesteld wordt dit aan de reserve toe te
voegen waardoor deze uitkornen op f 22.404,-.

omgezet (circa f 7.000,-) en een behoorlijk
resultaat gescoord. De oude voonraad werd
tegen gereduceerde prijzen aangeboden, terwijl
de nieuwe artikelen vlot van de hand gingen.
Op deze plaats past dan ook zeker een
welgemeend woord van dank aan onze
winkelbeheerder de heer Fred Lion.
Balans
De oude voonraad werd iets afgewaardeerd en
de nieuwe artikelen zijn tegen de inkoopwaarde
gewaardeerd.
Begroting
Wat betreft de begroting zijn wij uitgegaan van
een gelijkblijvend ledental.
De winst op de winkel hebben wij wellicht te

voorzichtig geschat gezien het resultaat van
1991, maar het blijft moeilijk de kooplust van
onze leden in te schatten!
Ten aanzien van de lasten veronderstellen wij
de begrote bedragen voor de posten
Secretariaat en Aktiviteiten wel nodig te
hebben omdat wij hopen dat de regionale
werkgroepen in 1992 met nieuwe aktiviteiten
van de grond kornen,
Voorts verondersteld het bestuur dat het met
name voor de zornerreunie steeds moeilijker
zal worden kostendekkend te werken. Door
bezuinigingen bij de overheid worden gratis
diensten steeds minder mogelijk. Wij hopen
overigens dat wij in deze verwachtingen
worden gelogenstraft.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN VSRP
(periode jaar 1991, alle bedragen zijn in guldens)
BATEN

Contributies
Abonnement Spiegel
Donaties
Bijzondere donaties
Winkelresulaat *
Rente

Begroting

Realisatie

Begroting

1991

1991

1992

28.550
21.900
1.400

29.655
23.110
1.622
250
2.573
1.878
308

29.000
22.800
1.200
200
1.000
1.000

59.396

55.200

250
600
1.000

Reunies

Op deze plaats wil het VSRP-bestuur graag de
heer Huub van der Weele bedanken voor de
voortreffelijke wijze waarop hij de financiele
administratie van het afgelopen jaar heeft
gevoerd en daarmee de penningmeester de
gelegenheid gaf zich met andere bestuurstaken
bezig te houden.
TOELlCHTING
OP DE
JMRREKENINGEN
Staat van baten en lasten
, contributie werd opgebracht door
686 E (eigenaar)leden
3 E -Ieden halfjaar, 3 E -Ieden over ! 990 en
3 E -Ieden over 1992
38 F (huisgenoot)leden
20 K (langgebruikers)leden
Onder Abonnement op de Spiegel staat bij
baten en lasten een geliJk bedrag hetgeen voor
iedereen wel duidelijk zal zijn aangezien de
Vereniging het collectieve abonnement op de
Spiegel incasseert en daama weer afdraagt. De
post "Subsidie Spiegel" is het deel dat door de
Vereniging wordt betaald. In dit bed rag zit
enigszins verlies dat wij lijden doordat ook in
199 I een aantal leden hun contributie niet
hebben betaald.
In totaal hebben wij 12 leden uit hoofde
daarvan moeten schorsen.
inkel
winkelomzet liep op de voorjaars- en
najaars-bijeenkomst zowel als op de
zornerreunie meer dan voortreffelijk. Ondanks
de mindere activiteiten dan in 1990 werd veel

53.700
LASTEN
Jaarverlag
Ledenvergadering
Bestuurskosten
Leden-administratie
Secretariaat
Ledenlijst
Aktiviteiten
ReLinies
Tentoonstelling
P.R.

6.000
2.300
2.500
2.250
4.250
1.200
1.500

Abonnement Spiegel
Subsidie Spiegel
Jeugd
Onvoorzien

5.000
2.300
2.500
2.500

3.720
2.764
1.550
1.098
2.991
1.351

5.000
1.500
1.500

279
853

500
500
500
21.900
7.300
1.000
2.000

500
500
500
22.800
7.600
1.000
2,000

395
23.110
7,830
121

53.700

46.062
13.334

55.200

53.700

59,396

55.200

Batig Saldo

BALANS PER 31 DECEMBER 1991 VSRP
ACTIVA
Kas/BanklGiro

Vorderingen
Voonraad

PASSIVA
22.476

110
12787

( 1990)
( 12.875)

(3.329)
(9.673)

Kapitaal
Reserve
Saldo '91

9,070
13.334
22.404
2.419
Crediteuren
Lening o/g
Contributie
(vooruitbetaald)

35.373

(25.877)

10.000

( 1990)
(10.000)

(9,070)
(4,977)
( 1.500)

550

(330)

35.373

(25,877)
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