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Maas"

Erkenning Varende Monumenten

"Sneek"

VOORWOORD

Schreef ik verleden jaar dat 1993 zeker niet als

Met veel plezier den ken we terug aan een onge-

het meest zonnige jaar in onze herinnering zou

kend mooi zeilseizoen met onder andere de

blijven, 1994 heeft wat dit betreft veel goed

zornerreunie

gemaakt. We genoten van een schitterende

jubilerende

zomer met al even fraaie evenementen.

weekend dat in Hoorn een belangrijke plaats

Onze

reunie, gekoppeld aan de viering van 100 jaar

- die in het teken stond van het
Statenjacht Friso - en het Bontekoe-

innam.

Friso en 40 jaar Statenjacht, was een grootse

Het is toch elke keer weer een magnifiek

gebeurtenis. Het beeld van de schier eindeloze

schouwspel om zo'n grote vloot afgemeerd te

rij rend- en platbodems zeilend door het Friese

zien tegen een historische achtergrond.

landschap, zal bij velen lang in herinnering blijven.
Helaas konden we toen niet bevroeden dat we

Het bestuur heeft het afgelopen jaar overleg

op deze tocht een laatste saluut brachten aan ons

gepleegd met de SKV (Schipperskring Kooijman

Erebestuurslid Herman van Slooten, die ons,

& De Vries), het cornite van de regionale Friese

gezeten voor zijn flat te Leeuwarden,

voorbij zag

varen. Op 24 juli moesten wij afscheid nemen

reunie en de Vrienden van ronde en platbodemjachten Zuidwest en Vlaanderen. Dit om tot uit-

van deze markante figuur. Wij zullen hem,

wisseling van ervaringen te komen en de aktivitei-

mede-oprichter

ten van de verschillende groepen op elkaar af te

van onze Stichting, nog lang en

stemmen. Daar deze besprekingen positief

dierbaar in onze herinnering bewaren.

waren, zullen ze jaarlijks herhaald worden.
Ook dit keer was de reunie door vele enthousiaste leden van onze Vereniging voortreffelijk

Het ledental bleef in 1994 stabiel, ondanks de

georganiseerd. We zijn hen hiervoor veel dank

publiciteit rond de zomeraktiviteiten.

verschuldigd.

dit jaar allemaal weer in een up-to-date

Maar u staat
ledenlijst

die samen met de financiele administratie een
Het bestuur van de Stichting concentreerde

zich

overzichtelijk geheel vormt.

dit jaar op de uitvoering van het beleidsplan en
maakte goede vorderingen.

U leest hier in dit

verslag meer over.

Met het veertigjarig jubileum van de Stichting in
het verschiet, roep ik een ieder op onze veertigjarige als cadeau een in te schrijven schip met

Wat mij bijzonder heeft verheugd is het feit dat

donateur aan te bieden!

we door het verstrekken van een lening, hebben
kunnen bijdragen aan het redden van de boeier

Voor

"De Vriendschap", daterend uit 1832. Indien

laatste overdracht van de Pilgrim-Fathers-vlag,

1995 zijn de plannen in de maak voor de

financieel mogelijk zullen we deze restauratie blij-

de zornerreunie

en Sail 1995.

yen steunen.
Een mooie aanzet hiertoe is de gift welke ons

Het VSRP-bestuur wenst u alien een goede

fonds mocht ontvangen van de echtgenote van

gezondheid, een voorspoedig zeilseizoen en

onze eerste voorzitter

hopelijk tot ziens, bij een of meer evenementen.

en mede-oprichter,

mevrouw F.L. van Waning-van Maaren, ter
gelegenheid van haar tachtigste verjaardag. We

J.H. Sneep

zijn haar hier zeer erkentelijk voor. Dat deze

Voorzitter

mooie geste navolging vinde.

Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten

Vereniging van Vrienden van de

Ik wens al onze donateurs en hun familie een
gezond en voorspoedig

1995 toe met veel

mooie zeildagen, een fraai Sail '95 en natuurlijk
een mooie viering van ons achtste lustrum in
Friesland.

D.B. Sluijter
Voorzitter Stichting Stamboek Ronde en
Platbodemjachten.
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Alle schepen worden

DE STICHTING
Het

ingedeeld in een categorie

(A t/m D) en schepen die niet voldoen aan de

bestuur

De door de FONV verleende medewerking

aan

de opening van het vaarseizoen te Almere was

eisen van een der categorieen zullen in de toe-

mede mogelijk omdat een voldoende

komst niet meer worden opgenomen

eigenaren gehoor gaf aan de uitnodiging zich te

In het

aantal

De bestuursleden, de heren D,B, Sluijter,

Stamboek.

presenteren.

0, Bussemaker en R,S, Wegener Sleeswijk, aan-

Indeling vindt plaats in de volgende categorieen.

deel, De presentatie op de HISWA vond eveneens plaats in Federatie-verband,

in hun oor-

Ook de SSRPNSRP leverde haar

vaardden een benoeming voor een tweede

A. Ronde- en platbodemjachten

terrniin, Het bestuur vergaderde in het verslag-

spronkelijke vorrn, Dit zijn schepen ouder dan 50

jaar acht maal.

jaar, gebouwd en gerestaureerd volgens de oor-

De FONV is tevens onze vertegenwoordiger

spronkelijke bouwwiizen.

het vvatersportberaad.

in

In de eerder aangekondigde beroepsraad wer-

B, Ronde en platbodemjachten

den benoemd:

kelijk voor 1940 zijn gebouwd als rond of platbo-

Door het bestuur werd een drietal aanvragen

dem-bedrijfsvaartuig

voor subsidie bij restauraties met een positieve

ir. F,HA

de heren Mr, JA Vermeulen,

Beck en

welke oorspron-

en op verantwoorde

wijze

aanbeveling doorgestuurd

drs. H, Dessens, Het reglement van de beroeps-

tot jacht zijn verbouwd,

raad werd vastgesteld en is bij de secretaris van

C. Ronde en plabodemjachten

het bestuur verkrijgbaar,

jaar, gebouwd en gerestaureerd volgens dezelfde

Ook het reglement voor het restauratiefonds

ten behorende tot categorie A.

oorspronkelijke
kreeg zijn beslag. Het ligt in het voomemen

vol-

jonger dan 50

vormen en bouwwijzen

als jach-

aan het restauratie-

fonds van de Federatie,

W.H.

de Vos-prijs

Dit jaar werd de W.H. de Vos-prijs toegekend

D, Overige ronde en platbodemjachten,

welke

aan de heer H. van der Weele omdat hij "door al
zijn kunde, kennis en vrije tijd beschikbaar te stel-

doende geld bijeen te brengen om steun te kun-

niet onder categorieen A, B of C vallen, doch die

nen verlenen bij de restauratie van schepen die,

voldoen aan de gestelde "Criteria voor inschrij-

len teneinde de gehele financiele administratie

door de slechte staat waarin zij verkeren, verlo-

ving in het Stamboek",

voor zowel Stichting als Vereniging in 1987 op te

ren dreigen te gaan (zie ook pagina 14),

T er toelichting kan hierbij worden vermeld dat

zetten, te beheren en te voeren, het doel van de

voor jachten in de categorie B het bouwjaar van

stichting op voortreffelijke

het belangrijkste deel van het jacht, de romp,

(zie ook pagina I 0)

Het Stamboek

en de Criteria

maatgevend is, omdat na 1940 geen 'zeilende

Het afgelopen jaar stond in het teken van de
Criteria en van het beleidsvoomemen

ten aan-

zien van het hand haven van de Criteria, zodat

bedrijfsvaartuigen meer werden gebouwd die
geschikt waren voor ombouw

tot jacht.

het Stamboek op den duur weer kan zijn: de
verzameling van schepen die duidelijk voldoet

Met deze indeling in categorieen is een begin

aan goed geformuleerde

eisen van authenticiteit.

gernaakt. Bij nieuwe inschrijvingen wordt door de

In dit beleidsvoomemen

is ook opgenomen

Criterium

de

overgangsregeling waarmee wordt voorkomen
dat aan rechten, verbonden

Commissie geadviseerd omtrent de

indeling in een categoric.

aan de inschrijving in

het Stamboek, in praktische zin wordt getornd.

Bovengenoemd

Dit te voeren beleid is bekend gemaakt omdat

gepaste vorm gepubliceerd zodat ook anderen

het bestuur meent dat duidelijkheid is gewenst en

dan donateurs van de stichting ervan kennis kon-

beleidsvoomemen

werd in aan-

eigenaren van schepen en donateurs van de

den nernen. Publicatie geschiedde in de "Spiegel

stichting recht hebben te weten waar zij, wat dit

der Zeilvaart" en de "Loefbjter", Een artikel in het

beleid betreft, in de toekomst op moeten reke-

blad "Waters port" onder de titel "Opschoning van

nen.

het Stamboek" kwam tot stand zonder overleg
met het stichtingsbestuur.

Gedurende vele vergaderingen, waarin de,
onder andere door het VSRP-bestuur aangedra-

Opsporing

gen opmerkingen,

Vier maal werd in "T uighpraet" onder deze titel

werden afgewogen tegen de

verzocht

door het SSRP-bestuur gevoelde verantwoorde-

een oproep geplaatst met het verzoek om infor-

lijkheid als behoudsorganisatie,

matie over ingeschreven jachten waarvan de

werden de nood-

zakelijke beslissingen genomen en vastgelegd.

eigenaar niet meer bekend was, Met de ontvangen informatie bleek het mogelijk veel gegevens

De winterreunie

bood de gelegenheid de aldaar

in het Stamboek aan te vullen en te actualiseren.

aanwezige donateurs over een en ander te infor-

De reacties waren zeer positief en een aantal

rneren. Ook werd aan alle donateurs het con-

schepen is inmiddels onder de naam van de

ceptbesluit met toelichting toegezonden.

nieuwe eigenaar opnieuw ingeschreven.

Het ontbreken van negatieve reacties tijdens de
winterreunie

en het uitblijven van reacties op de

Federatie

toegezonden

beleidsvoomemens,

(FONV)

zijn voor het

Oud

Nederlandse

Vaartuigen

bestuur grond voor de conclusie dat een goede

Het bestuur prijst zich gelukkig dat de heer

middenweg werd gevonden tussen de voor de

Jan Both bereid bleek een functie te aanvaarden

geloofvvaardigheid van het Stamboek noodzake-

in het dagelijks bestuur van de FONY. De directe

lijke maatregelen en de belangen van

band met het FONV is van betekenis omdat

eigenarervdonateurs

meer en meer blijkt dat via deze Federatie nuttig
overleg met andere behoudsorganisaties en de
overheid mogelijk is,
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wijze heeft gediend".
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De bestuursleden
De heer Bob van Schaik en mevrouw
Kolkman werden herbenoemd

Ety

* Sponsors

nomen wijzigingen in de statuten van de Stichting

Wordt voortgezet.

en ontraadden ten sterkste een uitbreiding van

* Goede

het bestuur van de SSRPvan zeven naar maxi-

contacten leggen met ronde- en platbo-

demgroepen

tijdens de jaarver-

In november adviseerden we over de voorge-

vinden voor taken van zowel

Vereniging als Stichting. blijkt niet gemakkelijk.

* Meer

in het land. Gerealiseerd.

maal tien leden.

praktische informatie voor leden ver-

gadering in maart. Dit betekende dat de samen-

spreiden waaraan ze bij het onderhoud,

stelling van het bestuur dit jaar ongewijzigd bleef.

en varen van hun schepen iets hebben. Er liggen

Direct na de zomer bogen we ons over be-

suggesties voor het komende jaar.

stuurskandidaten voor '95 want de heren Jan Bus

Bestuursvergaderi

* "Tuighpraet"

ngen

behoud

elke maand goed 'vullen'. De drie

Het bestuur kwam zeven keer bijeen. Op de

leden van de redactie-commissie.

agenda's stonden de gebruikelijke aktiviteiten:

Sneep. Bob van Schaik en mevrouw

jaarvergadering. zomer-evenementen.

denken dat ze hierin redelijk zijn geslaagd.

najaars-

de heren Jan
Ety Kolkman

Andere

punten

en Ronald Wijnbergh zijn niet herkiesbaar. De
heer Fred Lion gaf te kennen te gelegener tijd de
winkel te willen overdragen. We zochten dus
een vervanger/ster.

vergadering en de publikatie van het jaarverslag

Het hele bestuur blijft kritische aandacht houden

en de ledenlijst.

voor de inhoud. De stichtingssecretaris maakte

De Hiswa vroeg aandacht en medewerkers.

De energie die gestoken werd in het organiseren

een begin met het publiceren van op te sporen

een Fries jacht en een Westlander

van een tocht naar Helsinger was vergeefs. T oen

schepen.

aardige blikvangers. De standbemanningen

bleek dat het vervoer van verschillende typen

* Een stijgend

ledental. Dit is niet gelukt.

Met

had de FONV

veel informatie aan belangstellenden.

gaven

Er werden

schepen niet geregeld kon worden zoals beloofd,

Het ledental bleef stabiel. Per 1-1-95: 789.

bijna 150 aanvragen op formulieren

besloot het bestuur het plan af te blazen. Een

waarvan 723 eigenaren.

voor de verschillende behoudsorganisaties.

Bijzondere aandacht ging naar het overleg met

Ledenvergaderingen

zwaard van het Friese jacht werd ijverig gelezen.

de mensen van de "Spiegel der Zeilvaart" in ver-

Op 12 maart vond de jaarvergadering plaats in

band met de verlenging van het contract. met het

het oudste museum van ons land. Teylers

In maart zonden wij een kritische brief aan de

bestuur van de Stichting en met enkele groepen

Museum in Haarlem. In de unieke zaal werd de

provincie Noord-Holland

eigenaren van ronde en platbodemjachten

agenda goed en vlot afgewerkt. samen met ruim

het voormalige

de Schipperskring Kooijman & De Vries. de

130 leden en het bestuur achter de oude

plannen voor Nieuw-Oost

groep Zuidwest en Vlaanderen en het cornite

demonstratietafel.

bredere bekendheid. Het bestuur informeerde

teleurstellende

ervaring.

ingenomen

De aankondiging van het SSRP-jubileum op het

zoals

Er waren geen moeilijke

over bouwplannen

in

IJsselmeer. Daarna kregen de
en later IJburg

Friese reunie. Er werd met deze organisaties

beslissingen te nemen. Twee bestuursleden wer-

zich, met hulp van enkele leden, over alle ont-

afgesproken elkaar tijdig te informeren

den bij acclamatie herbenoemd

wikkelingen en houdt mogelijke belemmeringen

over de

en we konden

plannen en waar dit nuttig lijkt. samen te werken.

stil staan bij de plannen voor de zomer.

Een goed

Op 12 november

voor het varen met onze schepen scherp in de
gaten.

ledenbestand

konden we weer terecht bij de

Dit jaar werd er veel aandacht besteed aan de

Kweekschool voor de Zeevaart voor de najaars-

Aan het eind van het jaar constateerden

verwerking van de gegevens van leden en sche-

vergadering. 72 stemgerechtigde

Stichtings- en Verenigingsbestuur

pen die samen met de financiele administratie

present en konden onder leiding van voorzitter

nicatie over en weer niet optimaal was geweest

eind vorig jaar in beheer kwamen van mevrouw

Sneep de agenda vlot afhandelen. De begroting

en startten een periodiek overleg van de

Karin van der Weele-van

1995 werd goedgekeurd samen met een kleine

dagelijkse besturen. Verwacht wordt dat dit

het jaar constateren we heel weinig fouten meer

contributieverhoging.

overleg in het komende jaar zijn nut zal bewijzen.

in het ledenbestand. Dit heeft ongenoegen van

konden de plannen voor de toekomst goed

de leden weggenomen

Eck. Aan het einde van

en maakt het werken van

secretaris en penningmeester

beter.

besproken worden

leden waren

Ook in deze vergadering

en kreeg het bestuur diverse-

dat de commu-

Tot slot.

nuttige adviezen en medewerking.

we hebben met z'n zevenen de bestuursklussen

Adviezen

wij en u het meeste plezier aan beleefden, vindt

op een plezierige wijze geklaard. De zaken waar
Voornemens

en de stand van zaken

aan het bestuur

van de Stichting

Het bestuur streefde ook dit jaar een goede kwa-

In januari werden verschillende suggesties gedaan

liteit na bij het uitvoeren van de verenigingstaken.

voor een mogelijke aanpak van het veertigjarig

u op de volgende bladzijden.

Zoals altijd werden niet alle goede voomemens

bestaan van de SSRP. Tevens werd geadviseerd

MA

gerealiseerd. De stand van zaken is als volgt.

alle schepen met plaquette in het Stamboek te

secretaris

* Een nette ledenlijst publiceren. Gerealiseerd.
* Structuur van de contributie en verdeling van

afhankelijk van de mate en aard van afwijkingen

de gelden met de Stichting samen kritisch bekij-

van de criteria.

houden, deze echter in te delen in categorieen,

ken. Uitgesteld. Wel is voorgesteld de verhoging

In mei werd een oplossing gevonden voor de

van de abonnementsprijs

conflicterende

van de Spiegel der

(a fl. 2.50 per jaar) in de contributie

Zeilvaart

verantwoordelijkheden

van het

bestuurslid dat in beide besturen zit, De be-

voor 1995 op te nemen. Dit voorstel is in de

handeling van deze problematiek werd overge-

najaarsvergadering aanvaard.

nomen door het voorzittersoverleg.

* Nieuwe

leden een aardig en informatief 'wel-

In september werd de SSRP in overweging

komstpakket' sturen samen met de Stichting.

gegeven de donateurs tijdig in te lichten over een

Nog niet gerealiseerd.

mogelijk noodzakelijke donatie-verhoging.

* Meer

(Ety) Kolkman

en regelmatiger artikelen over stamboek-

schepen in de Spiegel der Zeilvaart nastreven. In
samenwerking met de SSRP en de redactie van
de 'Spiegel' is dit gerealiseerd.
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WINTERPAUZE
In de wintermaanden

zijn er geen regionale akti-

In mei mocht iedereen de nieuwe ledenlijst tege-

de enveloppe over, waarvan de inhoud moet

moet zien.

zorgen dat bij Huub aan boord het juiste keel-

viteiten geweest. Er is een poging gewaagd een

apparaat komt te staan.
Omstreeks negen uur was de smakelijke maaltijd

cursusdag 'vergulden' te organiseren maar hier-

Na de ledenvergadering

voor meldden zich te weinig deelnemers.

stuur de zaken die moeten bijdragen aan de

verorberd,

hoofd-taak van de Stichting: het behoud van tra-

gesproken, was wel Ety Kolkman bedankt voor

ditionele Nederlandse

de organisatie en ging ieder tevreden zijns weegs,

was dit jaar dus echt winterpauze

Het

tot.

28 MEI, DE START
VAN

HET

WATERSPORT-

besprak het stichtingsbe-

ronde en platbodemjach-

had niet iedereen iedereen

ten. Otto Bussemaker beloofde dat alle dona-

naar Joure, Zwartsluis, Mechelen of Heiloo.

teurs de uiteenzetting over het beleid ten aanzien

De winterreunie

1994 was geslaagd.

van de criteria op schrift zouden krijgen.

SEIZOEN
Dit jaar deed een groot aantal watersport-organi-

Die interessante

saties mee aan de manifestatie in Almere-haven,

De vergadering eindigde net op tijd om de deel-

die het watersportseizoen

nemers de gelegenheid te geven om of onder

1994 inluidde. De

FONV verzocht de behoudsorganisaties

present

plek aan het Spaarne

leiding de zalen van T eylers museum te bezoe-

te zijn en de SSRP vond een tiental eigenaren

ken of de levendige presentatie over "T eyler en

bereid naar Almere te varen. In die aardige

het verzamelen" bij te wonen die de heer

havenkom was het goed toeven samen met de

Sliggers (hoofd voorlichting van Teylers) in de

oude rnotorjachten,

gehoorzaal gaf, of in de bibliotheek van de

botters, bedrijfsvaartuigen,

enz. Hoezeer de kanoers, de Koninklijke Marine

gehandschoende

en anderen met hun demonstraties ook hun best

horen en te zien. 25 personen gingen met

deden, de publieke belangstelling was aardig

Joan Arnold Bik mee en genoten van de aquarel-

maar niet overweldigend.

len van Kees Verwey, die in de naar deze

Dat had maar een

rondleidster veel interessants te

oorzaak: het was zo koud. Hadden we toen

Haarlemse schilder genoemde zaal aan de

maar een paar graden gekregen van wat we later

Grote Markt tentoongesteld

in het seizoen zouden tegenkomen!

Veel vrienden, ook Haarlemmers,

werden.
zeiden achter-

af dat ze zoveel interessants en moois had den
ontdekt in het oudste open bare museum van ons
land. Teylers Museum had vele harten gestolen.

Omstreeks half zes verzamelden
zich voor de traditionele

I 30 mensen

rnaaltiid in de Zijlpoort,

verheugd dat ook twee ereleden van de SSRP
present waren: de heren Huitema en

DE ZOMERREUNIE
Reeds in een vroeg stadium hadden de Stichting

Van Foreest.

Stamboek Ronde en Platbodemjachten,

de pro-

vincie Friesland en de Koninklijke Zeilvereniging

DE WINTERREUNIE

"Oostergoo"

Op zaterdag I 2 maart verzamelden zich I 46

feest te maken van het I OO-jarig bestaan van de

leden, donateurs en introducees in de grote

Friso en het 40-jarig bestaan van het Statenjacht.

het plan opgevat om een groot

gehoorzaal van het Teylers Museum in Haarlem.

Het feest "FRISO 100 JAAR" kreeg als startplaats

De besturen van VSRP en SSRPwaren zeer ver-

de provinciehoofdstad

heugd met deze opkomst.

vervolg in Grou. In Grou was het, wat het

Leeuwarden,

met een

Statenjacht betreft, tenslotte veertig jaar geleden
allemaal begonnen.

Aanbrengtochten
Dit grote gezelschap bracht de traditionele toost

De werkgroepen

uit op de beschermvrouwe

de dit jaar maar liefst drie aanbrengtochten.

van de Stichting,

Hare Majesteit de Koningin.

Midden en Noord organiseer-

De eerste begon op vrijdag 24 juni in Naarden
en voerde over de Randmeren en door de kop
van Overijssel; Harderwijk,

Ketelhaven, Blokzijl,

Echtenerbrug en WiJde EE werden aangedaan.
In iedere haven waar de vloot voor de nacht
afmeerde, heerste - zoals gebruikelijk - een
gezellige sfeer onder de deelnemers.
De jaarvergadering van de VSRP verliep vlot.
De gebruikelijke agendapunten met onder ande-

De volgende tocht vertrok op dinsdag 28 juni

re de goedkeuring voor jaarverslag en jaar-

vanuit Enkhuizen naar Workum

stukken konden zonder veel opmerkingen
handeld worden.

de jarige (300 jaar) Scheepstimmerwerf

afge-

Twee bestuursleden werden

waar op en rond

Onder instemmend applaus werd de heer

"De Hoop" ligplaatsen gereserveerd waren.

bij acclamatie herkozen en de vergadering kon

Huub van der Weele bedankt voor zijn adminis-

Op de werf konden de deelnemers een exposi-

voorzitter

tratieve werk van de afgelopen jaren. Met een

tie bezoeken en genieten van de presentatie

passend speechje reikte Otto Bussemaker hem

door werfbaas Roelof Jantsz van der Werff.

Sneep geloven: de verenigingszaken

zijn netjes op orde.
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De volgende dag sloot, nabij Heeg,

Friso beantwoordde

de "Hegummer

en toe met een 'kanonschot'.

vloot" aan. Gezamenlijk voer

men naar het ontmoetingspunt
Randmeergroep.

de verjaardagstocht toch af

Geholpen door de warme zorneravond

met de

bleef het

tot heellaat zeer gezellig rond de vele schepen.

Vanaf de Oudhof gingen de

circa veertig schepen verder naar de Wijde EE
om de voigende dag koers te zetten naar
Leeuwarden.

Donderdag

30 juni

Onder begeleiding van een stralende zon arriveerden alle deelnemers in de Prinsentuin van

In de mooie tuin waren drank, haring en andere

Leeuwarden om zich te melden bij het mobiele

hapjes rijkelijk aanwezig. Ook liet de provincie

VSRP-havenkantoor

zich niet onbetuigd naar een aantal personen die

programma-boekje

waar ze behalve het
diverse cadeaus ontvingen,

zich voigens hen bijzonder hadden ingespannen

waaronder een prachtige FRISO 100 JAAR-

tijdens de voorbereiding

plaquette, -vlag en een kruik Berenburger,

"Friso 100 jaar".

alle-

maal voorzien van het. speciaal voor deze reunie
ontworpen

logo.

en de organisatie van

's Avonds rond een uur of negen was er voor
iedereen koffie op de wal, rond het Statenjacht.

Aan het einde van de middag, toen iedereen

Tijdens dit gezellige koffie-uurtie is ook nog een

gearriveerd was, werden de bemanningen ont-

heteluchtballon

vangen door de provincie Friesland in het

voor de jarige, laag over de Prinsentuin gevaren.

met een felicitatie-boodschap

Princessehof.

Als laatste onderdeel van deze donderdagavond
was er de fakkelvaart. Ongeveer vijf en twintig
schepen zorgden met veellicht,

rook en vuur

voor een sfeervolle ambiance op het water.
In verband met de centrale ligging in de stad
werd er geen knalvuurwerk

gebruikt, maar de

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Vrijdag

I juli

Een lange dag. AI om kwart over negen vertrok-

Het stuk van Earnewald naar Grou kon gezeild

ken de eerste schepen vanuit de Prinsentuin rich-

worden en dat leverde iets unieks op: een einde-

ting Earnewald. Volgens een zeer doordacht en

loos lint van zeilen door het Friese landschap.

tot de kleinste details gepland scenario verliep de

De gehele vloot van meer dan 125 schepen, had

tocht perfect. Omstreeks een uur kwam de Friso

naar schatting een lengte van tussen de 2500 en

als eerste schip aan in Earnewald. Voor de haven

3000 meter. Het spreekt voor zich dat een tocht

lag de boeier Pleuntje al te wachten, met aan

zoals deze uitsluitend mogelijk was dankzij de

boord het gemeentebestuur

voliedige medewerking

van Boarnsterhim

van Provinciale

De 'kersverse' Commissaris der Koningin toonde

(o.a. Grou). Na dit welkom zou de Pleuntje de

Waterstaat en de Politie te Water. Op alle moge-

in zijn welkomstwoord

vloot begeleiden naar Grou.

liJke knelpunten lag een vaartuig om daar waar

al veel begrip voor ons

varend 'cultuurbezit'.

nodig te assisteren en andere gebruikers van het

Een van de officiele handelingen, behorend bij

water uit het gedrang te houden. Bruggen ston-

het jubileum van de Friso, was het overhandigen

den open of gingen bij de nadering van onze

van het eerste exemplaar van het boek over het

vloot direkt open. Beheerders en toezichthou-

Statenjacht door de auteurs aan de Commissaris

ders van het Friese water verdienen onze dank.

der Koningin, drs. L.M.L.HA

Hermans.

Daama werden diverse felicitaties aan het adres

Na aankomst in Grou, waar de capaciteit aan

van de provincie uitgesproken. Bij die felicitaties

aanlegplaatsen was uitgebreid met dwars in de

hoorden ook cadeaus. Zo mocht de Friso van de

haven gelegde pontons om ervoor te zorgen dat

SSRP een prachtig zilveren schaaltje ontvangen.

de gehele vloot gezeliig bij elkaar kon liggen, was
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2 juli

het tijd voor de officiele opening van de zomer-

Zaterdag

reunie en de ontvangst door de gemeente

Nadat 's morgens eerst de zeilwedstrijden

Boarnsterhim.

Koninklijke Zeilvereniging

Locoburgemeester,

mevrouw

T. de Boer heette

iedereen hartelijk welkom in de door ons neergezette Spiegeltent. T raditiegetrouw

"hesen" de

Oostergoo

van de

voor de

diverse open scherpe jachten waren gehouden,
stond alles in het teken van het adrniraalzeilen.
Een bijzondere vlootschouw

zou het worden,

voorzitters de vlaggen van Stichting en Vereniging

Alle 125 ronde en platbodemjachten,

en ontvingen de deelnemers hun gevulde Friso-

over 28 eskaders, voeren in kiellinie het. voor

zornerreunie-borrelglaasje.

verdeeld

het overige verkeer gestremde, Prinses
Margrietkanaal op in de richting van de spoorbrug. Zij werden gevolgd door een vijftigtal schepen die aan de wedstrijden

van Oostergoo

had-

den deelgenomen

(o.rn, 16 m2, 22m2, 30m2,

GWS-schouwen,

12 voets jollen). Bij de spoor-

brug gingen de eskaders een voor een over in
een frontlinie richting Pikmeer, om het saluut aan
de Admiraal te brengen.
De oever van het P,M,-kanaal vormde een
natuurlijke tribune waar het in grote getale toegestroomde

publiek genoten heeft van een uniek

schouwspel. Onze eigen "Lady-speaker" voorzag
niet alleen al die mensen op de kant van deskunOmstreeks half acht was de jeugd aan bod en

dig commentaar

begon de Sailathlon, voorafgegaan door wat

Boarnsterhim,

maar via de lokale radio.Radio
ook velen in de regio.

land- en tafelspelen. Hoewel het stralend mooi

Nadat precies op tijd het laatste schip uit het

weer was, viel de Sailathlon deze avond toch nog

kanaal was, kon de beroeps- en overige vaart

jammerlijk in het water. De start zou plaatsvin-

hun weg vervolgen. De gehele vloot heeft toen

den vanuit de gemeentelijke

haven aan het

nog, met een lekkere bries, in diverse formaties

Pikmeer, De wind was echter zo hard, dat het

gezeild op het Pikmeer en de Wijde EE.

voor de meeste teams onmogelijk was de aan

Wederom

lager wal gelegen haven zeilend uit te komen.

zeilen en ook hier een prachtig gezicht!

De organisatoren van dit onderdeel

een 'sky-line' van witte en bruine

konden op

dat moment slechts een verantwoorde

beslissing

De provincie Friesland heeft deze dag aangegre-

nemen: afgelasten. Hoe spijtig dit ook was voor

pen om een stukje unieke Friesland-promotie

de jeugdige deelnemers. jammer maar helaas.

maken ten overstaan van een grote groep

Voor het eerst kon van het uitreiken van de

Europese regio-Ieiders, die aan boord van het

Warmond-beker

VIP-schip de "Marprinses" als gast van de provin-

geen sprake zijn, alhoewel ..,

te

Op de grens van het Pikmeer en het PM-kanaal brochten

Rick Hoebee van het winnende team van vorig

cie bij deze unieke happening aanwezig waren.

De jeugdmaaltijd.

jaar kreeg de beker mee. Hij had de beker nog

Zij kregen deskundige toelichtingen van de oud-

Ongeveer dertig jongelui troffen elkaar in restau-

niet voor enkele maanden thuis gehad en mocht

voorzitter

rant t Kofschip. Ze hebben zich best geamuseerd

van de Stichting.

hem nu een jaar bewaren. Andere deelnemers

met onder andere veel friet, al dempte de warmte een beetje de uitbundigheid.

en deelneemsters mochten he le kleine klompjes

De maaltijd

of hele grote lollies als prijzen in ontvangst

In de van zichzelf al gezellige Spiegeltent, uitge-

nemen

breid met een aanbouwtent

van nog eens

De Lange-afstands-beker

400 m2, vonden meer dan 300 personen

Deze beker pronkt een jaar lang bij de schipper

gemakkelijk een plaats aan de feestelijk gedekte

thuis die de langste afstand heeft afgelegd om op

tafels. Nadat de voorzitter van de SSRP,

de reunie te kornen, Dit jaar ging de beker mee

Dick Sluijter, de toost had uitgebracht op onze

met de heer E.j,M, van Gool, in zijn schokker

beschermvrouwe,

Witte Raaf, uit Roermond,

Hare Majesteit de Koningin,

konden de aanwezigen gaan genieten van een
kopje soep en een uitstekend dinerbuffet, afge-

In Leeuwarden was al bewonderende

werden tussen de gangen door de wisselprijzen

ling geweest voor de grundel Windekind.

uitgereikt.

schip is in etappes door de eigenaar, de heer

belangstelHet

Na afloop van het diner had de band, die tijdens

[. van Maren, weer in de glanzende staat

de maaltijd al voor wat achtergrondmuziek

gebracht waarin het nu is. Aan hem overhandig-

had

gezorgd, geen enkele moeite om jong en oud op

8

De Waarderingsprijs

sloten met een Grand Dessert. T raditigetrouw

de Dick Sluijter dan ook de Waarderingsprijs.

de dansvloer te kriigen, Het bleef tot in de kleine

Dit werd door de ontvanger zichtbaar en door

uurtjes bijzonder gezellig in de tent.

de aanwezigen hoorbaar gewaardeerd.

eskaders het saluut aan de Admiraal, de Commissaris der Koningin, aan boord van het honderdjarige Statenjacht

Friso

L

9

De W.H.

de Yos-prijs

schepen lagen gelukkig nog op het meer zodat

Het zilveren model van de Lemsteraak Onrust

het grootste deel van de vloot toch nog gestart

is dit jaar toegekend aan onze afgezwaaide

en gefinished is.

administrateur. de heer Huub van der Weele,
voor zijn grote verdienste, gedurende ruim

Van de niet-wedstrijdzeilers

zeven jaar, voor zowel SSRP als YSRP.

mensen opgegeven voor de wandeltocht.

Daarnaast werkte Huub regelmatig mee aan de

heersende temperatuur

organisatie van evenementen.

niemand behoefte te hebben aan wandelen door

applaus onderstreepten

Met een hartelijk

de aanwezigen hun

hadden zich ruim 50
Bij de

bleek echter praktisch

het dorp en museumbezoek.

De paar mensen

waardering die met deze prijs mede wordt

die de hitte trotseerden

konden achteraf melden

uitgedrukt.

dat het museum die dag de koelste plaats van
Grou wasl

Sluiting en prijzen
Yoordat dit geslaagde evenement

echt afgesloten

kon worden,

moesten de prijzen van de wed-

strijd worden

uitgereikt. De voorzitter

"Oostergoo",

de heer T. Yelsink, begon met een

van

met humor doorspekte toespraak. Daarna overhandigde hij samen met wedstrijdleider

de heer

[etze van der Goot de vele prijzen aan de
winnaars.

De Dordrechtprijs
Deze prijs voor het beste eskader, vie I dit jaar
ten deel aan het eskader Staverse jollen. Eskadercommandant Joost Post nam, onder gejuich van
de jollenschippers (en applaus van de anderen)
de prijs in ontvangst.

Zondag

3 juli

Yoor velen begon de dag met een heerlijk ontbijtbuffet in de Spiegeltent. Yervolgens stond de
oecumenische

kerkdienst op het programma.

De mooie Sint Piters-kerk zat vol. De dienst
werd rechtstreeks uitgezonden door de lokale
radio-omroep.

Na afioop was er koffe in de

kerktuin.

De wedstrijdzeilers

konden vervolgens naar het

palaver. De Koninklijke Zeilvereniging "Oostergoo"
organiseerde de wedstrijd en dat kon iedereen
weten want de vlag van "Oostergoo"

wapperde

van dank

voor en aan het adres van eenieder die, op

en de startprocedures

welke wijze dan ook, had bijgedragen aan het

werden op heldere wiize

uiteengezet door de wedstrijdleiding.

Die had

echter ook een minder prettige mededeling.
YoIgens de weersvoorspellingen

zou er deze dag

nauwelijks of geen wind zijn. De start van de
wedstrijd moest dan ook worden
De extreem hoge temperatuur

welslagen van deze prachtige reunie, werden
terecht uitgesproken door de beide voorzitters.
Het feit dat we nu kunnen terugkijken op een
onvergetelijk feest met" I 00 jaar Friso" en 40 jaar

uitgesteld.

Statenjacht, is te danken aan de velen die veel

van meer dan

vrije tijd hebben willen steken in dit evenement.

dertig graden deed de meesten besluiten direct
uit te varen en buiten op het meer, veelal zwemmend, te wachten op de wind. Toen de hoop
op een klein zuchtje al praktisch was vervlogen,
begonnen hier en daar de eerste vlaggen te
bewegen. Het briesje bleek standvastig, het startschip koos in allerijl positie en er kon alsnog voor
een verkorte baan gestart worden.
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Aan alles komt een eind. Yeel woorden

van de toren van de Piterskerk. De te zeilen baan

De meeste

Medewerkers

Aanbrengtochten;
Overbeek,

UITSLAGEN

waren dit jaar:
Hans ter Borgh, Ben

Lemsteraken

Nan Joustra, Piet Zaaijer;

Op deze plaats eerst een correctie op het jaar-

Reunie;
[an Bus, tocht Leeuwarden-Grou/admiraalzeilen
Inga Severs-Both, speaker tijdens admiraalzeilen
Herpert van Foreest, commentaar op 'Marprinses
Wendy Bosma, Sailathlon en jeugdmaaltijd
Ety Kolkman, wandeling historisch Grou
Fred Lion, Roos Hooities, winkel
Hetty Post, havenkantoor/alg.
Jeanet Vermeulen,

WEDSTRIJD

verslag I 993. Daar werd als nummer

I

genoemd 'Witte Bever" van de heer Vemout.
Die was echter zelfs niet in de buurt van de
wedstrijd.

1993 had dezelfde nummer

I als '94

enwel ...
I - De Witte Bever
2 - De Wulp

B. Schuurmans
J. Geise

Tjalken
I - Swanneblom
2 - De Maze

J.P. Zwaneveld
H, Th. Steenstra

Zeeschouwen
I - Kleine Johannes
2 - Reiger

J. Eijrond
JAJ, Baltussen

assistentie

havenkantoor/alg.

assistentie

Jacco de Gruyter, wal-kapitein
Dick Kramer, sponsoring
Jetze van der Goot, wedstrijdleiding
Jan CL. Maat, sponsoring/l'Rzcoordinatie/etc.
Joost Post, algehele coordinatie.

Hoorn

Bijzondere dank gaat uit naar:
Schokkers
I - Vrouwe Jacoba
2 - Schollevaer
3 - Janus

de provincie Friesland
de gemeente Boamsterhim

D,B, Sluijter
G,I, Eriks
0, Bussemaker

de gemeente Leeuwarden
de havenmeester van Eamewald
Koninklijke Zeilvereniging

"Oostergoo"

Grou Aktief

BONTEKOE-WEEKEND

Boeiers
I - Albatros
2 - Constanter
J - Catharina

J, Cuperus
B,L, Halbertsma
H. Hofstede

vierde

het 'Bontekoe-jaar',

kader waren
demjachten

50

ongeveer
hartelijk

binnenhaven.

welkom

Stad Hoorn

Schouwen
I - Vrouwe
2 - Vrouwe

en vele, vele anderen

eskaders

aan de 130 meter
keurig

De schippers

Maria
Rixt

Bollen
I - Vrouwe Martje
2 - Bolle Bertha

Bus ...bedonkt!

te liggen.

meteen

naar het pala-

het gastvrije

P,J, Zaaijer
R, Smit

cafe

29 juli:

Vrijdag

de mooie
C Koek
S, van der Werf
L, Burger

Statenpoort

Burgrneester

en het waterspel.

P.M.G,P,

eind van de middag
bemanningen,

Janssens hief aan het

het glas, samen met de

Hij bracht

in de Statenpoort

de reunie van zeven jaar eerder
S,H, Venema
H, de Graaf

ring toen

het weer

van admiraalzeilen

Staverse jollen en grundels
I - Simmemocht
J,J, Post
2 - Vrede
W. van Blerk
3 - Padde
J, Ch, Boddeus
4 - Zeehond
J, Weber

zoveel

was dat

afgezien

worden.

vriendelijker

en van

hem op welke

deze keer

van onze traditionele

Hoorn
prachtige,

gerestaureerde
Tjotters
I - Aleida-Anna
2 - Froask
3 - Freya

moest

was, Hij bleek nog

steeds een liefhebber
jachten

in herinne-

zo erbarmelijk

En hij was blij dat het weer

Post, jon

dat de

lange Oude

kwamen

konden

en de

ervoor

aan de Veerrnanskade.

Friese jachten
I - Willemijntje
2 - Argo
3 - Oude Liefde

jon Moot, jon joost

in de mooie

zorgden

ver in "'t Schippershuis",

de ca. 30 sponsors

en platbo-

De havenmeesters

Stichting

Doelenkade

In dat

ronde

We leerden

van

soms recent

zaken we moesten

letten

en van de heer De Jong van het Westfries
J.J. Sambrinck
P.P, Piersma
C Schaap

museum

waarom

de Zuiderzee"
wordt

bewaard)

het schilderij

"De slag op

(dat al heel lang in deze zaal
zo bijzonder

is.
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Agnes Boddeus pokte de troditie van Thijs Meijer op en wekte met hoor
trompet de bemonningen.
De beroemde

slag van 1573 kreeg daarna

de volle aandacht
zich verdeelden
"groene

van de bemanningen,
in "rode

Westfriezen".

's avonds stond
zwart

Spanjaarden"

Tegen

die
en

half tien

het op het Oostereiland

van de mensen.

Die kregen

een kijk-

en luisterspel.

en maakten

De Woller-weef-winnoors

alle anderen

met plezier

Bij elk eskader

het

De "Westfriezen"

vormden
toen

met een stok en een bordje,

roenstoot

geweest

tekst over

welvaartsgroei

voor

van Hoorn

Noorderkwartier,
een mooie

een ongekende

klaroenstoot

voor

mensen

slag was

gemteresseerden

van het Hop naar binnen

de winkel(s).

Om half tien was het al minstens

25 graden

in de schaduw,

maar nog relatief

koel in

en wat winderig

bij de

de wedstrijd,

"'t Schippershuis"
De vereniging
twee

'Oud

fantasievolle

Hoorn',

leden daarvan,

den het luistergedeelte.
massale lachsalvo's
Oostereiland
minstens

dit wil zeggen
verzorg-

Te horen

aan de

die nu en dan van het

kwamen,

was het luisterdeel

zo leuk als het kijkdeel.

marktkraam,

buiten,

geworden.
voor

kelden feestelijk.

enz.

die VSRP-winkel

ledereen

de bezigheden

3 I juli: de dag van Bontekoe

zijn

De zon warmde

om

van de Rode Steen al weer

door

klanken

van

ningsleden
de dertig

besproken.
gingen

van Hoorn

anno

noodzakelijke

meter

Museum

of deden

versierde

De dames van 'Oud

Hoorn'

rapporteerden

de slag alsof het 1573 was, maar dan wel
als een radio-reportage

met de geluidstech-

niek van de 20ste eeuw.
of een druipnatte
gevallen

Ze controleerden

persoon

Spanjaard

een overboord

of Westfries

was en toen

het een vriend

bleek te zijn volgde

zeer Westfries

interview

ren, waarin
sche feiten

over zijn avontu-

op een slimme
waren

een

verwerkt.

manier

histori-

Alle hulde voor

wind

winkelstraten.

de hardzeilers
120 mensen

door

aanschoven,
aan

de finish de finish maar gelaten

den en in het koele water
gen. De laat komende
steeds met hartelijk
De Westfriese

had-

waren

gespron-

volhouders

werden

maaltijd

smaakte
schonk

uitstekend

toch nog enkele

prijzen

zorgde

Hoornse

inquisitievlag
12

I ntussen
"[an Haring" dat de

'reporters'.

een bereidwillige

uit de mast van "Bossu" ging

Ondertussen

bleef de grote

belangstelling

doorgaan.

zomerse

parade trok

echt Bontekoe

en zijn

hun kinderen,

hoezeer

De educatieve

bezoekers.

zij, en voaral

de avond tevoren

alleraardigste
deden

hielp.

ook museum-medewerk-

sters die vertelden

genoten.

en

-met -kaars,

die het hele schip naar de zeebodem

De jonge

hadden

afdeling

had een

voor

de jeugdige

puzzletocht

allemaal

bemanningsleden

erg hun best, want

om prijswinnaars

het was

aan te

wijz en.
Om een uur was iedereen
poetste
los voar

uitreiken.

de, op het dak van het poortgebouwtje
gehesen

Bontekae"

aardig opgezet.

lekker weg.

kon bij de griesmeelpud-

ding met bessensap

en genieten.

om de tentoon-

in lijke battel iersknecht

We ontmoetten

en

en in elke gang en

"Op reis met schipper

We ontmoetten

de

Het museumge-

zelf is schitterend

later moeilijk

applaus begroet.

en de 'Bontekoe-wijn'
De WSV Hoorn

Om

enthou-

gebrek

ontgrendelden.

elke zaal kan men uren dralen

onfortu

's avonds voor

in de Noorderkerk

bleek dat de meesten

de

op, toen

de luiken openden

die was buitengewoon

in de met

lekker

om tien uur, speciaal vaar

stelling

kaaspakhuis

1650 bekijken

bouw

kinderhoofdjes

Maar het ging deze zondag

beman-

maquette

half een vertrokken
siast. Maar toen

met

grote

boodschappen

VOC-banieren

de maaltijd

Andere

in het oude

vierkante

(georga-

werden

en

van het Westfries

VSRP-bemanningen,

de WSV Hoorn)

de schippers

de lauwe

de medewerkers

gewekt.
en de wedstrijd

Het admiraalzeilen

Het was een heerlijke,

kon klaar wakker

werden

tot aan
twin-

van de "Jonge Jan".

de poort

niseerd

Doelenkade
opgehangen,

van die dag want

dat wij met de vrolijke

een trompet

met
lampjes

zaterdagavond.

Zondag

was

een uur of acht had (de) "Padde" ervoor
gezorgd

zomerse

die aan de

vele gesprekjes

waren

van

groepjes

De honderden

de Hoofdtoren

kon het knallen

nen varen beginnen.

permanent

die langs de hele Oude

30 juli:

Zaterdag

rood aangelicht,

en patro-

stonden

voorzien

type schip. Om

te lezen en de schippers

wal lagen, voerden

het

voeren.

Daarna

het betreffende

die bordjes

en het

de gespeelde

een halve maan

de "Spanjaarden",

een parasolstandaard

op. Was de echte slag de kla-

Bontekoe-weekend.

in de voorhaven

stond

vuurwerk

publieke

Een gezellige

langs onze schepen.

weer

het laatste stukje koper
het admiraalzeilen.

aan boord,
en maakte

Stad Hoorn

De Stichting
lijke waterkant
parasols,

had aan de ooste-

van het Julianapark

veel frisdrank

geluidsinstallatie

en een perfecte

gezorgd.

het admiraalschip,
Jan" voor

Aan die kant ging

het botterjacht

anker terwijl

die voor
zocht

aan de overkant

opdat

het publiek

anker lagen vereen plekje te zoeken

weken

ervoor

hadden

geprobeerd

nog niet binnen

raalschip

daag nog dankbaar
hebben

gezegd.

als admiraal

aan boord,

den. Tien eskaders

is het ook voor

mooi te groeten

deden

gezicht,

zeker voor

de gesproken

en manoeuvres

deerd.

het in kiellinie

Alleen

admiraal

aangegeven door de bollen van Jan Bik en

passeerden pas laat in de middag de finishlijn.
Een compliment

voor het uithoudingsvermogen

van het finish-comite.

fakkeltocht met

den, hadden droog weer.

aan

Uitslagen 6 augustus
Boatsjes, kleine schouwen
I. Deelswal
j. Wierda
Kleine tjotters
1. Friso
E.j. Veninga
2. Wilster
R. Smit
3. Govert-Jan
M. V. Drongelen
Grote Tjotters
1. Twa Sisters
S. Haagsma
2. jonge Minne
j. Duyvis
3. Froask
P. Piersma
Kajuitschouwen
I. d'Arendine
j. Lammerse
2. Vrouwe Rixt
R. Smit
Open schouwen
E. van Schaik
I. Puut
T.F. van Son
2. Mutiara
Friese jachten
1. Oude Liefde
W. Burger
2. Poseidon
j. te Siepe
3. Argo
S. v.d. Werf
Boeiers
I. Albatros
J. Cuperus
H. Vochteloo
2. Sylnocht

uitleg

zeer gewaarachter

de

zag je de bemanningen

veer gelijktijdig

Margaretha een enveloppe met inhoud moest

'5 avonds en de schitterende

aan varen aan het slot, duurde

lang. Overal

werden verwacht. Via het

een prachtig

de toeschouwers

over schepen

Besloten

muzikale begeleiding door Jan Loopik en vrien-

en daarna mooi te weven.

de kant. Daar werd

de aanbrengtocht.

De regenbui viel toch nog, maar de barbecue

gewor-

hun best om

dat laatste was weer

beloofde een goed woordje te doen.

2 I jachten voor

eraan

verzamelden zich

Het weer bleek mee te vallen. Veel schepen

Janssens

middag

nieuwe wimpels had gevraagd. De Admiraal

men het cryptogram oplossen.

Bob van Schaik

hen toch een aangename

Zestig jachten namen deel.
Voor de 300-jarige scheepstimmerwerf

Andries van der Werf. Tijdens de tocht mocht

zijn van-

Met burgemeester

als 'steunpilaar'

Vooral

het verzoek:

dat ze op die vraag "ja"

en bestuurslid,

dat de WSH tevergeefs bij de gemeente om

Heeg. Onder het eiland werd de finishlijn

met uw 'Jonge Jan' admi-

zijn?" De organisatoren

WSH. Deze herinnerde de burgemeester

worden gehaald, ging het rechtstreeks naar

Dus ze waren

of ze kregen

"Wilt u alstublieft

geko-

in de

mocht dit jaar de gemeentelij-

De twee en twintigste Regionale Reunie vond

Gaastmeer, waar bij de jol Vrouwe Anna

om ze te berei-

ken, maar dit was niet gelukt.

De burgemeester

plaats te Heeg op 5, 6 en 7 augustus.

donderbuien

was zonder

naar het Bontekoe-weekend

men. De organisatoren

ke wimpel uitreiken aan G. Gerritsma van de

werd die tocht niet te lang te maken omdat er

kon gadeslaan.

van Duyvenbode

DE TWEE EN TWINTIGSTE
REGIONALE REUNIE

"de Hoop" te Workum

aan deze kant onbelem-

merd de manoeuvres

argwaan

"Jonge

Jan Bus de scheepjes

het dijkje voor

De familie

voor

niet

onge-

met de ankers over

boord

gaan. Wat was het warm!

Onder

de bomen

omstreeks

op het Baatland was het

vijf uur iets koeler.

Daar konden

Jeffrey en Rocky van Duyvenvoorde,
12 jaar oud,

hun prijzen

nemen

de puzzletocht

voor

Westfries

Museum.

8 en

in ontvangst
van het

De hoofdprijs

van

Zaterdag 6 augustus was een zonnige wedstrijd-

TOCH NOG OP DE SONT

Rocky was natuurlijk

het beroemde

boek

dag met een wind van 2 it 3 Beaufort. Rienk Smit

Het was buitengewoon

"De scheepsjongens

van Bontekoe"

door

sprak vooraf een welkomstwoord

satie van een tocht naar Denemarken

door het
De trans-

Johan Fabritius.
waren

Voor

de andere

er nog Bontekoe-bollen,

waarmee
kunnen
de Oost

en al die rozijnen.
Janssens verwoordde

amusant

zijn bevindingen

reikte

(in een voorlopige

Wallerweefprijs
danten

VSRP-bestuur gestopt moest worden.

dezelfde

gestorven: de heer Keverling Buisman,

porten van verschillende typen schepen konden

had
uit

charmant

van die middag
vorm)

de schouwen-eskaders:

medewerking,

kers van de Stichting

met mooi weer genoten van de Deense vrien-

tjes. De gezamenlijke maaltijd besloot de dag.

delijkheid, de Deense wateren en haventjes en
van Kopenhagen, Helsinger en Helsingborg.

en een van

Bontekoe-weekend

voor

alle

in Hoorn.

De Nederlandse ambassade bleek een enthou-

M.F. Koopmans van Wymbritseradeel

siaste 'supporter' van de rond- en platbodem-

Admiraal

vloot die veel publieke belangstelling kreeg, voor-

aan de tjalken De Maze en de Tijd zal het Leren,

al van de Zweden.

werd tenslotte een dronk op de reunie uitge-

juli toch nog zeventien Stamboekschepen

Zo droegen tussen 27 en 3 I

bracht.

'Holland i Helsinger',

bij aan

en toen

het buitengewoon

maar ook buitengewoon

Op zondag 7 augustus was burgemeester

op de boeier Albatros. Hij genoot . Afgemeerd

de medewer-

Stad Hoorn

was het echt afgelopen;

schepen heeft de tocht op eigen kiel gemaakt en

de

bedankten
terecht

Gedurende de wedstrijd hield Marie Piersma een
en

de heren

prezen

niet worden gewaarborgd. Jammer van de energie die er in gestoken was. Maar .. een aantal

zeer gewaardeerd open huis voor negen klein-

Bik en Ben Overbeek.

Jan Bus en Ety Kolkman

Heit Piersma, Herman Van Slooten en
Carlijn Verloren van Themaat.

en

uit aan de eskadercomman-

van het bollen-eskader

Jan Arnold

warme

de bekenden die het afgelopen jaar waren

met al die specerijen

Admiraal

vervelend dat de organi-

kinderen

'elk schip' zaterdagmorgen
ontbijten,

en herdacht

aangename

Bij de prijsuitreiking, met voor bijna iedere klasse
een wisselprijs, bleek Siebe Haagsma van de klasse grote tjotters de prijs te mogen behouden die
hij drie jaar eerder had aangeboden. Nu rust op
hem de schone taak volgend jaar met een nieuwe wisselprijs te komen.
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3 EN 4 SEPTEMBER,

VOORBURG

Op zaterdag 3 september was het in de Oude

VAN

HET

STICHTINGSBESTUUR

Haven van Voorburg een gezellige drukte.

Er vonden dit jaar geen personele wijzigingen

Een afschrift van het Reglement Restauratiefonds,

's Middags voeren over de Vliet bakdekkruisers,

plaats in het bestuur, dat zich volledig kon con-

met daarin ook de eventuele fiscale mogelijkhe-

bedrijfsvaartuigen, grote tjalken, westlanders en .

centreren op de uitvoering van het beleidsplan.

den betreffende schenking of legaat, zijn bij de

26 Stamboek-schepen.

De volgende vijf onderwerpen

secretaris van de Stichting te verkrijgen.

In totaal een vijftigtal

oude schepen had gehoor gegeven aan de uitnodiging van de stichting Voorburg

werden aange-

pakt:
Het banknummer

Promotie.

Voorburg ontving de bemanningen uitstekend,

Statutenwijziging

van het restauratiefonds is:

ABN AMRO 48. 46. 15. 807

bood de burgerij een geweldig evenement (er

Teneinde

waren volgens de politie 20.000 mensen) en

tot uitdrukking te kunnen brengen, werd een sta-

Criterium

bood de oude schepen een mooie gelegenheid

tutenwijziging voorbereid.

De Criterium

zich aan een groot publiek te presenteren.

duidelijker omschreven wat de Stichting wenst te

afgelopen jaar bijna 60 schepen. 38 schepen

Peter Fokkens was via een geluidsinstallatie de

behouden.

werden ingeschreven, waarvan 25 voor de eer-

pen. De secretaris van de SSRP haalde de

De beroepsraad

voor zeeschouwen

Haagsche Courant en maakte aan de lezers van

Er werd een beroepsraad benoemd, die kan

dingen voor dit type schip aangehouden. In totaal

dat dagblad duidelijk waar de Stichting Stamboek

beslissen inzake geschillen over een weigering tot

zijn er I I schepen aangehouden tot na verstrek-

Ronde en Platbodemjachten

inschrijving van een jacht in het Stamboek.

de behoudstaak van de Stichting beter

In het concept wordt

Commissie beoordeelde

in het

ste maal. In verband met de aanvullende criteria

perfede presentator van de langsvarende sche-

voor staat. Op zon-

Commissie

werd een groot aantal mel-

king van aanvullende gegevens van de eigenaren
en tot na vaststelling van de aanvullende criteria

dag werd op de plas Vlietland door 38 schepen
"een variant op het admiraalzeilen" uitgevoerd

Een nieuw

die voor schippers en bemanningen ook amusant

Er is een start gemaakt voor de opzet van een

Van de mogelijkheid tot controle vooraf van

nieuw standaardwerk

tekeningen van het onderwaterschip,

was. De organisatie en de Voorburgse
kregen vele complimenten.

sponsors

standaardwerk

schouwen. Zeven schepen werden afgewezen.

Ronde en Platbodem jach-

ten dat te gelegener tijd het boek van Huitema

Terecht.

DE PILGRIMFATHERS-VLAG

moet gaan vervangen. Dit nieuwe boek zal zeker

De Criterium

meer dan een auteur hebben.

over de tekeningen van een tweetal nog te bou-

Naar

werper werd de tekening zodanig gewijzigd dat

In 1970 voeren ongeveer vijf en twintig
Stamboek-schepen

van Leiden naar Delfshaven,

werd vier

maal gebruik gemaakt.
Commissie heeft zich ook gebogen

wen Friese jachten. In goed overleg met de onterkenning

van "Varende

om de Pilgrimfathers te herdenken. Sedert deze

Monumenten"

de schepen na gereedheid zonder meer kunnen

historische tocht kent onze stichting de

Samen met de Federatie Oud Nederlandse

worden aangemerkt als "authentiek" Fries jacht.

Pilgrimfathersvlag die op verzoek van de initiator,

Vaartuigen (FONV) wordt gewerkt aan de erken-

Aangezien de schepen volgens traditionele

de heer Mr. P. Stolp te Voorburg,

ning van het "Varend Monument"

elk jaar wordt

overgedragen aan een der deelnemers van des-

. Hopelijk

methode uit traditionele

material en gebouwd

wordt hierdoor in de nabije toekomst een

zullen worden,

tijds. In de tuin van de societeit van de Koninklijke

belangrijk gedeelte van onze categorie A- en B-

pende vloot van Friese jachten in het Stamboek

Roei & Zeil Vereeniging "De Maas" vond op

schepen ook door de overheid als zodanig

in het komende jaar uitgebreid zal worden

I 9 november de twee na laatste overdracht

erkend. Onze donateur Waiter Hoebee was

twee fraaie exemplaren.

plaats van deze vlag in zjjn schitterende kamfer-

bereid zitting te nemen in de betreffende werk-

houten kistje.

groep van de FONV.

Werkgroep

ziet het er naar uit dat de krim-

met

Schouwen

Onder leiding van de heer Piet Zaaijer hebben
Ons restauratiefonds

M. Verras en R, Wijnbergh zich intensief bezig

een nieuw Reglement Restauratiefonds SSRP

gehouden met de Criteria Schouwen. Het resul-

goedgekeurd.

taat van de studie en het overleg, is een voorsteI

Het doel van dit fonds luidt:

"Varende Monumenten

Op de achtergrond de gebouwen waarin vroeger de
Holland Amerika Ujn gevestigd was en waarvandaan velen de Pilgrimfathers volgden

de heren G,de Jong, A. Hoek, J. Kooijman,

Het afgelopen jaar heeft het Stichtingsbestuur

opgenomen

onder cate-

instantie de onzekerheden

financieel te ondersteunen".

schouwen zullen zijn ondervangen.

Gezien het bestaan van het restauratiefonds van

beraadt zich nog over een aantal punten van het

de FONV, zal het Stichtingsfonds zich hoofdzake-

voorstel. De werkgroep

lijk concentreren

in petto waarmee de onzekerheden

onmiddellijk

op schepen welke, zonder

ingrijpen, met een bijna zekere

ondergang bedreigd worden.
Zoals reeds in het voorwoord

verstrekken voor de aankoop van de boeier
digde de vlag aan mevrouw

overhan-

M. Overwater-

"De Vriendschap", teneinde restauratie van dit
scheepje mogelijk te maken.

Steenstra, van de Schuimer. Volgend jaar, na

Een ieder zal begrijpen dat dit fonds niet zonder

2S jaar traditie, zal onze Pilgrimfathersvlag nog

extra financiele

eenrnaal worden overgedragen aan een schip dat

Gelukkig mochten we het afgelopen jaar al twee

de tocht destijds meevoer en nog steeds bevaren

giften ontvangen. Het Stichtingsbestuur roept

ondersteuning

kan fundioneren.

wordt door dezelfde familie.

echter al haar donateurs op eens te bezien of er

Tenslotte

geen bijzondere gelegenheden zijn ( bijvoorbeeld

gaat de vlag op zaterdag 24 juni 199S

op een feestelijke manier naar het Delfshavense

een 2S-jarig huwelijksfeest) om eens een extra

museum, "De Dubbelde Palmboom".

donatie in dit fonds te storten.
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ten aanzien van zeeHet bestuur

heeft tevens voorstellen
over

Zeeuwse Schouwen tot het verleden zullen
behoren.

vermeld, heeft dit

fonds als eerste daad een lening kunnen
De heer R. Fiolet van de Waterhond,

"Aanvulling Criteria Schouwen", waarin in eerste

gorie A- en B- in het Stamboek, bij restauratie

TOELlCHTING

OP DE JAARREKENING

De contributie werd dit jaar opgebracht door:

* 723

E (eigenaar) leden; 4 minder dan in 1993

* 48

F (huisgenoot) leden; 10 meer dan in 1993

*

18 K (Ianggebruikers) leden; 2 meer dan in 1993

* 24

N (donateur) leden;

5 meer dan in 1993

was. Wij menen dat het op deze manier voor

legd. Hierdoor

een ieder veel overzichtelijker

verminderd

is wat er precies in

zijn de bestuurskosten sterk

e.e.a. zoals reeds in 1993

de winkel omgaat.

aangekondigd.

De ontvangen rente is aanzienlijk hoger dan

veer gelijk blijven. Deze vergaderingen vinden

voorgaande jaren. Dit is te danken aan een aantal

altijd plaats bij een van de bestuursleden thuis

faktoren zoals o.a: grotere reserve, snellere bet-

o.a. om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Het aantal bestuursvergaderingen

aling van de contributie,

iets hogere rente stand.

zal nu onge-

Leden- en financiele administratie: dit is een van

1994 was een jaar dat binnen het Bestuur van de

onze grootste kostenposten over het jaar 1994.

Vereniging onder andere in het teken stond van

De lasten

een ingrijpende administatieve "reorganisatie".

T.a.v. de ledenvergaderingen

Zowel de leden- als de financiele administratie is

de kosten, sinds we deze op een andere Iokatie

zoals: geheel opnieuw opzetten van boekhou-

nu zoveel mogelijk geautomatiseerd

houden, behoorlijk zijn teruggedrongen.

ding en ledenbestand, de accept girokaarten voor

en geheel

Oat deze kosten dit jaar zo exceptioneel
is het duidelijk dat

hoog

zijn uitgevallen is het gevolg van een aantal zaken

nieuw opgezet. Dit is een gigantische klus

Na het inwerk jaar 1993 van het nieuwe bestuur

I 994 konden nog niet door ons zelf verstuurd

geweest, maar werpt nu al z'n vruchten af.

is de vergader- frequentie in 1994 iets terug

worden,

Enerzijds komt dit naar voren in een enorm stuk

gebracht. Er wordt

kwaliteitsverbetering,

maar ook is er een nog

betere controle op de geldstroom mogelijk,
waardoor

dus dit moest nog uitbesteed worden.

wat meer telefonisch over-

aanzienlijke besparingen gerealiseerd

zijn. Dit en het zeer kosten- bewust werken van

STAAT VAN BATEN
(periode

EN LASTEN

VSRP

1994, alle bedragen zijn in guldens)

het Bestuur en alle vrijwilligers heeft er mede toe
geleid dat we 105 van een aantal eenmalige rneevallers een aanzienlijk bedrag overhouden

BATEN

Begroting

Realisatie

1994

in

Begroting

1994

1995

1994. Het doel van de hele operatie is natuurlijk
niet geweest het overhouden

van geld, maar het

beter besteden van het geld wat tot uitdrukking
moet gaan komen in de te organiseren aktiviteiten. De nu terug gedrongen algemene kosten
zullen er dan ook zeker in de toekomst toe leiden dat er meer geld voor onze hoofdtaak - het

Contributies
Abonnement

Spiegel

Donaties

28.950

31.835

31.000

21.000

24.188

24.400

1.000

1.271

Giften en Sponsoring

500

9.000

Winkel

3.000

5.761

Rente

1.200

2.774

2.500

55.150

74.829

61.400

Jaarverslag

4.000

4.034

4.200

Representatie/PR

1.500

300

1.500

Ledenvergadering

3.200

2.247

3.300

Bestuurskosten

3.500

2.096

3.500

Leden/financiele administr.

3.000

7.816

5.500

Secretariaat

3.000

1.896

3.000

Ledenlijst

2.200

1.953

2.200

750

1.875

organiseren van reunies en andere aktiviteiten -

3.000

beschikbaar zal komen. Persoonlijk vind ik dit een
belangrijke stap in de goede richting naar een nog
betere en aktievere Vereniging, die bewijst, ook
financieel geheel op eigen benen te kunnen
staan.

De baten
In 1994 is ruim 1500 gulden meer aan contributies binnengekomen

bij een nagenoeg gelijk blij-

vend leden aantal, geheel gerealiseerd door een
goede controle en opvolging op openstaande

LASTEN

Aktiviteiten
Reunies

1.000

T entoonstelling

contributies.
Giften en Sponsoring:

Onder deze post ziet u

een zeer aanzienlijk bed rag staan. U kunt zich
voorstellen dat we hier zeer gelukkig mee zijn.
Nu is het wel zo dat naar het zich op dit moment
laat aanzien dit helaas voorlopig een eenmalige

1.000

500

800

21.000

24.188

24.400

Subsidie Spiegel

7.000

6.752

7.500

Jeugd

1.000

Winkel

2.000

Onvoorzien

1.000

Abonnement

Spiegel

1.000

0
3.354

500
1.000

0

55.150

aangelegenheid is. De bedrijven en andere
instanties die ons deze bedragen ter beschikking

1.000
2.000

-/-507

61.400

56.504
18.325

Batig saldo

61.400

74.829

55.150

gesteld hebbben, en overigens nadrukkelijk verzocht hebben hier geen ruchtbaarheid aan te
geven, zijn wij dan ook zeer erkentelijk.
Ook de winkel heeft dit jaar weer behoorlijk bij-

BALANS

PER 3 1 DECEMBER

1994 VSRP

gedragen aan onze inkomsten. T evens is er aanACTIVA

zienlijk geinvesteerd in nieuwe artikelen

1994

( 1993)

PASSIVA

1994

( 1993)

(fi 12. 146,00). Het bedrag dat u onder "winkel"
bij de baten ziet staan is de omzet van de winkel.

kas/bank/giro

Bij de lasten treft u vervolgens de aan de voor-

Debiteuren

raad onttrokken

Winkelvoorraad

inkoopwaarde

aan van de ver-

59.479
169
12.594

(44.694)

(-)
(3.802)

kelvoorraad. Deze vorm van weergeven

is

10.000

(10.000)

Reserve

38037

(29.712)

Reservering
Reunies

kochtte artikelen. Het in nieuwe artikelen geinvesteerde bed rag gaat naar de balans onder win-

Kapitaal

Vooruitbetaald

218
72.460

(-)
(48.496)

Crediteuren

10.000
14.423

(8.784)

72.460

(48.496)

anders dan u in de voorgaande jaren gewend
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Secretariaat: Deze kosten zijn behoorlijk terug

Dit bed rag van 10 gulden per lid noemen we de

extra luister bij te zetten, hebben wij gemeend

gelopen ondanks een zeer druk jaar voor onze

subsidie op het abonnement van de SdZ. Verder

o.a. hiervoor deze reservering te moeten doen.

secretaris. Dit is rnogeliik geweest door enerzijds

vielen hieronder altijd de kosten die we moesten

Het restant van fI 8.325,00 zal aan de reserve

zeer kostenbewust te werken, maar ook omdat

betalen aan de Spiegel voor abonnementen

worden toegevoegd,

er een aantal kosten die vroeger op het secretari-

leden die uiteindelijk hun contributie

van

helaas niet

aat drukten nu onder de administratie vallen.

betaalden, maar wel een deel of sorns het hele

Ook de ledenlijst is in 1994 weer verschenen,

jaar de Spiegel ontvingen. Mede dankzij onze

zodat deze nu in de buurt

komt van de altijd door het bestuur beoogde
40 duizend gulden.

kwalitatief beter, maar niet duurder.

nieuwe administratie hebben we dit laatste aan-

Doel voor 1995 is het blijven vasthouden aan de

Onder aktiviteiten vindt u de kosten voor de

zienlijk teruggedrongen.

ingeslagen koers en het verbeteren

diverse aktiviteiten zoals het evenement

Als u bij de lasten onder de post Jeugd kijkt zou u

raadbeheer en de fadurering van de winkel door

en de kosten die we al voor Helsinger gemaakt

bijna denken dat er niets gebeurt is voor de jeugd

dit te integreren in de financiele administratie.

hadden.

dit jaar. Dat is echter niet zo, maar de kosten zijn

Gezien het feit dat onze huidige winkelbeheerder

geheel gedragen door de Zornerreunie.

de heer F.Lion reeds in het voorjaar te kennen

Van het batig saldo van fI 18.352,00 hebben we

overdragen, en wij inmiddels mevrouw

De zomer- en de winterreunie

in Hoorn

hebben beide

een batig saldo opgeleverd.

Subsidie op het abonnement

had gegeven zijn taak aan iemand anders te willen

voor de Spiegel der

Zeilvaart: In het bed rag dat u in 1994 betaald
heeft aan de Vereniging (E,K,N,leden)

zat dertig

besloten

J. Boddeus bereid hebben gevonden deze taak

fI 10.000,00 te reserveren voor de komende

over te nemen, lijkt dit een goed moment om

reunies, mede gezien het feit dat de kornende

e.e.a. wat aan te passen.

gulden voor het abonnement van de Spiegel.

zornerreunie

De Vereniging betaalt het verschil tussen deze

40-jarig jubileum van de Stichting. Aangezien we

30 gulden en de prijs voor het colledieve
nement (fI 40).

abon-

momenteel

in het teken zal staan van het
helaas in financiele zin weinig of niets

van de SSRP rnogen verwachten
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van het voor-

om dit jubileum

