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(FONV).

VOORWOORD
Het organiseren van activiteiten vraagt veel inzet

1996 was een onstuimig jaar met vele ups en

Het resultaat van de werkgroep

downs, waarvan de laatsten ondanks de inspan-

SkOtsjes' hopen we media dit jaar te kunnen

van mensen. Ook in 1996 was dit weer het

ningen van zowel het Verenigingsbestuur, het

afronden. De Criterium

geval, Op de HISWA waren we te vinden samen

Stichtingsbestuur als de Commissie van Drie niet

zeer druk gehad met het beoordelen

tot een voor alle partijen bevredigende oplossing

we aanmeldingen, het indelen van het huidige

Coordinator

konden worden gebracht. Tijdens de laatste

bestand in categorieen en daarnaast het keuren

gingsleden beantwoordden

VSRP-Iedenvergadering kreeg de Stichting echter

van schepen voor opname in het Nationale

de bezoekers. Ondanks dat deze activiteit weinig

met grote meerderheid

Register Varende Monumenten.

de steun van de aanwe-

'Tjalken en

Commissie heeft het
van nieu-

met de andere organisaties in de FONV stand.
Ron Wijnberg

en een aantal verenide vele vragen van

Tot slot mag

nieuwe leden oplevert, is het toch goed om

zigen voor het door haar gevoerde en te voeren

vermeld worden,

dat van de I I voorgedragen

ieder jaar weer het ronde en platbodemjacht

beleid met betrekking tot de criteria.

stamboekschepen

er 10 een financiele bijdrage

promoten.

Het Stichtingsbestuur kan nu met een gerust hart

uit het Restauratiefonds van de FONV mochten

haar taken aan een nieuw te vormen bestuur

ontvangen. Als haar laatste wapenfeit zal dit

In de voorjaarsvergadering

overdragen. Het huidige bestuur zal dan ook in

bestuur nog proberen

meerderheid

de loop van I 997 het roer aan een nieuwe

standaardwerk aan haar donateurs te presente-

goede diensten' benoemd,

bemanning overdragen.

ren.

de verhouding tussen de besturen van de

Gelukkig was het niet alleen kommer en kwel.

Ondanks de soms wat hoge zeeen kijkt dit

medio dit jaar een nieuw

te

werd met grote

van stemmen de 'Commissie van
die tot taak had om

vereniging en de stichting te verbeteren.

Deze

commissie, bestaande uit de heren Mast, Fioiet

We hadden weer een heerlijke reunie in het zo

bestuur toch met voidoening terug op een

en Van der Werf heeft veel werk verzet. Zij ver-

zonnige Veere, waar onze prachtige vloot ter

periode dat zij de historie van het ronde en plat-

dienen ons aller waardering voor hun inzet.

gelegenheid van het 700-jarig bestaan van deze

bodemjacht

stad zich met een zestigtal schepen had verza-

opvolgers hierbij veel sterkte maar bovenal

Na diverse pogingen zijn we er in geslaagd een

meld. Onder schitterende omstandigheden

vreugde toe met deze voor onze schepen toch

sponsorcontract

zo belangrijke behoudstaak.

Aalborg Akvavit. We zijn daar zeer verheugd

werd

tijdens het admiraalzeilen de groet gebracht aan

mocht bewaken en wensen onze

over, omdat we nu instaat gesteld worden

de Admiraal, in de persoon van de Bevelhebber
der Zeestrijd-krachten

de Vice-admiraal

D.B. Sluijter

L. Kroon, aan boord van de hoogaars Geertrui.

Voorzitter

Deze reunie werd tevens opgeluisterd door de

Ronde en Platbodemjachten

aanwezigheid van twee gerestaureerde

hoogaar-

te sluiten met de importeur

van
om

onze activiteiten uit te breiden.

Stichting Stamboek
Deelname aan de zornerreunie

in Veere was

beperkt maar de mensen die er waren hebben

zen van de Stichting Behoud Hoogaars, de

een prachtige reunie beleefd in een heel mooie,

Andries Jacob en De Wet.

historische omgeving. De 700-jarige stad Veere
heeft het maximale gedaan om onze reunie te

In 1997 zal de zornerreunie

bij de Koninklijke

Nedertandsche Roei & Zeil Vereeniging te

laten slagen. Daarnaast waren de weergoden
ons ook dit jaar weer goed gezind.

Muiden plaatsvinden en ik hoop dat dan nog

Begin september verzamelden

meer en vooral ook nieuw toegetreden

schepen met opvarenden

dona-

zich een twintigtal

in Zaandam voor de

teurs aan deze oude traditie van het admiraalzei-

openingsceremonie

len zullen deelnemen. Tevens mogen we ver-

king van het verblijf van Tsaar Peter de Grote in

van de 300-jarige herden-

wachten, dat de "Koninklijke", i.v.m. haar I SOjarig

Nederland.

bestaan, en ook als een van onze constituerende

met hun fraai uitgedoste gasten oogstten veel

verenigingen, er alles aan zal doen dit evene-

waardering. Zelfs de Russische admiraliteit liet

ment tot een onvergetelijke gebeurtenis te

zich voorlichten

maken.

ronde en platbodemjachten.

Binnen de Stichting heeft het werk gelukkig niet

getrokken en had men veel waardering voor

Onze gekostumeerde

over de bouwwijze

bemanningen

van de

Bij beide evene-

menten heeft onze vloot veel belangstelling

stilgestaan. De twee ingestelde werkgroepen

de wijze waarop onze schepen gepresenteerd

waren bezig met het beschrijven van de Criteria

werden.

voor zowel de Zeeuwse schouw als de tjalken
en skOtsjes. De werkzaamheden

rond de

Zeeuwse schouwen zijn afgerond.

Tot slot wenst dit VSRP bestuur U vanaf de
valreep een gezond en genoeglijk vaarseizoen
1997 toe.

We zijn hierbij als Stichting veel dank verschuldigd aan deze werkgroep,

onder voorzitterschap

J. H. Sneep

van Piet Zaaijer, welke een ons inziens zeer

Voorzitter

gecompliceerde

Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten

klus heeft weten te klaren.

Vereniging van Vrienden van de
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Het bestuur
Het besluit van de VSRP ledenvergadering

van

SSRP bestuur werd ingestemd met het VSRP

tot overleg met de besturen van de oprichtende

voorsteI de heer B.T van der Loo te vragen als

verenigingen.

onafhankelijk gespreksleider op te treden. Het

uitgestippelde weg in overeenstemming

bleek voor hem niet mogelijk te komen tot een

de visie van deze besturen en de bedoelingen

Dit teneinde zeker te zijn dat de
was met

door beide delegaties gedragen voorstel.

van de oprichters van de Stichting.

9 maart 1996 tot instelling van de Commissie

Belangrijkste knelpunt bleef de verantwoordelijk-

Dit overleg vond plaats op 10 oktober. Twee

van Goede Diensten had tot gevolg dat de

heid voor de criteria en de hand having ervan.

besturen waren verhinderd,

zodat aan het

bestuursleden van de Stichting zich bereid ver-

Na de mislukte berniddelingspoging

gesprek werd deelgenomen

door vier vertegen-

klaarden desgevraagd hun zetels ter beschikking

van der Loo, werd tijdens de VSRP ledenverga-

woordigers

te stellen. Het aftreden van bestuursleden die in

dering van 9 maart besloten tot de instelling van

vier bestuursleden van de Stichting. Het bleek

1996 hun statutaire zittingsperiode

een Commissie van Goede Diensten (CvGD) "

dat het beleid van het Stichtingsbestuur kon

hadden

van de heer

van de oprichtende

Verenigingen en

beeindigd, leek daarom op dat moment niet zin-

onder leiding van J.P Mast.

rekenen op volledige steun van de stichters.

vol. Op 19 oktober

Op 27 juni ontving een bestuursdelegatie uit

Wel werd geadviseerd de banden met het VSRP

1996 werd van de constitu-

erende verenigingen het advies ontvangen de

handen van de voorzitter

zetels vooralsnog niet ter beschikking te stellen

exemplaar van het "Advies aan besturen VSRP &

eerder te zoeken naar lossere binding tussen

en voorlopig als zittend bestuur de belangen van

SSRP" In dit advies waren opgenomen

SSRP en VSRP

het Stamboek te dienen. Door dit advies was

lingen tot "samenwerking

het wederom

stelling Besturen , Stamboek & Criteria".

niet zinvol voor bestuursleden-

van de CvGD een

aanbeve-

VSRP&SSRP,samenNaar

die daartoe statutair verplicht waren- om af te

aanleiding van het advies werd op 5 juli de voor-

treden. Derhalve besloot het bestuur, de in

bestuur en de VSRP niet te strak te maken maar

Een en ander werd bevestigd in een namens de
oprichters door de voorzitter

van de KNZ&RV

aan het Stichtingsbestuur gericht schrijven. Aan

zitter van de CvGD schriftelijk ingelicht omtrent

de donateurs werd, tezamen met de uitnodiging

1996 statutair aftredende bestuursleden te ver-

het commentaar

voor het overleg met het bestuur, op 3 I okto-

zoeken hun functies te blijven uitoefenen tot

volgende punten:

uiterlijk I juli 1997. Mede door dit besluit moet

I. de criteria; 2. de samenstelling van besturen;

van het Stichtingsbestuur op de

ber een kopie van deze brief verzonden.

(

in de eerste helft van I 997 in vier vacatures

3. het ontbreken

voorzien worden.

Tevens werd gemeld dat overdracht van

Het bestuur van de Stichting

bestond derhalve in 1996 uit zes leden.

van een financieel advies.

bestuursbevoegdheden

Het jaar I 996 kan worden

met de donateurs

Het definitieve advies van de CvGD bereikte het

slechts kon plaats vinden

na verkregen duidelijkheid op genoemde essenBestuursvergaderingen

Overleg

tiele punten.

Stichtingsbestuur in oktober. Er werd besloten
om, voorafgaand aan de VSRP-vergadering van 9
november, de donateurs uit te nodigen om de

gekenmerkt als een

visie van het bestuur aan haar donateurs kenbaar

druk vergaderjaar, het Stichtingsbestuur verga-

Op verzoek van de CvGD vond er op 7 okto-

te maken. Daarnaast zou er de gelegenheid zijn

derde elf maal. Helaas werd tijdens de vele ver-

ber overleg plaats tussen de leden van de CvGD

van gedachten te wisselen over het stand punt

gaderingen in de regel minder aandacht besteed

en een afvaardiging uit het Stichtingsbestuur.

van het SSRP bestuur. Ongeveer 60 donateurs

aan het behoud van de schepen omdat het

Tijdens dit overleg bleek de Commissie bereid

gaven gehoor aan de oproep tot overleg.

behoud van de Stichting en daarmee het

het advies op het punt van de criteria zodanig

Tijdens het gesprek werden enkele misverstan-

Stamboek veel aandacht vroeg.

aan te passen dat het SSRP bestuur hiermede

den opgehelderd.

kon instemmen.

te meerderheid

Stamboek

Duidelijk was dat de overgro-

van mening was dat de behoud-

staak de kerntaak en verantwoordelijkheid

Op 22 februari nam het bestuur een belangrijk

Op I I oktober werd de Voorzitter

van de

van

het Stichtingsbestuur is.

beslurt ten aanzien van de hand having van de

CvGD mondeling geinformeerd

inschrijving in het Stamboek van reeds ingeschre-

van de Constituerende

ven schepen. Schepen die eenmaal in het

besluit van het bestuur geen gevolg te geven aan

De "Van Waningprijs

Stamboek werden ingeschreven blijven inge-

het verzoek tot beschikbaar stellen van haar

[an Both. In de overwegingen

schreven, ook indien zij niet blijken te voldoen

zetels in het Stichtingsbestuur.

genoemd het belangrijke aandeel van Jan Both in

over het advies

Organisaties en het

Prijzen
1996" werd uitgereikt aan
worden

speciaal

aan de criteria voor inschrijving. Ook kunnen zij

De duidelijkste uitspraak van de leden van de

de organisatie van de reunies in 1987 en 1988,

bij overgaan in andere handen ingeschreven blij-

VSRP tijdens de ledenvergadering

zijn inbreng bij de organisatie van het Nationaal

ven en ontvangt de nieuwe eigenaar een certifi-

ber I 996 was het aannemen van een door het

caat van herinschrijving op zijn naam. Schepen

Stichtingsbestuur ingediend amendement

die echter bij herinschrijving niet blijken te vol-

voorstel Post. In het voorstel Post zijn de moge-

doen aan de criteria, worden
een der categorieen At/m

niet ingedeeld in

D van het Stamboek.

lijkheden voor een toekomstige

van 9 novem-

op het

Het amen-

dement luidde:" De VSRP ondersteunt

en in de schepenlijst.

stellingen van de Stichting Stamboek Ronde en

de doel-

Ook tegen een bestuursbesluit tot niet indelen in

Platbodemjachten,

een categorie is beroep mogelijk.

gevoerde beleid op het gebied van de criteria".

Het bestuursvoornemen

dit besluit tijdens de

op 9 maart aan de donateurs

samenwerking tussen SSRP en VSRP besturen
van I 988 tot I 99 I .

samenwerking

tussen SSRP en VSRP geformuleerd.

Dit wordt dan vermeld op het nieuwe certificaat

winterreunie

Aandeel bij Sail 1990 en zijn bijdrage in de

inclusief het door de Stichting

Deze uitspraak biedt de mogelijkheid voor een
nieuwe start. Het bestuur hoopt dit dan ook zo

bekend te maken en toe te lichten, bleek door

spoedig mogelijk met het nieuwe Verenigings-

het uitlopen van de VSRP vergadering niet

bestuur in begin 1997 te kunnen verwezenlijken.

mogelijk. Daarom werden de donateurs hierover in mei schriftelijk op de hoogte gesteld.

Overleg

met Constituerende

Organisaties

De "De WHo de VOS prijs 1996" werd tijdens

Toen het duidelijk werd dat rekening moest wor-

de zornerreunie

den gehouden met een advies van de CvGD

R. van Yperen. Hij is op vele plaatsen actief

Teneinde te trachten een opening te vinden voor

waarin de onafhankelijkheid van de Stichting in

geweest bij het bevorderen

de verschillen van inzicht tussen het VSRP en het

gevaar zou komen, heeft het bestuur besloten

van de Stichting en wel met name als bestuurslid

Verhouding
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tot VSRP bestuur

te Veere uitgereikt aan
van de doelstellingen

van de Stichting, als lid van de Criterium
Commissie, als voorzitter
en Platbodemjachten
van de werkgroep

BERICHTEN

UIT

DE SSRP.

de schouw verantwoordelijke

van de sectie Ronde

van het KN'vVV en als lid

Criteria Lemsteraken, hoog-

aarzen en schokkers.

Criterium

Commissie

Waiter Hoebee, vertegenwoordiger

van de

SSRP in de Sectie Varende Monumenten

van de

FONY, zag zich genoodzaakt, door zijn regelmaAantal

ingeschreven

schepen

en dona-

organisatie,

dus de SSRP voor Ronde en Platbodem jachten,
als bindend zal worden

beschouwd.

werd overeengekomen

dat de schouw en het

daaruit volgend advies omtrent

Tevens

inschrijving van in

het Stamboek ingeschreven schepen, doch inge-

tige verblijf in het buitenland, zijn activiteiten in

deeld als vissersvaartuig of als bedrijfsvaartuig, zal

teurs

deze sectie te beeindigen. Dit geldt tevens voor

worden

Per ultimo I 996 waren 899 schepen van 840

zijn deelname aan de werkzaamheden

Botterbehoud

donateurs ingeschreven. Deze aantallen waren

Criterium

aan het eind van het voorgaande verslagjaar

gehouden met het opstellen van het schouwfor-

859 resp 853.

Commissie.

van de

Hij heeft zich vooral bezig

mulier voor Ronde en Platbodemjachten

en

uitgevoerd door respektievelijk
en de Landelijke Vereniging tot

Behoud van het Zeilend

Werkgroepen

Bedrijfsvaartuig.

Criteria

overleg hierover met collega's in de Sectie .

De nog actieve leden van de werkgroep

Diversen

Het bestuur is Waiter Hoebee erkentelijk voor

schouwen, te weten de heren P.J.Zaaijer,

In verband met de voorlichting tijdens de HISWA

zijn inzet bij deze voor de Stichting nieuwe maar

G. de Jong en M. Verras hebben het advies voor

in de stand van de FONV werd een informatie-

belangrijke activiteit.Als opvolger in de Sectie

aanvullende criteria Zeeuwse schouwen afge-

pamfiet gereed gemaakt. Aanwezigheid

Varende Monumenten

rond en aan het bestuur overhandigd.

van de

Stichting en Vereniging op de HISWA stand was

benoemd

aanleiding voor 22 gerichte vragen. In 3 gevallen

Criterium

resulteerde dit in inschrijving in het Stamboek.

den van de Criterium

Daamaast kon worden

bemiddeld bij het ver-

van de FONV is

A.H. Karssiens, reeds lid van de
Comissie. Aangezien de werkzaamheCommissie eerder toe

Het bestuur is onder de indruk van het verrichte
werk en de leden van de werkgroep

erkentelijk

voor het uitgebreide en goed gemotiveerde

dan afnemen, wordt emaar gestreefd in de vaca-

advies. De werkgroep

strekken van een subsidie voor restauratie van

ture Hoebee op korte termijn een nieuw lid te

research verricht om de weinige nog beschikba-

een kajuitschouw.

benoemen.

De Stichting was, via een van haar bestuursle-

In 1996 heeft de Criterium

den, betrokken bij de oprichting van de "Stichting

een advies over een aanmelding tot inschrijving

komst met het bestuur op 30 oktober werd de

Friese Tjottervloot",

in het Stamboek uitgebracht.

werkgroep

Deze Stichting heeft ten

doel het behoud van de tjottervloot

van de

heeft met name veel

re gegevens van dit vrijwel uitgestorven scheepsCommissie 77 maal

Voor I 6 schepen werd de beoordeling

aange-

type boven water te krijgen. Tijdens een bijeen-

onder dankzegging voor het uitge-

brachte advies, gedechargeerd.

Aangezien het

Jeugdherberg "It Beaken" te Heeg. De tjotters

houden. Dit in hoofdzaak in verband met het

bestuur van mening is dat nog moet worden

werden begin van dit jaar overgedragen aan de

ontbreken

gekeken naar de criteria voor houten schouwen

Stichting die door fondsenwerving

werd een definitief advies aangehouden in

zal worden

getracht in de loop van 1997 een

afWachting van het voorsteI van de Werkgroep

werkgroep

voor houten schouwen te installeren.

en bernidde-

ling bij sponsoring zorgt voor onderhoud
tauratie van de tjottervloot.

en res-

Tijdens de winter-

van gegevens. Voor enige tjalken

Tjalken over mogelijke aanvullende criteria voor

De aanvullende Criteria voor Zeeuwse schou-

reunie werd, door middel van een verloting van

tjalken en skutsjes,

wen zullen binnenkort worden

onder auspicien van de Stichting uit gegeven

Voor drie schepen werd bij eerste aanmelding

boeken, de steun aan het behoud van de tjotter-

geadviseerd niet over te gaan tot inschrijving.

vloot inhoud gegeven. Het ingezamelde bed rag

Van drie schepen, aangemeld voor herinschrij-

De Werkgroep

werd door de penningmeester

ving, werd geconstateerd dat het schip niet vol-

bestaande uit H.Th.G.

doet aan de criteria. Er werd derhalve geadvi-

J.P.Zwaneveld-secretaris

seerd het schip niet in te delen in een der cate-

J. Franken, HA

verdubbeld.

De "Stichting Friese Tjottervloot"
blijd met

f

werd zo ver-

1500,-. voor de restauratie van een

vastgesteld.

Criteria Tjalken en Skutsjes,
Steenstra-voorzitter,
en de leden H. Bos,

Karssiens en F Nefkens, heeft

der tjotters.

gorien van het Stamboek. Deze schepen behiel-

haar belofte om binnen een jaar een voorstel

Op uitnodiging van de gemeente Veere en de

den, overeenkomstig

voor aanvullende criteria gereed te hebben,

Werkgroep

bestuursbesluit, de inschrijving in het Stamboek

waargemaakt. Om dit te bereiken heeft deze

en de eigenaren ontvingen een nieuw op naam

werkgroep

Stichting de heer Th de Meester werd de

gesteld certificaat (dus zonder vermelding van

en is er door de individuele leden zeer veel

zomerreunie

Maritiem van de Stichting Veere 700,

een initiatief van een oud-donateur

van de

het eerder genomen

zeer regelmatig (elf maal) vergaderd

categorie en verklaring dat het schip voldoet aan

werk verzet. Het bestuur zal zich begin 1997

aldaar gehouden. De organisatie van de reunie

de criteria).

buigen over het voorstel en hoopt dat medic

was in de vertrouwde

De eigenaren van 58 schepen ontvingen bericht

I 997 de aanvullende criteria kunnen worden

De Stichting nodigde de officiele gasten uit en

van inschrijving met Certificaat en vermelding

vastgesteld. Waarschijnlijk zal er dan een nieuwe

tevens de Stichting Behoud Hoogaars die in

van categorie van indeling. Voor 26 schepen

uitgave van' het "Oranje Boekje" , met daarin de

Veere haar thuishaven heeft.

betrof dit een eerste inschrijving. De aanmeldin-

aanvullende criteria voor zeeschouwen,

De lezer kan konstateren dat er in het afgelopen

gen van 24 schepen wachten op de eerstvolgen-

Zeeuwse schouwen, tjalkjachten en skirtsjes ver-

jaar veel aandacht en tijd werd besteed aan het

de vergadering van de Criterium

schijnen.

behoud van zowel het Stamboek als van de

voor het advies.

van de Stichting van I 2 t/m 14 juli

handen van de vereniging.

Commissie

schepen. In de verwachting dat de donateurs
zullen kunnen besluiten dat de stichting blijvende
steun en vertrouwen

verdient, zal het bestuur

De inschrijving in het Nationaal register Varende
Monumenten

ondervond

vertraging door het

De SSRP en de Stichting

Federatie

Nederlandse

FONV

Vaartuigen

Oud

Er kwam geen wijziging in de vertegenwoordi-

het roer van de Stichting Stamboek Ronde en

noodzakelijke overleg over de definitieve inhoud

ging van de Stichting in de FONV

Platbodemjachten

van het schouwformulier

behoudens de activiteiten van het restauratie

in het komende jaar overdra-

gen aan een nieuw bestuur.

Platbodemjachten.

voor Ronde en

Het definitieve schouwformu-

Er werden

Fonds FONV en van de Sectie Varende

lier werd vastgesteld en met de schouw van 15

Monumenten

in het Nationaal register Varende

0. Bussemaker

schepen is een aanvang gemaakt.

Monumenten

geen bijzondere evenementen

Secretaris SSRP

Er werd in de sectie Varende Monumenten

het kader van de Federatie georganiseerd.

overeengekomen

dat een voordracht

voor

inschrijving in het Nationaal register van de voor

Er bestond lang onzekerheid

in

omtrent deelname

aan de HISWA met een gezamenlijke FONV
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stand. Elders kunt u lezen dat de deelname aan
deze activiteit als zinvol wordt gezien.
Waarschijnlijk mede door de berichten in het
vorige jaarverslag omtrent

restauraties uitge-

voerd met subsidie van het Restauratiefonds van
de FONV, blijk er een stijgende belangstelling
voor deze mogelijkheid.
Er werd dit jaar voor de restauratie van twaalf in
het Stamboek ingeschreven schepen een totaal
subsidiebedrag van

f

37 700 toegezegd. Slechts

een aanvraag werd niet toegewezen.

Het is dui-

delijk dat het Restauratiefonds FONV, mede
door de bijdrage van de Stichting, een groot aantal restauratiesubsidies kan toezeggen. Deze zijn
van groot belang voor het behoud van schepen
in het Stamboek.

Verslagen

van restauraties

met subsidie

uitgevoerd

van FONV.

I . Restauratie van de tjotter "Wilster",
Nr. 549. Gebouwd

plaquette

in 1926 door Lantinga IJlst.

2. De meest ingrijpende restauratie betreft de
reparatie van het Fries jacht "De Vriendschap",

Eigenaar: St. Friese Tjottervloot.

plaquette nr. 134. Gebouwd

Het intensieve gebruik van de tjotters door de

vermoedelijk

in 1832 door
vervangen van de boeisels, de drogenaadstukken

Eeltje Teadzes Holtrop te IJlst.

Na enkele omzwervingen

kwam het jacht, door

van dek/boeisels en de kajuitopbouw

met voor-

bemiddeling van het Stichtingsbestuur, in handen

luik. De totale restauratie kosten van de Njord

van de heer Hos in Westerland (Wieringen).

worden geraamd op een getal van zes cijfers,

Het

schip is in zodanig slechte staat dat restauratie zal

dus eveneens een veel inspanning vergend her-

neerkomen

stel met als doel het blijvend behoud van een

op herbouw.

scheidene transporten

Het schip was na ver-

behoorlijk scheef en dit

unieke boeier.

wordt geleidelijk gecorrigeerd.
Romp dus weer in de goede vorm gebracht en
op stoppingen gezet. Gesloopt werden de vooren achtersteven, de kielbalk en de vlakgangen.
Er zijn inmiddels een nieuwe kielbalk en nieuwe
voor en achterstevens geplaatst.
De helft van de vlakliggers is vervangen door
nieuwe. Er worden vervolgens enkele nieuwe
vlakgangen aangebracht waarna de rest van de
liggers vervangen zal worden.
De totale restauratie zal enkele jaren vergen.

4. Een wat minder omvattende

restauratie is de

reparatie van de tjotter (fjouwer acht) "Twa
Sisters", plaquette Nr. 1490. Gebouwd
gasten van de jeugdherberg

in Heeg betekende

dat er snel achterstallig onderhoud

ontstond.

Dit was ook het geval met de Wlster.

door

E. Holtrop v.d. Zee te Joure in 1888. Van dit
schip werden in de kop drie gangen vernieuwd.

Het schip

Ook zijn twee spanten vervangen.

was niet zonder grondige restauratie vaarklaar te

Aan het schip werden

maken. De restauratie werd uitgevoerd door

reeds meerdere

Piersma te Heeg. Het gehele boeisel aan bak-

verwachting

boord moest worden vervangen en ook werden

staat is dat behoud voor langere tijd verzekerd is.

een aantal gangen vernieuwd.

Een groot aantal

spanten rnet oplangers en leggers waren even-

De werkzaamheden

reparatie van de boeier "Njord".

Piersma te Heeg.

eens in zodanige staat dat vervanging noodzake-

Nr. 23. Gebouwd

lijk bleek. De voorsteven was zodanig verrot dat

Grouw. Het schip is eigendom van de familie

deze in zijn geheel rnoest worden

Offringa die in 1995 een uitgebreid plan voor

vervangen.

in 1910 door E. Wester te

Tenslotte werden ook de mastkoker en het

meerjarige reparatiewerkzaamheden

masts poor vernieuwd.

De reparaties worden

Een kostbare restauratie maar met de zekerheid

te Heeg. In de winter van 95-96 werd begon-

opstartte.

uitgevoerd door Piersma

dat het schip weer in een toestand is waar "de

nen met het vernieuwen

eerste tien jaar geen omkijken naar is".

voor- en achterstevens, vele spanten en leggers

van de kielbalk, de

en enkele huidgangen en de berghouten.
Eind I 996 werd de restauratie hervat met het
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is dat het schip weer in zodanige

3. Een eveneens ingrijpende restauratie is de
Plaqueme

in de afgelopen jaren

reparaties uitgevoerd en de

werden uitgevoerd door

5. De laatste jaren werden enkele

7. Voor een varend monument

eigenaren van houten schepen

beeld op het water een belangrijk aspect.

geconfronteerd

Ook het behoud of het weer terugbrengen

met een aanval van

is niet alleen het

in de

de boktor op hun kostbare schepen.

oorspronkelijke

Zo ook de heer Heslinga, eigenaar

traditioneel

van het Friese jacht "Nut en Nocht",

zaamheden die subsidiabel zijn. Een voorbeeld

plaquette Nr 673. Gebouwd

staat van het interieur van een

jacht behoort tot restauratie werk-

hiervan is de aak "Zeevogel",

in

plaquette Nr. 101,

1908 door Lantinga te IJlst.

gebouwd in 1908 door J.P.G.Thiebout te Ouder-

De reparatie werd uitgevoerd door

Amstel. De eigenaar, Jan Brilleman, kwam toeval-

Scheeps- en Jachtwerf Brandsma te

lig in contact met enkele dames die tussen 19 I I

Rohel.

en 1924 op de Zeevogel in zijn oorspronkelijke

Over het verwoestende

toestand

effect van

de aanval door de boktorlarve

gevaren hebben. Deze dames, tussen

86 en 92 jaar oud, konden Jan Brilleman in 1993

het

volgende. Het vlak van de "Nut en

nog precies schetsen hoe de kajuit indeling in de

Nocht" was zo sterk aangevreten

oorspronkelijke

uitvoering was.

dat de overigens nog in goede staat verkerende
delen van het vlak op sommige plaatsen tot een
centimeter diepte waren weggevreten.

Om de

vlakdelen gemakkelijk te kunnen vervangen werd
de motor verwijderd

en het schip onderstebo-

yen gedraaid. Nadat een aantal delen uit het
vlak waren verwijderd

werd duidelijk dat meer

spanten, alsmede de scheg en delen van de steyens vervangen dienden te worden.

Het vervan-

6. Ook de oud-secretaris van de Stichting,

gen van de scheg hield ook in dat de schroefas-

Andries van der Werf, werd geconfronteerd

koker opnieuw moest worden

de zorgen van het bezit van een bijna 95 jaar

doorgevoerd.

Aangezien het kokergat in kopshout geboord
zou moeten worden

werd er de voorkeur

oud houten schip, het Fries jacht "Froukje",

aan

plaquette Nr. 430, gebouwd

gegeven de scheg te maken van twee boven

omstreeks

elkaar staande delen waardoor

jacht werd onder handen genomen door de

gefreesd kon worden.

met

het gat te voren

De delen werden vervol-

gens met ingelaten RVS strippen op elkaar

1906 door Visser in Paterswolde. Dit

jachtwerf J. v.d. Meulen te Sneek.
Een eerste grondige restauratie door [oh v.d.

bevestigd.

Meulen vond plaats in 1965. In 1985 werd het

Een meer voorkomend

probleem

bij de restau-

ratie van houten ronde en platbodemjachten

is

schip, toen in handen van de familie v.d. Werf,
opnieuw gerestaureerd.

de verzwaring onder de mastkoker. Hier werd

In de winter

vaak een constructie met zware dwarsscheepse

plekken in het vlak te zitten en werd besloten

leggers toegepast. Deze zijn voordurend

het vlak geheel kaal te halen. Toen bleek er

vochtig

1995-1996

bleken er enige rotte

en gaan dan ook sneller dan de overige con-

meer aan de hand te zijn en was voor het

structiedelen rotten. Zo ook bij de "Nut en

behoud van het schip een nieuwe restauratie

Nocht" Deze gesloten dwarsscheepse construc-

noodzakelijk. Vooral ter plaatse van de stuikna-

tie werd vervangen door drie leggers met

den waren sommige gangen zeer slecht en bij

behoorlijke tussenruimte,

waardoor

ventilatie mogelijk is geworden.

een goede

Hierover

is een

vervangen van de gangen bleken tevens ettelijke
spanten en leggers van onder ingerot te zijn.

langsscheeps mastspoor gelegd met daarin de

Besloten werd voorlopig alleen de slechte gan-

mastkoker. Aangezien de mastbank door de

gen en de noodzakelijkste spanten en leggers te

jaren heen diverse reparaties had ondergaan en

vernieuwen

nochthans hiermee het probleem droogrot

serveren. Over enige jaren zal dan wederom

niet

was opgeheven, werd besloten ook deze geheel
te vervangen. Met het eveneens vernieuwen
drie gelamineerde zeilwerkspanten

van

is dus prac-

en de rest zo goed mogelijk te con-

een restauratie moeten plaatsvinden.
De kosten van de reparatie bedroegen ruim

f

24 000. Dank zij de steun van de Stichting is

tisch het gehele zeilwerk van de "Nut en Nocht"

voor deze Restauratie door het restauratiefonds

vernieuwd.

van het FONV een maximale subsidie toege-

Deze schetsen gaven de mogelijkheid tot het

zegd. Zoals Andries van der Werf schrijft "voor

opstellen van een plan tot het terugbrengen

een bewerkelijke en kostbare zaak. Daarom

het behoud van een varend monument

de originele staat van het interieur van de

heeft de eigenaar van het schip getracht een

wel wat over hebben. Maar gelukkig is er een

"Zeevogel".

middel te vinden om het boktorlarve

Restauratiefonds" .

hand en het intimmeren

Een restauratie als bovenomschreven

in de toekomst te voorkomen.

is uiteraard

probleem

Na lang vragen

moet je

in

De eigenaar nam het sloopwerk ter
met het origineel

gebruikte vurehout door Jack Sambrinck in

en zoeken is de keus gevallen op Itox-Combi

Lekkum maakte een traditioneel

van de firma van Lierop. Een impregneermiddel

vrijwel geheel monumentaal

schip tot een

schip.

tegen houtaantastende schimmels en insecten.

De foto's tonen het resultaat van een, terecht

Hieroverheen

met een subsidie gesteunde, inspanning van een

is aangebracht Bottom Coat CR

en Vinyl antifouling 2000 van Sikkens.

liefhebber van het behoud van originaliteit van in
het Stamboek ingeschreven schepen.
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De reparatie werd uitgevoerd door Piersma in
Heeg. De werkzaamheden

bestonden uit: ver-

vangen van vier vlakleggers van eikehout; een in
de kop en drie achter het masts poor in de kuip;
vervangen van drie huidgangen in het vlak, aan
bakboord van voren tot in het midden van het
schip, eveneens van eikehout; vervaardigen van
nieuw bakboord-zwaard,

ook van eikehout.

Het gaat om het traditionele
(voorzover

bouwmateriaal,

dat

nodig en in het zicht) met blanke

scheepslak is afgewerkt. Binnen in de boot is het
materiaal met een conserveringsrmddel

behan-

deld. De totale kosten van de reparatie bed roegen bijna

f

9.500,-.

Het schip is weer in goede

staat. Wel is het waarschiinlijk dat over enkele
jaren meer gangen vervangen moeten worden,
terwijl ook delen van het bergh out en het boeisel op termijn onderhoud

behoeven.

Stamboeknummer

321 . Het bekende ronde

jacht, dat pakweg een kwart eeuw in goede handen was van de familie Vermeer.
De zomer van 1995 hebben wij met veel hooswerk en een mosselkwekerij
doorgezeild.

onder de waterlijn

Aansluitend een trailer voor deze

tjotter ontworpen

en laten bouwen, want in het

8. Ook Alexander de Vos, die een restauratie-

najaar moest dit schip over de weg van Friesland

plan voor de Boeier "Vivo" voor subsidie door

naar de Achterhoek.

het restauratiefonds van het FONV zag goedge-

Het is onze derde tjotter -tevens de laatste- en

keurd, is van plan het overgrote

met een beetje weemoed

werkzaamheden

deel van de

zelf uit te voeren.

De "Vivo", plaquette Nr. I 13, is sinds maart
1996 in het bezit van de familie de Vos-Purnot.
De bouwwerf

is niet bekend. Het schip is met

zekerheid voor

1894 gebouwd.

De restauratie

zal in fasen geschieden. De totale kosten aan
materiaal, waaronder
worden geschat op

f

komst meer te melden zijn.

9. De Friese schouw "Hou Moet" , plaquette
Nr. 322 van de familie Brilleman in Tiel dateert
van 1930 en was eveneens toe aan een flinke
Zowel de spiegel als het voorbord

moesten vernieuw worden.

Met de spiegel

werd ook het achterhuisje gedeeltelijk vernieuwd. In het voorschip bleek vervanging van
twee spanten noodzakelijk wegens rot.

10. Het Friese jacht, de "[ansje Maria", plaquette
in 1941 door Lantinga in IJlst,

is sedert 1959 onafgebroken
bij de familie van Douwen.

in gebruik geweest
Het schip is regelma-

en verkeert in goede staat,

maar voor enkele onderdelen

werd vernieuwing

noodzakelijk. Enkele huidgangen en vlakleggers
bleken zodanig verrot dat ingrijpend herstel
noodzakelijk was.
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te eigenaar ging.
In autotermen

stap je over van een mooie klas-

sieker naar een Bugatti, nietwaar?

Op 28 april 1995 verkregen wij een der mooiste

Zee

ters, de "Albert & Nelly" uit 189 I met

hout. Over deze restauratie zal zeker in de toe-

tig onderhouden

door Paul en Leontine Kok-

75.000,-, terwijl gerekend

pen en het zoeken en kopen van het benodigde

Nr. 223, gebouwd

"Albert & Nelly"

Mackaay te Steenderen.

door Eeltje Holtrop van der

Tot dusver bestond het werk grotendeels uit slo-

opknapbeurt.

onberispelijke staat naar een nieuwe enthousiasI I . Tenslotte het verhaal van de Fjouweracht

ongeveer 8.8 m3 eikehout

wordt dat het karwei ruim 2800 uur zal nemen.

hebben wij afscheid

genomen van onze "Salamander", welke in

gebouwde tjot-

Alleen zoals dat in nette termen

heet ... onge-

restaureerd, want koper en blik en veel gummi
hielden het schip 'dicht'.

De laatste tien jaar was het onderhoud

op zijn

De mastbank was rond 15 jaar geleden vervan-

Wij willen alle betrokkenen

gen voor een 80 mm dik exemplaar.

hartelijk danken voor hun vele adviezen en niet

96 hebben wij met behulp van vele adviseurs

3) Nieuwe kistbanken, als kopie van de bestaan-

te vergeten ... zweetdruppels.

een uitvoerig restauratieplan opgesteld en kon-

de compleet verrotte exemplaren doch thans

van Eeltje HoItrop van der Zee is voor het nage-

den wij rond de twee m3 inlands eiken (Quercus

van eiken, zo ook de nieuwe vlonders.

slacht te behouden. Zonder

Robur) voor de restauratie bemachtigen. Pakweg

4) Nieuwe zwaarden met overgezet historisch

doen willen wij Dr Ir

zachts gezegd wat sober geweest. Winter

1995-

J.

bij deze restauratie

Deze schepping
anderen tekort te

Vermeer - die toch een

een m3 prachtige zware delen -14 jaar droogtijd-

beslag, ingezet in boeisel en gerestaureerde

kwart eeuw de conservator van dit mooie schip

voor de restauratie van het complete zeilwerk

helmstok.

was - hartelijk bedanken voor zijn deskundige

en acht delen prachtige gangen- en bankenhout

5) Vier blokken gerestaureerd.

adviezen; evenzo de heer J. Brilleman, restaura-

met 4 jaar droogtijd.

6) Nieuw breeuwwerk,

tie-adviseur van de SSRP en FONV

Het zeilwerk was compleet verspocht en weg-

oude standkleuren en ouderwetse

gerot, voorts werd een "zandstrook"

door de

vulling van de naden,
lak.

Daar de binnenzijde van het schip in de afgelo-

aangroei dichtgehouden

en nog vier gangen met

pen eeuw in de koolteer, carbolineum

veel inwateringsplekken

moesten eruit. Ook veel

gestaan, is gekozen voor een vervanging door

Tot slot nog een schot voor de boeg ....

etc. heeft
Vele eigenaren van ronde en platbodemjachten

restauratiewerk nabij de waterlijn aan de achter-

een olieprodukt

zijde van het schip.

schimmel toevoeging.

Aldus een nog grotere restauratieklus, dan wij

contrast met het eiken dek en nu ook de eiken

aanvankelijk dachten en daar 'eilde' onze zomer

banken en vlonders, waarboven

1996 voorbij. Doorzetten

kleur van het binnenboeisel spiegelt.

onderhouden

De "Albert & Nelly" gaat voorjaar

veel van elkaars ervaringen leren en het lijkt ons

en je krijgt er wat

voor terug, nietwaar?
Uiteindelijk is gerestaureerd

c.q. 'historisch' ver-

nieuwd:

met zwartsel en een antiHet geeft een mooi
de oude blauwe

het genoegen van een berenburger

1997 onder
te water en

wij zoeken nog een zilveren guldenstuk uit het

restauratie cq vernieuwingen

der jaren een schat aan kennis. Zo ook heeft de
senioren schippersgarde veel ervaring in het
van eiken schepen.Wij

kunnen

interessant deze technische kennis te documenteren en een soort 'vraagbaak' samen te stellen,
waarmee eigenaren hun voordeel

kunnen doen.

I) Vijf gangen en vele delen van gangen, m.n.

bouwjaar

rond de waterlijn. Het goede eiken is behouden

teren, want een oude traditie mag niet verloren

Wie weet zijn dergelijke publicaties met een

gebleven.

gaan. Vermeldenswaard

beetje sponsoring van werven en onderhouds-

2) Nagenoeg het complete zeilwerk is ver-

steeds gepiekte leggers uit haar bouwjaar heeft,

produkten te realiseren. Spreekt vanzelf dat de

nieuwd; mastspoor, mastkoker, de middenge-

doch deze zijn over pakweg vijf tot tien jaar aan

onderhoudstoestand

deelten van de hoofdspanten

de beurt om te worden vervangen. We hebben

jachten op een -nog- hoger nivo komt.

reeds een paar mooie krornrners in het bos

Tenslotte ... 'wij is meer dan ik'.

nog in goede staat verkerende

-ingelast- en de
leggers zijn terug-

I 89 I om onder de mastvoet te mon-

plegen onderhoud,

in eigen beheer te doen en vergaren in de loop

is, dat deze tjotter nog

geplaatst en met zware RVS draadeinden aan de

gevonden en zo reserveer je reeds eiken voor

oude- en nieuwe zeilwerkspanten

toekomstig onderhoud.

verbonden.

van ronde- en platbodem-
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VERSLAG
VAN

VAN

DE SECRETARIS

Diverse

DE VERENIGING

In de bestuurlijke verhoudingen

contacten

Tijdens de bestuursvergaderingen

van februari en

tussen SSRP en

VSRP werden geen wijzigingen aangebracht.

maart werd met respectievelijk Wim de Bruijn
Bestuursleden

en Karin van der Weele even bijgepraat.

Vooral voor de Commissie van goede diensten

Dit jaar vonden er geen wijzigingen plaats in de

Altijd nuttig.

was dit een teleurstellend

samenstelling. We moesten alleen Bob van

Na een bezoek aan Deil, aan de Schipperskring

ring was het driemanschap veel dank verschul-

Schaik enkele maanden missen door ziekte.

Kooijman en de Vries , ontstond een nader con-

digd voor al hun werk en advies.

Maar gelukkig was hij daarna weer snel actief.

tact met de Klasse-organisatie; een contact dat
Joost Post onderhield.

Aantal

bestuursvergaderingen

Een eerste korte vergadering begon op 3 januari,
heel ongebruikelijk

in hotel Golden Tulip,

Capelle/Alexanderpolder.

Het secretariaat ontvangt

vier maal per jaar de "Loefbijter"

Er was haast geboden

en kan zo

verloop.

De vergade-

De winkel
Ety Kolkman en Karin v~tn der Weele onderhiel-

gemakkelijk signaleren dat plannen afstemming

den het contact met Joke Boddeus over

behoeven.

de winkel. Dat liep probleemloos,

Afstemmen van plannen gebeurt in principe ook

praktische, soepele en bereidwillige Joke
en Hans Boddeus.

voor enkele agendapunten: de plaats van de

met de Ronde en Platbodemjachten

jaarvergadering en de bemiddeling ten behoeve

Nederland

en Vlaanderen. Dit ging echter in

Het blijkt ook handig dat de prijslijst en Joke's

van het verbeteren

november

mis door overmacht.

telefoonnummer

van de relatie met het stich-

Zuidwest

mede dankzij

(9 november

achterin de ledenlijst staan.

hadden beide organisaties bijeenkomsten.)

Vele jarigen ontvingen zo een wimpel of body-

De zeven volgende vergaderingen vonden op

De secretaris was aanwezig bij de Friese Reunie

warmer, enz.

de gebruikelijke wijze plaats: bij diverse bestuurs-

in augustus.

tingsbestuur.

De administratie

leden thuis, met soep enbroodjes.

Het goede beheer door Karin van der Weele

Ledenvergaderingen
Op deze plaats mogen we de partners van de

Op 9 maart 1996 vond een druk bezochte jaar-

maakt o.a. dat bij een mailing van 700 of 800

bestuursleden wel eens prijzen . Als iedereen

vergadering plaats in de Reehorst te Ede.

stuks, er nauwelijks een enveloppe retour komt.

zo rond de klok van zes was binnengedruppeld,

De vergadering boog zich over de gebruikelijke

Het ledenbestand van de afgelopen drie jaar:

werd elke file-ellende of ander ongemak van de

agendapunten en hield zich het tweede deel van
1-1-95

1-1-96

1-1-97

703

743

723

Huisgenoten

49

53

53

ning bereikte, werd de vergadering duidelijk

Langgebruikers

18

16

13

welke problematiek tussen beide besturen aan

Donateurs V&St

40

34

38

dag eerst weggespoeld met heerlijke soep. Alle

de middag bezig met de verhouding tussen

gastvrouwen,

Vereniging en Stichting. Uit de rapportage van

Eigenaren

de jaren, aan de kwaliteit van de bestuursverga-

bemiddelaar B.T van der Loo, die geen verzoe-

deringen!

dank voor jullie bijd rage , geduren-

Presentie

de orde was.
Sponsorcontract:

zie verslag penningmeester.

Vier bestuursleden moesten elk een keer verstek

Er werd daarop gekozen voor een drieman-

laten gaan. Bob van Schaik moest drie vergade-

schap dat op korte termijn met een advies dien-

ringen missen.

de te komen en ... "zodanige besturen samen-

Bijzonder

stelt dat deze in de toekomst vruchtbaar kunnen

Behalve de acht bestuursvergaderingen

samenwerken".

het voltallige bestuur een keer, en een deel van

De normale

agendapunten

Desgevraagd zouden zowel de

overleg

en bijzondere

leden van het SSRP-bestuur als die van het
VSRP-bestuur hun functies ter beschikking

Commissie van goede diensten.

het jaarverslag op de agenda. Inde loop van

stellen.

Voor Stichtings- en Verenigingsbestuur

het jaar werd de meeste aandacht besteed aan

Op I 8 maart kon worden

jaar een streven dat veel aandacht en tijd vroeg.

de voortgang van de organisatie van evenemen-

Commissie van goede diensten bestond uit
J. P Mast (Voorzitter),

nodigingen en ledenlijst.

S. van der Werf.

oprechtheid

"Tuighpraet" was altijd een agendapunt, net als

Het werk van de commissie werd afgesloten

geleverd.

binnengekomen

met een advies gedateerd

Uw bestuur heeft deze inspanning steeds in

R. C. Fiolet en

I I oktober

en met hoop op een goed resultaat

1996.

ten. Deze konden meestal via standaardproce-

Dit werd toegelicht in de najaars-Iedenvergade-

Het einde

dures worden

ring van 9 november

Op I 9 november

afgehandeld. Soms werden

een

gezamenlijke voortgang mogelijk maken, was dit

ten en aan de produktie en verzending van uit-

uitnodigingen en andere berich-

kwam

het bestuur een tweede keer samen met de

Zoals gebruikelijk stonden aan het begin van het
jaar HISWA, jaarvergadering en de produktie van

gemeld dat de

aandacht

1996. Omdat de SSRP-

van dit bestuur
vond de laatste bestuursverga-

bestuurders het advies niet bleken te aanvaar-

dering plaats. Zes van de zeven bestuursleden

ingeschakeld of geintorrneerd.

den, werd kort voor de vergadering de stem-

zagen om diverse redenen af van continuering

De vergaderingen verliepen uitstekend dankzij

ming erover van de agenda geschrapt.

van hun bestuursfunctie. Alleen de penningmees-

voldoende vrolijkheid en een voortreffelijke

De vergadering aanvaardde een ter plaatse uit-

ter bleef aan. Eind november

voorzitter.

gedeelde compromistekst

een ledenvergadering

andere verenigingen van traditionele

schepen

waarmee o.a. het vol-

verzocht bestuurskandidaten

gende werd besloten.
Plakken,

vouwen,

instoppen

VSRP zal aan haar statuten toevoegen

schreef het bestuur

uit op I I januari en
zich te melden.

dat
Samen met Karin en Huub jr., Joke en Hans

Voor de verzendingen was het voor de secreta-

eigenaren van Ronde en Platbodemj,achten

ris nooit moeilijk leden bereid te vinden te hel-

welke niet in het Stamboek zijn ingeschreven

Boddeus en de "Sailathlonners" Wendy Bosma

pen. Onder het plakken van etiketten, het vou-

ook lid van de VSRP kunnen worden.

en Gery, zette dit bestuur een punt achter deze

wen en papier in enveloppen

stoppen, werden

prachtige zeilervaringen uitgewisseld.
Dank aan alle handwerkers.

De richtlijnen (grenzen) hiervoor, waarin zowel

bestuursperiode

de uiterlijke kenmerken als de zeil- en vaareigen-

van enig cultureel voer in het Rijksmuseum en

schappen centraal moeten staan, zullen nader

dat van een goede kok daarna. Heel gezellig.

worden

uitgewerkt en ten tijde van de statuten-

aanpassing aan de leden worden
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voorgelegd.

met het gezamenlijk genieten

EEN LAAT GESTART SEIZOEN
Nat en koud
Aan het begin van dit jaar hebben de weergoden
welnig complimenten

gekregen.

"Nog steeds geen temperatuur

om te lakken",

hoorde men vaak. Weinigen gaven dan ook
gevolg aan uitnodigingen om in het Pinksterweekeinde

festiviteiten bij te wonen zoals het

Stoomfestival in Almere of de Monumentendagen
aan de Dunne Bierkade, Den Haag. (Zoals zo
vaak: de afvvezigen hadden ongelijk.)
Begin juli schroomde
brengtocht

men nog om aan de aan-

naar Veere te beginnen en een aantal

schippers zag ervan af. En toch ... er kwamen
mooie dagen in Zeeland.

DE ZOMERREUNIE
Aanbrengtocht
Bij vertrek uit Amsterdam,

zaterdag 5 juli,

regende het, maar gedurende de tocht via
Braasem, IJsselmonde, Numansdorp,

Zijpe en

vvolphaartsdjk, was het redelqk tot goed weer.
Op het Hollandsch Diep een stevige wind en
soms wat fris, maar droog.
Het was weer een uiterst ontspannen, gezellige
tocht die door Hans ter Borgh, die in april/mei
alle ovemachtingshavens

langs was geweest,

prima was georganiseerd.
Onderweg

haakten nog een paar schepen aan.

14 schepen bereikten de I 2de juli rond het middaguur gezamenlijk Veere. Alle bemanningen
hadden van de tocht genoten en lieten dit Hans
later blijken met, door hem zeer gewaardeerde,
cadeaubonnen.

Een deel van de schepen meerde aan in de haven.
grotere schepen lagen aan de steigers longs het
bolwerk van Veere.
De

Geachte Vrienden, namens alle vertrekkende
bestuursleden, dank voor onze slotmaaltijd maar
bovenal oprechte dank voor de vele inspirerende, amicale en vrolijke contacten die wij hadden
en voor de behulpzaamheid

- op allerlei manie-

ren - van velen. Het ga u en onze VSRP goed!

En... op de tweede bladzijde van dit verslag ziet
u de bestuursleden die I I januari 1997
aantraden.

Ety/Margreet A. Kolkman
Secretaris

1

r

De aangename

opening bij de jachtclub.

Het

de Schotse

museum

Huizen

Het gastvrije Veere nodigde de bemanningen
tegen vijf uur uit in de Schotse Huizen, het
Lammetje (1539) en de Struys (1561). Ze getuigen van de Schotse wolhandelaren

die van de

zestiende tot diep in de I 8de eeuw in Veere

De Sailathlon voor de jeugd had die avond een
beperkt aantal deelnemers

maar er werd vrolijk

gestreden.

met een hechte Schotse gemeenschap woon700 jaar Veere

den; een gemeenschap met eigen regels en

De slag bij de Haak

Na de moord op Floris V, in 1296, werden

rechtspraak] Mede dankzij deze Schotten kon

Zo tegen half tien '5 avonds verzamelden

Holland en Zeeland enige tijd vanuit Kasteel

zich

ruim twintig schepen op de afgesproken plaatsen

Sandenburgh, nabij Veere, geregeerd en in

voor het waterspel, Een waterspel voor het bol-

Engelse tolregisters komen in datzelfde jaar voor

werk, tussen Campveerse Toren en de monding

het eerst kooplieden uit Veere voor. Daama kent

van het kanaal door Walcheren.

Veere een roemrijke geschiedenis waarvan schit-

bolwerk verspreid stonden luidsprekers.

terende monumenten

Op en tegen het bolwerk en langs de steigers

getuigen. Reden genoeg

Over het gehele

voor Veere om in I 996 meer dan een groots

beneden stonden en zaten mensen. Een paar

feest te vieren. En ... een mooie reden voor

duizend. Zo'n waterspel moet ergens over gaan.

ruim zestig ronde en platbodemjachten

om rich-

ting Veerse Meer en Campveerse Toren te gaan.
Vrijdag

12 juli

Het werd die dag gewoon warm! Aan de buitensteigers en in de haven lag iedereen
'5 middags afgemeerd en genoot van de mooie

Burgemeester A. H. den Boon ons in dit mooie

Kaai, het Veerse Meer, of de schaduw van de

museum op zijn enthousiasmerende

voormalige vismijn, nu gastvrij oord van de

spreken. Enthousiast over Veere en het 700-

[achtdub. Daar vond de inschrijving plaats.
Op de kade rond de [achtdub kon bij de ope-

jaarfeest en enthousiast over zijn gasten.

ning van de reunie de traditionele

voomaamste

haring worden

genuttigd, vergezeld van een slokje Aalborg

manier toe-

Ruim anderhalve eeuw was Veere tenslotte de
vlootbasis van de Nederlanden

geweest! Voor elk schip had hij een vlag

Akvavit. Onder applaus werden aan de mooie

"Veere 700" en een Veerse rijder, een echt

vlaggemasten de Stichtings en Verenigingsvlag

betaalmiddel, gelijk aan vijf gulden.

gehesen.

De voorzitter

De reunie I 996 was begonnen.

Dick Sluijter, overhandigde

van de Stichting Stamboek,

plaquette; nummer
12

1996.

hem een stamboek-

Impressie van de fel vurende Spanjaarden die het toch verlo

Zaterdag 13 juli

Truus en Bob van Schaik hadden gevonden dat

Ety Kolkman wel een aardig verhaal uit die luid-

in het begin van de tachtigjarige oorlog Spanjaar-

sprekers laten klinken, dacht men, terwijl 'de wit-

Na wat bewolking werd ook dit een mooie dag.

den die graag de Zeeuwse steden wilden

ten' en de roden' elkaar volgens afgesproken

De opvarenden werden eerst verrast met echte

bevoorraden, samen met de Fransen hiertoe

patronen zouden "bestrijden". Ety Kolkman was

verse Zeeuwse

een vloot toerustten,

daar tegen tien uur niet zo zeker van want ... die

admiraalzeilen in de jachtclub. Tegen twaalven

maar door de Zeeuwen

en Geuzen danig werden gehinderd.

Dit leverde

bolussen. Daama: palaver

verdraaide zon wilde maar niet ondergaanl

voer de vloot uit. De, in 1932 bij Verras

in 1573 zelfs de slag bij de Haak (iets verder naar

De wachtenden

gebouwde,

zee) op. De heer Th. de Meester, van de mari-

Na weken bewolking was de I 2de juli een echte

he id aan de Admiraal: Vice-admiraal L. Kroon,

tieme werkgroep

lange zomerse dag met om tien uur '5 avonds

en aan de Commissaris der Koningin in Zeeland,

Veere 700, had nog een boek-

hoorden haar irritatie.

hoogaars "Geertrui"

bood gastvrij-

je waarin o.a. het gedrag van de prinsgezinde

nog een prima temperatuur

schout van Veere werd beschreven met interes-

een waterspel is pas leuk als het tenminste een

j.G. van Zwieten,

sante zaken als: verbod op het verspreiden van

beetje donker is. "Geduld dus, maar zeg tegen

en andere gasten. Alleen al dit prachtige schip

valse berichten! Samen met gegevens over deel-

die zon dat re wat opschiet". Een voor de 'spea-

was het bekijken waard. Die middag dromde

nemende schepen en het Stamboek kon

ker' geruststellend gelach klonk een kilometer

weer veel publiek samen rond de toren en het .

en veel licht. Maar

de heer Wj. van Gelder, gedeputeerde
Burgemeester A.H. den Boon

breed over het water.

bolwerk. Via de geluidsinstallatie werd verklaard

Tenslotte liet het afgesproken kanonschot van

wat zich op het water afspeelde. De twaalf eska-

batterij Smit zich horen en begon het spel.

ders deden hun best en het was wederom

En wat voor een spel! Het voltrok zich echt in

prachtig gezicht.

een

fasen en het was een schitterend gezicht vanaf
het bolwerk.

Het bijbehorende

commentaar

De maaltijd

werd beloond met een breed applaus over het

De lange tafels in de Grote Kerk, dat gigantische

water.

bouwwerk

waaraan de Veerenaren in I 405

begonnen te bouwen, werden
De politie - wiens medewerking

het gehele

'5 avonds snel

bevolkt door bemanningen en enkele gasten.

weekeinde zeer op prijs werd gesteld - schatte

Na de traditionele

de volgende dag dat ongeveer 4000 mensen

Koningin, smaakten de mosselen uitstekend.

toost op Hare Majesteit de

zich op en rond het bolwerk hadden bevonden.

De Veerse vrijwilligers bedienden vriendelijk van-

Bob van Schaik en zijn "vechtende"

uit hun kramen. Hoe indrukwekkend

partijen kon-

de omge-

den trots zijn. De slag bij Veere was een groot

ving ook was, de sfe~r onder de ca 200 aanwe-

succes!

zigen werd zeer genoegelijk.

'(en van de Zeeuwen
13

Traditionele

prijzen

Na uitreiking van de WHo de Vos-prijs door de
Voorzitter
Veel belongs telling, ook voor het mooie odmiroolsschip

Geertrui,

met een kuip vol gosten

van de Stichting Stamboek aan

ir. R. van Yperen, werd de Dordrechtprijs

uitge-

reikt. Admiraal Kroon gebruikte deze prijsuitreiking om te vertellen dat je als eskadercommandant bij de Koninklijke Marine, je schepen op zee
bijna nooit ziet. Misschien een in de verte.
Hij had die middag, met zicht op zo'n he le vloot,
dan ook genoten, had alle manoeuvres nauwlettend gevolgd en kon de prijs voor het eskader
dat net een beetje mooier en gelijker had
gegroet dan andere, uitreiken aan het eskader
hoogaarzen van Commandant

Bakkeren.

Aan een aantal tafels ging een bijzonder luid
gejuich op. De heer Bakkeren deed voor het
eerst mee aan Admiraalzeilen,
eerst Eskadercommandant
Dordrecht-prijs

was voor het

en .... kon de

voor het beste eskader in ont-

vangst nemen. Vrolijkheid alom.

Tenslotte

...

mocht de Admiraal zelf iets in ontvangst nemen:
de dank van alien voor zijn mooi gespeelde rol
en een fles Aalborg Akvavit om op een ander
moment van te genieten.
En de Rotary Club Goes Bevelanden kon, met
behulp van andere service-clubs, zevenduizend
gulden gaan besteden aan de vakanties en vakantiehuisjes voor kankerpatientjes.
Want dat bed rag brachten o.a. de loterij en de
vrolijke Amerikaanse verkoping die avond op.
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Warmond beker (ondanks beperkte Sailathlon)

Winnaars

Wandelaars
heer Van Vugt zorgt voor vrolijkheid
bij de prijsuitreiking
De

MEDEWERKENDEN
Coordinatie:

Bob van Schaik, Jan Sneep

Admiraalzeilen:

Hans Nooteboom

Wedstrijd: WSV Ame
Wandeling: Ety Kolkman
Sailathlon: Wendy Bosma
Waterspel:

Bob van Schaik

Assistentie: velen

Bijzondere

medewerking:

• gemeente Veere
• werkgroep

Maritiem Veere 700,

de heer Th. de Meester
• Jachtclub Veere
• Politie-diensten
• VVVVeere

Zondag

14 juli

De wedstrijdzeilers

verklaarden elkaar het juiste

Zoals gebruikelijk kon men ter kerke. Dit keer in

rak en het verkeerde

de Hervormde

de Vice-voorzitter

kerk.

Die middag werd de wedstrijd gezeild.

buitengewoon

En weer bleek wat een ideale plaats Veere is.

prijzen uitreiken.

rak maar desondanks kon

van de WS.v

de ARNE, op

geestige wijze, rond vijf uur de

De Voorzitters

bedankten de velen die onschat-

bare bijdragen aan dit weekeinde

hadden gege-

yen en de vlaggen gingen naar beneden.
Veere, nogmaals gefeliciteerd met je zeven
eeuwen, het was geweldig!

Vanaf de toren, de kade en het bolwerk, was de
wedstrijd goed te volgen. Velen genoten ervan.

De niet-wedstrijdzeilers

maakten een wandeling

door Veere, langs de verdedigingswerken
Franse tijd, bewonderden

uit de

de cisteme en hoor-

den het verhaal van Teyl Uilenspiegel. Ze streken
tenslotte neer op de plaats waar Willem van

De lange-afstandsbeker kon door Voorzitter

Oranje zijn bruiloftsmaal met Charlotte de

Jan Sneep uitgereikt worden

Bourbon en vele gasten had genoten: de

De beker staat tot volgend jaar in Leeuwarden.

Campveerse Toren.

De deelnemer

aan [epe Mast.

met onverwachte

averij kreeg

nog een troostprijs en toen zat de reunie er
vrijwelop.
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6,7,8

SEPTEMBER;

lETS TE VIEREN

IN ZAANDAM

Peter Aleksejevitsj (1672-1725;

Tsaar vanaf

1682) kende die Nederlanders

al jaren.

Ze hadden hem als jongen leren zeilen en
Eerste

De 24-jarige Tsaar Peter I had zelf aan de boven-

In 1697 kwam Peter, incognito, met een groot

loop van de Don schepen helpen bouwen.

gezantschap naar Nederland.

Dertig van die schepen namen de Zee van Azov

gezelschap snel om naar Zaandam te gaan waar

in bezit waardoor

hij echt het scheepsbouwen

de Russen de stad Azov op de

Turken veroverden

op 18 juli 1696.

Daarom mag 1696 beschouwd worden
geboortejaar

Puut voorop!

geholpen zeilboten te bouwen.

Russische oorlogsvloot

Hij verliet het

zou gaan leren.

Hij kende genoeg mensen in Zaandam en werd
als het

van de Russische Marine.

er hartelijk ontvangen. De lange jongeman werd
echter overal herkend en gehinderd door

Maar waarom zou Zaandam 300 jaar Russische

opdringerige

Marine vieren?

hij naar Amsterdam waar hij vier maanden werk-

menigten. Na acht dagen vluchtte

te op de - afsluitbare! - VOC-werf
De scheepsbouwende

14 JULI

WEDSTRIJD

1996, VEERE

I - Boeiers, schouwen

Oostburg.

Tsaar

In en om Zaandam waren aan het einde van de

MAAR Zaandam zal altijd gekoppeld blijven aan

zeventiende eeuw wel 50 werven en werfjes

de eerste poging scheepstimmerman

die per jaar zo'n 350 schepen bouwden.

van Tsaar Peter de Grote. Daarom was
Zaandam in september

I . Puut

v. Schaik

Ze waren echter gevoelig voor economische

2. Vergulde Page

Bus

schommelingen.

te worden

'96 CZAARSTAD!

Heel wat ambachtslieden

waren daarom bereid een of twee jaar in
11- Bollen, hoogaarsen, schokkers
I. Vr. Pieterneel
2. Wet

Schoivink

3. Droncke-oort

v. Duivendijk

I11- Lemmeraken

Rusland te gaan werken.

Wijnbergh

Bijna een plaatje an no 1696.

en tjalken

I . ex a. Bramrnetje
Swanneblom

v. Beek
Zwaneveld

2. Nootsaeck

J.

3. Albertine

Rijkse

Nooteboom

IV - Zeeschouwen
I. Marianne

Zoetemeyer

2. Swarte Haen

v.d. Stel

3. Sterre der Zee

v. Stijn

Tsaar Peter was net vier dagen in Zaandam
toen hij van D. Stoffelszoon voor.
425 gulden een boeier kocht.
21 meter lang en zes meter breed,
versierd met snijwerk. Een onbekende
Nederlander

maakte er een model van.

I op 12. Nu in het Centraal Marinemuseum
in Sint-Petersburg.

Peter tuigde het schip zelf op en nam het
roer om ermee naar Amsterdam
te zeilen.
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en terug

Verkleedportij en .

door komen de Russen!

De grootvorsten werden door de Maze noor de
oonlondingsploots vervoerd.
Andere schepen brochten meer leden van het iIIustere Moskovisch Gezontschop.
Het korte toneelspel was geboseerd op Peters vele
pogingen incognito te blijven.
De prochtig uitgedoste vorsten en off/cieren zochten doorom een poosJe doelloos noor hun Tsoor.
Als een duve/tje uit een doosje verscheen plotseling
een longe Tsoor in een eenvoudig pok.
De echte Peter reisde tenslotte ols onderoff/cier
Peter Michojlov. Moor de vorsten herkenden hem
direct en bogen vol eerbied.
"Peter" liet ze opstoon en hield, in bijno goed
Nederlonds, een chormonte toesprook.
Deze eindlgde met het oonbieden van een
presentje oon H.K.H. Prinses Morgriet.
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6 september:

Isaac Baarthaven

Een twintigtal schepen verzamelden

zich ten

zuiden van Zaandam bij een industriegebied

dat

weinig gezelligs uitstraalt. Maar het bleek in feite
een luxe haven door de gastvrijheid van het
Houtcentrum,

hun douches, kantine, enz.

Het mooie weer deed de rest. In zo'n beste
stemming zijn problemen

ook gauw opgelost.

Geen kans om boodschappen te halen?
De bestelling werd bezorgd. Onvoldoende
loopplanken aan de aanlegplaats in Zaandam?
Hr. Ms. Naarden c.q. de onvolprezen

Koninklijke

Marine zorgde ervoor.
Evenmin problemen

voor de "Amsterdam"

die

die dag voorzichtig van het Scheepvaartmuseum
naar de Zaanse sluis werd gesleept.

Zonnige

zaterdag

7 september

Een onwaarschijnlijk blauwe lucht noodde tot
een buitenfeest en dat werd het. Tienduizenden
profiteerden

ervan. Maar de bemanningen

moesten aan het werk!
Eerst nauwkeurig de vaarpatronen en vertrektijden noteren die Jan Sneep en

[an

Bik opgaven.

Dan slepen met pakken en zakken costuums.
Verkleedpartij! Altijd pret.
Tegen I 2 uur stapten de acteurs in hun prachtige
kledij aan boord van een zestal schepen om later
de aanlanding van Tsaar Peter te gaan spelen.
'De Maze' vervoerde

de indrukwekkende

G rootvorsten.

Op de kade in Zaandam stond H.K.H. Prinses
Margriet de lange Tsaar op te wachten met enige
hoogwaardigheidsbekleders

en verdrongen

zich

duizenden om een glimp van haar en het aardige
toneelspel op te vangen, "De aanlanding van de
Tsaar".

Beho/ve de batter EB 25 kanden 0.0. de Annechien en de Wooksoomheid zich verheugen in
de be/ongstelfing von de Russische Morine
Om twee uur begon de vlootschouw

op het

beperkte stukje water voor de sluis. Er was wel
een handvol echte admiraals aanwezig in
Zaandam, Russische en Nederlandse,
voor ons was er maar een echte: de
Commandant

van Hr. Ms. "Naarden",

P. A.J. Bergen Henegouwen.

Duizenden be/ongstellenden voor 'De oon/onding von de Isaor'
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jon Sneep verkioort en de talk denkt ..

maar

Hij stond op de "Amsterdam"

om het saluut in

23STE

In het donker

ontvangst te nemen. Zo'n groot admiraalschip

Na de maaltijd en na het passeren van het

REGIONALE

REUNIE

hadden we zelden gehad! De regel: veer het

verlichte Aalsmeerse bloemencorso

admiraalschip de fok strijken, werd niet van toe-

thema Unicef), werden de magnesiumfakkels

2, 3 en 4 augustus 1996 te Heeg en stond in het

passingverklaard!

ontstoken voor het lichtspel.

teken van de 50-jarige tjottervloot

(met het

De 23ste Regionale Friese Reunie vond plaats op

van It Baeken.

Dit betekende dat de reunie zich afspeelde op
en rond deze Watersportherberg.
Aan de Voorzitter

van de stichting Tjottervloot

Heeg, de heer R. Wegener Sleeswijk, werd een
tiental plaquettes overhandigd.

Diverse schepen hadden daarvoor hulp gekregen van vrijwilligers van de Zaanse organisatie.
Net als 's middags kon Ety Kolkman vanuit haar
commentaarpositie

hoog boven het water (op

de stoel van de sluiswachter) het geheel goed
overzien. Het was een feeeriek gezicht, vooral
toen de "roden" en de "groenen" weefden. Op
en bij de brug genoten duizenden mensen
ervan.

Opzien naar het Admiraa/schip

Zondag 8 september
Geen verplichtingen
verontrustende

Daama konden de bemanningen genieten van
de prachtige Russische en Nederlandse

koren,

meer, mooi weer, maar een

verwachting van wolken en veel

Ook Mem Piersma werd als grote kracht achter
het ontstaan en behoud van de tjottervloot

wind later op de dag. Dit deed vele schippers in

geeerd met een plaquette.

de loop van de morgen besluiten om tijdig rich-

Het aantal deelnemende

de orkesten, markten en al het feestelijks dat op

ting thuishaven te gaan. Degenen die bleven

Bijzonder was het grote aantal boeiers:

de kade en het plein te genieten viel.

konden genieten van sloep- en drakenbootraces,

Wellicht kwam dit doordat de boeiers zich twee

Ze konden de "Amsterdam"

een demonstratie

maal in een wedstrijd met elkaar mochten

of de "Naarden"

bezoeken en zich blijven verbazen over die,

van een marinehelicopter

en

nog veel meer.

voor Nederlandse begrippen, gigantische petten

jachten bedroeg 69.

14.

meten. Vrijdagmiddag 2 augustus organiseerde
de Stichting Vrienden van de boeier Albatros en

van al die Russische kadetten. Of ze konden de

De Zaanse organisatie kon dit weekend biischrii-

het skutsje de Halve Maen de Albatroswedstrijd

belangstellenden uitleg geven over hun - inmid-

yen als een uniek, geslaagd volksfeest en de

om het I I 5-jarig bestaan van de boeier Albatros

dels gepavoiseerde - schepen.

VSRP-deelnemers namen mooie herinneringen

te vieren. En zaterdag mocht in reunieverband

mee aan "Czaarstad". Het presentje, de czaar-

gezeild worden.

stad-mok met klomp en minifiesje wodka, zullen

Friese jachten aan de start: I 7!

Het

wstige begin van de zondagmiddag

voor de Zaanse S/uis

Er verschenen nog nooit zoveel

ons nog vaak doen denken aan Zaandam, de

Die zaterdagmiddag werd de wedstrijd gezeild

timmerende

met windkracht

Peter en 300 jaar Russische vloot.

2

it

3 Beaufort en veel zon.

Het admiraalzeilen, waarbij de heer A. de Boer
als Adrniraal optrad, vergde de nodige inspanning. Weinig wind, die bovendien nogal eens van
richting veranderde,

maakte dat het moeilijk

werd om als eskader bij elkaar te blijven.
De ingezette weefmanoeuvres
in een echt watergevecht
bommen.

ontaardden vaak

met putsen en water-

Na afioop ontving de Halve Maen ons

op grootse wijze. De reunie werd laat besloten
met de prijsuitreiking.
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Het hele Heegermeer val?!

t
-

De bacht bij It Baeken
"8/and" rand de Halve Moen
De monnen woarap oltijd gerekend kon warden

~
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ADMIRAALZEILEN
I . Eskaders kleine tjotters

HEEG

I en 2:

Waerlamke, Wylp, Hoannemosk,

Wink, Tjilling, Wilster, Hoants, Brasem, Bruser en Friso.

2. Eskader Friese jachten A: Jansje Maria (comm), Rode Leeuw, Joris, Njord,

Poseidon,

Tsjibbe Gearts, de Oude Liefde en de Circe.
De Wymbritseradiel-wimpel

werd dit jaar overhandigd aan J. van der Sijp, oud-voorzitter

van het Cornite.

DENEMARKEN

In Kopenhagen
Vervolgens ging de vloot onder escorte van het

Een welkome

jachten met circa 150 opvarenden voeren naar

van 25 t/m 28 juli. Bij het passeren van de batte-

De eerste onvangst was in

klasse

WEDSTRIJDEN

I. Boatsjes

1996

en kleine

1.Kadots Kadots

schouwen

R. Pleging

2. Deelswal

J. Wierda

klasse 2. Kleine

Tjotters

rij Sixtus vuurde men saluutschoten af en om

Nakstov op zondag 14 juli. Totaal werden ze in

circa 13.00 uur meerde de vloot af, waama een

12 plaatsen ontvangen, veelal met muziek,

ontvangst volgde op de kade door de Marine

recepties op gemeentehuizen,
UITSLAGEN

naar de vloot-

basis Holmen in Kopenhagen, waar men bleef

Denemarken.

Gaat dit gaed?

marinevaartuig, de DNS Home,

vloot

Vijftien verschillende typen ronde en platbodem-

etc. De lokale

dagbladen besteedden vrijwel dagelijks aandacht

Kapel, genodigden en de pers. Op vrijdag 9.00
uur hield [an Snijders, zoals elke morgen, het

aan de Hollandse vloot, die, een unicum, ook

palaver, nu onder toeziend oog van de ambassa-

vrijwel dagelijks begeleid werd door de

deur en de commandant

Nederlandse ambassadeur met staf en familie.

spiegelgevecht van 40 schepen te bespreken.

Een van de hoofddoelen

was Drag0r, waar 475

Het meebrengen

van Holmen, om het

van 40 pakketten vuurwerk

jaar geleden enkele tientallen Hollandse tuinders-

was geen sinecure, daar dat hier onder de vuur-

1. Freija

C. Schaap

gezinnen, op initiatief van de toenmalige koning,

wapenwet

2. Govert-jan

J. van Drongelen

Christiaan 11,de groenteteelt

herdacht het ontzet van Kopenhagen in 1658,

3. Hoants

zeilinstructeur

hebben gebracht.

4. Waerlamke

zeilinstructeur

5. Grietsje

P Zwartsenberg

op een hoger peil

valtl Met deze zeeslag werd tevens

toen Wassenaer van Obdam met een vloot te
hulp snelde tegen een aanval van de Zweden.

De Burgemeester bezocht de vloot en trakteerde
schippers en bemanningen op een aantal specifiek

Een mooie

I . de Jonge Minne

J. Duyvis

Deense drankjes. Ook bood zij de he le vloot een

Overdag werd het schitterende gemeentehuis

2. Twa Sisters

S. Haagsma

bezoek aan aan het "Hollander"

van Kopenhagen bezocht, waar een ieder door

3. Froask

P Piersma

Magleby en het museum, met aansluitend een

de Burgemeester werd verwelkomd.

4. Lytse Folie

A. Hoekstra

lunch. Cadeaus werden uitgewisseld, en de

speech van de laatste, en een van onze Ambas-

klasse 4. Kajuitschouwen

organisatoren van de tocht kregen van het

sadeur, de Heer J. w. Semeijns de Vries V~ln

I. 't Meeuwke

M. Weidner

gemeentebestuur

2. d'Arendine

J. Lammerse

met de afbeelding van de eerste Hollander aldaar.

klasse 3. Grote

klasse 5. Open

Tjotters

stadje Store

een prachtig porseleinen bord

en mooie

toost!

Na een

Doesburgh, werd een grootse lunch aangeboden, op het mooiste Deense porselein. Hier
bleek de grote waardering voor onze deelname

schouwen

1. Vrouwe Maria

lunch

P Zaaijer

aan Kopenhagen

1996.

Zaaijer bood een nieuwe wisselprijs aan.
De oude zal door hem worden

geschonken

aan het Fries scheepvaart museum.

klasse 6. Friese

Jachten

I. Poseidon

J. te Siepe

2. Willemijntje

Ch. Koek

3. Oude Liefde

W. Burger

4. Njord

S. Kingma-Boltjes

5. Argo

S. van der Werf

6. Holland
klasse

R. van Son

7. Boeiers

I. Albatros

J. de Graaf

2. Boreas

P Hofkamp

3. Syl nocht

H. Vochteloo

4. Thomas

B. Prins-Asselbergs

5. Minke Lokke

M. Roos

"Albatros"

voor

-wedstrijd

boeiers:

I. Albatros, 2. Maartje, 3. Sylnocht,
4. Mientje, 5. Phoenix.

In het schitterende

gemeentehuis een

aag en geheme/te strelende lunch.
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TOELlCHTING
OP DE
JAARREKENING VSRP 1996
Net als voor de gehele vereniging over I 996
gezegd kan worden,

is het ook financieel een

beweeglijk jaar geweest.
Mede omdat er nogal wat bestuurlijke drukte
was het afgelopen jaar, is de gewenste verandering van tekeningsbevoegdheid

voor onze reser-

ves nog niet tot stand gekomen in 1996.

Hollandse v/oat in de haven van Proesto

Het behoeft geen nader betoog dat dit voor
1997 prioriteit nr. I zal zijn (nieuwe bestuur).

AI vrij snel na het opstellen van de begroting
konden we als VSRP een sponsor-overeenkomst
voor drie jaar met AALBORG AKVAVIT afsluiten.
Hierdoor

zitten we de komende jaren iets

ruimer in ons financiele jasje. Met deze extra
middelen zal het in de toekomst

mogelijk moe-

ten zijn de vereniging met al haar bestaande en
nieuwe activiteiten naar een nog hoger niveau te
brengen.
Ook in praktische zin loopt onze financiele administratie prima. Er is een goed overzicht op de
inkomende-

en uitgaande betalingen.

Hoewel we dit jaar duidelijke overschrijdingen
op een aantal kostenposten

hebben, is er geen

enkele reden om ons zorgen te maken over de
financiele positie. Er mag aangenomen worden
dat het overgrote

deel van de tegenvallende

kos-

ten incidenteel zijn en verklaarbaar door de situatie zoals die in 1996 in en rond onze vereniging

Polave: in Stege

heerste.

Admiraalzeilen

nen was. Bij het verlaten van de haven lag het

De baten

Zondag 28 juli boden wij de stad Kopenhagen

koninklijke jacht afgemeerd met aan boord de

De grootste verandering aan de inkomstenkant

het admiraalzeilen aan. De admiraal was Schout-

Deense Koninklijke Familie. De bemanning stond

het bed rag dat wij ontvangen van onze sponsor

bij-nacht Kristen H. Winther, chef van het opera-

in ceremonieel

AALBORG AKVAVIT Het behoeft geen nader

tieve commando

passeren in kiellinie werd door ons de groet met

betoog dat we daar bijzonder gelukkig mee zijn

admiraalsschip lag afgemeerd bij de befaamde

de vlag gebracht. Na het passeren van het laatste

en dank gaat dan ook uit naar deze sponsor.

zeemeermin,

jacht werd ook de Deense vlag op het

van de Deense zeemacht. Het

en door de gunstige wind konden

alle schepen vol tuig in kiellinie het admiraals-

tenue aangetreden. Tijdens het

Koninklijke jacht weer voor gehesen.

schip de groet brengen. 's Avonds vond het
spiegelgevecht plaats, een plaatje dat wel moest

Aangekomen

lijken op een schilderij uit het scheepvaartmuse-

onthaald met muziek etc. Burgemeester

um. De commandant

van Holmen vertelde ons

in Helsinger werden wij wederom

de zomerreunie
te verwachten

minder deelnemers kende dan
was geweest.

Per Tearsbol bracht een toost uit op het welsla-

dat dit de eerste echte zeeslag was uit zijn mari-

gen van onze zeiltocht. De volgende dag wer-

tieme loopbaan. Na afloop werd aan boord van

den het gemeentehuis,

de "Goede Verwachting"

op kasteel Kronborg, en het Koninklijke zomer-

door marine en

De omzet van de winkel is wat lager geweest
dan begroot. Dit is mogelijk te verklaren doordat

het scheepvaartmuseum

Tot onze spijt hebben we dit jaar een aantal
leden van de ledenlijst moeten afvoeren omdat
deze mensen na herhaaldelijk verzoek nog

ambassade getoost op de maritieme banden tus-

paleis in Fredensborg bezocht. Daarmee kwam

steeds niet de verschuldigde contributie

sen Denemarken

een vaartocht vol plezierige belevenissen en

voldaan. Was dit niet het geval geweest dan zou

nieuwe vriendschappen teneinde. De schippers

zich dit jaar een stijging van het aantal leden

Naar

en Nederland.

Helsinger

Maandag werd om 8.30 vertrokken

naar

Helsinger, waar het in 1994 allemaal om begon-

hadden

konden nu hun eigen tocht bepalen, maar velen

voorgedaan hebben terwijl we nu een kleine

bleven toch bij elkaar.

terugloop

(Dank aan Steven de Vries.)

constateren.

is

De lasten

Balans

Helaas zijn er aan de lastenkant ook een aantal

Ten aanzien van de balans per 3 I december

Hoewel we dit jaar met een klein nadelig saldo

posten hoger uitgevallen dan aanvankelijk voor-

I 996 wijzen we

afsluiten, meen ik toch te kunnen stellen dat we

zien was.

dat vorig jaar opgenomen

Tenslotte

u nog op het feit dat het geld
was voor het aan-

schaffen van explicatie borden toegevoegd

is aan

Vanwege

gezien een fors aantal onvoorziene

omstandig-

heden financieel al met al geen slecht jaar hebben gehad.

De overschrijding op het jaarverslag zit vooral in

de reservering voor de zomerreLinie.

een iets groter aantal exemplaren en het feit dat

diverse redenen is er van het plan om nieuwe

De verwachting zoals vastgelegd in de begroting

ook de achterpagina in kleur gedrukt is daar waar

explicatieborden

voor

deze normaal blanco was.

gekomen. Verwacht mag worden

te maken dit jaar niets terecht

1997 lijkt onverminderd

realistisch.

dat dit in 1997

wel lukt. E.e.a. zal dan ten laste van de reserveDe reden dat de bestuurskosten ruim 30%

ring voor de reunies gebracht worden.

hoger zijn uitgevallen dan begroot, laat zich

Het tekort van 1996 is in mindering gebracht op

hoofdzakelijk verklaren door het feit dat er in dit

de reservering voor de zomerreLinie.

jaar meer vergaderd is dan normaal.
Het was een jaar van veel overleg.
Ook de extra secretariaatskosten vinden voor
het overgrote deel hun oorsprong

in de bijzon-

dere omstandigheden van dit jaar. Hierdoor
gen we te maken met hogere portokosten

kre-

STAAT VAN BATEN EN LASTEN VSRP
(periode

1996, alle bedragen

in guldens)

voor

BATEN

dikkere en extra mailings.

REALlSATIE

BEGROTING

BEGROTING

1996

1996

1997

32.500

32.970

32.750

25.700

27.299

26.000

De post ledenlijst geeft ook een overschrijding te
zien. Dit komt omdat de ledenlijst, in tegenstel-

Contributies

ling tot andere jaren, separaat verstuurd is en

Abonnement

daardoor de portokosten

Donaties

voor de verzending

geheel op de ledenlijst drukken.

Spiegel

100

Daar waar voor de zomerreLinie

een tekort van

Rente

ca 1500 gulden begroot was is dit door onvoorziene omstandigheden

4.250

3.000

2.612

2.000

2.000

2.784

2.300

63.300

70.215

67.400

4.780

4.600

Giften en Sponsoring
Winkel

100

300
4.250

opgelopen tot ruim 4100

gulden. Deels valt dit te verklaren door het

LASTEN

helaas iets tegenvallende aantal deelnemers.
Tegelijk is hiermee aangetoond dat aan het orga-

Jaarverslag

4.300

niseren van evenementen

Representatie/PR

1.000

50

500

3.200

3.450

3.500

3.500

4.958

3.500

5.600

5.678

5.700
3.600
3.000

altijd financiele risico's

kleven en het een goede zaak is geweest dat we

Ledenvergadering

de voorgaande jaren een redelijke reservering

Bestuurskosten

hiervoor gedaan hebben.

l.eden/financiele

adm.

De post jeugd laat u de gemaakte kosten zien

Secretariaat

3.100

5.035

voor de Sailathlon tijdens de zornerreunie

Ledenlijst

2.300

3.783

in Veere.

Aktiviteiten

1.000

-/- 10

1.000

2.100

5.635

3.500

ReLinies
Door de wat lagere omzet van de winkel dit jaar
is ook het bed rag onttrokken
tegen inkoopwaarde

aan de voorraad

lager dan begroot. Een en

ander staat redelijk in verhouding tot de omzet.
Onder onvoorzien

treft u aan een bed rag van

1.757 gulden. Circa 45% van dit bed rag is als gift
gegaan naar de Stichting Tjottervloot

Tentoonstelling
Abonnement

Spiegel

Subsidie Spiegel
Jeugd
Winkel
Onvoorzien

25.800

26.000

7.900

6.966

8.000

500

542

1.000

2000

1.421

2.000

500

1.757
71.359
-/- 1.144
70.215

o

Saldo

63.300

Het resterende deel zijn onkosten gemaakt door

500

27.299

63.300

conform

onze toezegging tijdens de winterreLinie.

15

500

1.000
67.400

o
67.400

de Commissie van goede diensten.

BALANS PER 31 DECEMBER
ACTIVA
kas/bank/giro
Debiteuren
Winkelvoorraad

1996
47.275
4.431
11.238

1995 VSRP

( 1995)

(62.733)
( 129)
( 12.659)

PASSIVA

1996

Kapitaal

10.000

(10.000)

Reserve

40.121

(40.121)

Reservering Rreunies

12.606

(10.000)

Vooruit ontv. contr.

217
( 15.400)

Crediteuren

62.944

(75.521)

( 1995)

62.944

(75.521 )
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