Naam

Naam eigenaar

j acht

P. llokma Leeuwarden
Jhr. Q. van Swinderen - Loosdrecht
Ir\V. 1<'. Gunning 's-Gravenhage
P. C. C. Vloten wassenaar.
J. de Wit Oud karspel
G. Martens -

Albatros
Aloidn. Anna
Aleyo ne

1)un Ronde
en Platbodetn
Juchten

Type

Allco

Alid"
A lid a.

LengLe

boeier - hou t

8.-

tjotter

4.80

- hout

grund el - staal

10.-

boeier - hou t

I

Bouwcr en bouwjaar
E. HoHrop van del'
Zec, Joure, 1881

A. IIolt.rop van del'
Zee, Jo ure, 1916
J. Valentyn & Zn.,
Langeraar,
'J 950

8.30

?

tjalkjacht

- staal

15.15

?

tjalkjacht

- staal

15.-

?

Drachten,

Groningen

II'. A. 'Iijs - Loenen
J. I-I. Bangert,
Dloemendaal
J. G. Manger -

Alk
Almcri
Annle

schouw - hout
boeier - ilou t
tjotter

- hout

tiotter

- hout

7.50
18.-

Amsterdam

R. Roodenburg
Wassenaar

An""

-

4.70

?

A. I-Ioltrop van del'
Zee,.Toure, 19'12
Gebr. cle Jong, I-Ieeg,
'J 937
A . .T. van

gen,

192.8

tjotter

Antjc

II'. L. P. F'auel \~rassen aar
J. G. E. Gieskes J-lilversum
\\T. 'l'erpstra - Broek
in Waterland
n. Baas - JIaarlem

Argo

C. 'I'uinlnga

Fries j acht hout
tjot.ter - hou L

Annn.
Anna Cath arfun

Hier is dan de in het vorige nummer
aangekondigde
lijst van ingeschreven
ronde- en platbodemjachten.
Hun aantal
is inmiddels gestegen tot boven de 140.
Wij zouden graag een ieder, die in dit
soort schepen belang stelt, willen vragen
eens rustig in deze lijst te neuzen, en dan
eventuele op- of aanmerkingen
aan het
Secretariaat der Stichting (Prinsenweg 79
te Wassenaar) toe te zenden. De lijst is
immers een eerste begin, is dus nog onvolledig en bevat onjuistheden. Hoe meer
aanvullingen de lezers ons zenden, des te
meer zal de Stichting dit waarderen!
De verscheidenheid
der in het Stamboek opgenomen schepen is groot: verscheidenheid
naar vorm en afmetingen,
naar leeftijd, naar bouwwijze en tuigage.
Het oudste jacht is waarschijnlijk we! het
Friese jacht Meeuw, beschreven
in de
Waterkampioen
no. 921 van 1953. Dit
jacht immers zou in 1832, wellicht in
Ijlst, gebouwd zijn! Dan volgt de 112jarige Hilda, ex- Tjet- Rixt, terwijl daarentegen het jongste schip, voor zover bekend, de botter Vijverberg is, pas gebouwd
bij Kok in Huizen.
Op zichzelf is het toch wel zeer verheugend, dat in de laatste jaren niet alleen
oude schepen grondig werden gerestaureerd (we noemen de Friso - ex-Semper
Idem, de Vrouwe [ohanna, 't Stomme Geval, de Eudia, de Neptunus), maar ook
nieuwe schepen werden bijgebouwd (de
Bolster,
Vahalia, Luipaard,
Pimpernel,
Bestevaer, Vijverberg en Njord), zowel in
hou t als in staal.
En met dit woord "staal" ben ik ineens
midden in de reeds gestelde vraag, of een
stalen schip nu ook een "oud-vaderlands
jacht" is en voor inschrijving in het Stamboek in aanmerking kornt.
Vooropgesteld
dat hieromtrent
nog
geen enkele regel bestaat, zou ik direct
willen verklaren, dat het rn.i. in dit verband geen enkele rol speelt of een schip
van hout is of van staal. De scheepsbouwers zijn er immers in geslaagd de
typische vormen en kenmerken van de
oorspronkelijk
houten ronde- en platbodemjachten
in staalbouw zo volmaakt
te hand haven, dat er eigenlijk van geen
verschil kan worden gesproken. Men kan
uiteraard een houten schip mooier vinden
dan een staien, of een stalen schip praktischer dan een houten, maar een rond- of
platbodemjacht
van staal hoort net zo
goed in het Stamboek thuis als een houten, omdat het type in het algemeen
zuiver is gehandhaafd.
De nadruk valt dus op de zuiverheid

'1907

Anne

-

Brfrsor

Helmond
B. Stastra Langweer
H. G. van SlooLenLecuwarden
Zuiderzee MuseumEnkhllizen
DI'. J. F. G. Meyer,
Amsterdam
A. Schermer Arnhem
'1'. H. van Marle Amsterdam
J. IlaaiLsma Emmeloord
::Ill'. H. de Groot Parijs
H . .T. de Vrtes Amsterdam
D. de Kat 's-Gravcnhage
L. A. I-Iioolen -

lldiscr

\Vageningen
\V. (le Jong,

Arg o
Auretiu

Dnto
Berendtua
Bestevuer
Bestcvuer
Bever
Boute

\'ogel

Jldos

Brulntf e Beer

Bolster

Cunstunter

\V .. 1. Zwaag

Dankbnnrhcld
])01 phl]

-

Haulem

Il

H. Yoordewind

Arnst.erd am

Dolllilijn

R. Swart

Elisabcth

Leeuwarden
::Ill'. T. IIuitema
\Vassenaar

-

-

-

Frlsia

Mr. T. HuiLcma \Vassenaar
S. Hepkema Leeuwarden
A . .T. de II aas Amsterdam
R. lluisman -

}'rlso

Pruvincle

}'riso

A. L. M. van del'
Lande - Geldrop
P. Boonstra -

Eudht

Pa rreusuott
K nerebout

Frnus

Zwartsluts

Friso

Friesland

Leeuwarden
Frysian,

thans

Jsabella
Galls
Gave

der Natuur

Goctzec
G ulden Seepnert
GlIilr1je

Ualley

R. Andringa,
's-Gravenhage
J. E. Denes Leeuwarden
E. A. van Dtshoeck
Amsterdam
II'. J. Loerr Loosdrecht
J. de Groot De Bill
II'. G. F. de llijll
N acheni us-Amsterdam

Heclm

Henriette

-

44

?
F.
Lant inga,
191,0
?

tjotter

8.80

- staal

tjalkjacht

10.6.90
4.80

- hout

11.10

boeier - hou L

1~.-

\Vieringer schouw

IJIst:

O. HaiLjes, Buitenstverlaat,
1910

E. Hof trop van del'
Zee, Joure, 1895
Gebr. Hiemstra,
Snce k, 1908
E. Il oltrop van d er
Zee, Joure, 1883
?

9.-

F.

Fries jaeht hout
Fries jacht bout
Fries jacht hout
tjot.ter - bout

5.2.0

F.

Lanunga,

6.-

?

zeeschouw - hout

8.-

Staversc jol hout
tjoLter - bout

S.-

IIuisman,
pervecn

~.70

?

IJ lst ,

1920

110Ut

Lantinga ,

JJlst,

1953
6.20
5.-

wanne-

?

\\'ildsr;l!ut,
mecr

Gaast-

Van 0001', Monruk endam, 1937

8.-

blazer - bout

E. Il o ltrop van del'
Zce, J ourc, 1877

13.-

Fries [acht bout
noeier - hou t

0.90

?
IIindelopen,
1900
E. I-Ioltrop van del'
? zce, J oure, '1868

tjott.er - hout

4.70

A.

Lernsteraak
nout
tjotter - hou t

7.60

Geur.

4.80

En k hulzen,
E. Lloltrop

7.50

8.80

Fries jach t hout
hoeier - hou L

6.2.0
10.30

- hou t

8.70

Stavcrse jol -

0.80

boerer

hout
tjalk - sl.aal

14.-

Zeeuwse bot tcr
bout
better - hou t
Vollenhovense
bol - hout
pluut - nout
Staverse

jol -

>

12..-

C. H. Smulclers

grundel - staal
tjotter

- staal

Fries jacht
110uL

-

Lasld rager,
190 I

van del'
Zee, Jourc, 1900
H. Bernhard , Amsterdam, 19'19
E. lIoltrop
van dcr
zce, Joure, 1876
E. IIolLrop van del'
Zee, Joure, 1894
E. llo!trop
van del'
Zce, J all re, '1890
?

F

Lanlinga

IJ Ist,

1895
?

13.8.75

Huisman,
pcrvcen,

9.50

?

7.-

wuoscnu t, 0 aastnicer, 1933
A. de Geus v. d.
lleuvcl, A'dam,'J 919

110Ut

- staal

.T. van \\'ageningent Veenwoud cn,
1926

boeicr - staat

boeieraak

-

6.50
G.9.60

Jon ker - Amsterdam

Schcveningen
A. Reyers Sassenheim
J. Bosman Amsterdam

Hendrlkje

4.70
6.05

nocrer - hou t
Staverse jol hout
zceschouw hout
boelor - hou t

J. H. Meycr H cemstedc
H. B. HalbertsmaGrouw

Chrtstlnn

- hout

Fries jacht hout
boeier - hou t

tjot ter - Iiout

Lceuwarden
M. Biesot - Leidcn
)Ir. T. Bolljes's-O ravenllagc

Huizerd

Wagenin-

Veenwouden,

1it.50
9.-

?

\\'-anneJ 940

'

5.6.-

Visscr,

Paterswolde

xaam

jacht

Naarn

eigenaar

Hild"

Zuielerzee Museum-

Holland

A. H. Karssiens Utrecht
A. 'I'asma Amsterdam
L Bar - Amsterdam

Type

Lengte

E. 'rj. Holtro p,
!Jlst, 1843
de Vries, Aalsmeer,

boeier - hout

6.-

?

lIolle Bolle Gijs
Hommel

Fries j acht -

5.50

])e

10.50

Hortzo n
Uon :lIONl
Mocd

Houtrtb

- st aal

i

'1925

hout
tjot.ter - nout

J. P. de [eve
Rijpweterrng
10;:. Dek ker - Alphen
aid Rijn
>

Hoop

)[Olt

grundel

\

Bo uwer en houwjaar

7.50

hooter - hout

Enk huizen

110lland

I

.T. .T. C. Kraamer Amsterdam
E . .T. Kuipers Laren
Zuielerzee Museum En 1,11Ui zen
I,·. .T. D. Waller -

4.80

Fries beurtschip
- staat

1 '1.95

.T. O. van

del' wccr,
Buitenst verlaat,

tjalk - staal

22.-

?

1909

Fries jaeht bout
tjotter - hout
botter

- hou t

Jnn Kluassen

.T. Scheffer Blaricum

hotter

- staal

J:111'Willolll Vriso

.T. H. Fransen Meppel
T. H. Berghuts, Amsterdam
)I. 'Ill. 1\loolhuijzenAmsterdam
Dr. J. W. Bos -

6.90
3.50
13.50

Visser,
1908
?
KOk,

Paterswolde,

lIuizen,

1914

Driebergcn

Jarro
Johnlllla
Johanun

9.70

Roos & van del' :Vleij-

boeicr - hou t

7.60

Visser,

Vollcnhovense
bol - nout
hotter - hout

8.50

IIuisman, Wanneperveen, 1900

den,
1907

Lceuwarc1en,

Paterswolde,

1910
11.-

boerer

-

hengst

- hou t

9.-

]IOUt

?

F. Lant.inga,

IJlst

Overv ecn

Jonge

JOSOllh

J. Goeel koop -

Jonge

Kees

Amsterdam
C. van del' Winrlen

l\alJc!jilllw

D. P. Visser Noorden
Zuiderzce Museum Enklluizen

Hit

HiJI\:

-

Haarlcm
D. Visser Langwcer

Llcuwke

J. \V. Jauzcn

Y. H. Kalt - Soest

Lucia

\\'.

Lu ipaa rd

Tl , Dudok van
Heel - Utrecht
Ds. A. Fabcr -

]\'Iarg'cca

Mecnw

\\'.

Amsterdam
.Jnn

Mcrcurtus
lUiallli

Nieuwpoort Sliedreeht
K. L. CIl. Arnold us
- Laren
H.

R. Andrtes Antwerpcn

Nero

E. 11. dc .long, nruhov en en .T. 11.
de Jong - ele Dilt
)11'. K. u. Rost On-

Nine

1,·. E.

Neptunus

nes - Amsterdam
Jordens Dill,lloven
II'. ;\. J. del' wed uwen - Delft

Njo"(l
1'\jol'!1

T. Kingrna Bottjes

>

)lenaldum
1'\nt
00111

Oil

Nocht

Kick

Peep

Plet Crollje

Haarlom
A. van del' Vliet

Orion
Oude

Ltetde

Ouder'hoek
Oude I.Jssel

Plmperuet
Roclnnd
Sloeherke

4.20

Lcmster schouw
- staal
bocicr - hou t
Lcmsteraak
staal
Lcmsteraak
staal
Fries jacht Iiout
boeier - hou t

-

"'ecsp
J. \Y. l lissm k Hengclo
F. G. Spits nicmcn
H. van den \Vyagac,·[
Ani werpen

1927
?

Holtrop
Zce, lJlst,

van

E.

der

1855

4.20

?

5.1.0

F.
Lanlinga,
1908
G. S. "an dcr \Verff,
Bt itswerd , 1909
Hulsm an , \Vannepervcen, '1927
L I) .Hoogevcen, Vcenwoudst.crwal, 190',
E. HolI rop van dcr
Zee, J oure, 1892
?

6.-

8.12.-

r nsi

6.50
6.90

E.

J-Ioltrop

"an

6.90

Zee,
.roure,
E. Holtrop

van

9.05
8.-

Fries j acht -

6.90

houl

del'

189/1

der

z cc, Joure, '1868
11. Bern hard, Amsterdam, 1898
E. wester,
Grouw,
'1912Holt rop van del'
zee, Joure, '1918

J\.

J. J. Crofts,

IJlsl,

1887

-

5.-

hout
boeier - hout

7.-

boeier - bout

9.75

E.
wester,
1910

5.40

};. JIoltrop
van del'
Zee, Joure, 1867
F. Lantinga,
r nsi,

Fries [aclit Fries [acht hout
Fries [acht
hout
tjotter - hout

6.20

Lcmslcraak
staal
Frics jacht hout
Zeeuwsc poon bout
'tjal k - staal

8.65

boeier -

5.90
4.70

5.60
10.1,0
16.-

t

6.-

Sl.averse [O] haul
pluut - st.aal

6.-

Fries jacht -

5.20

)lOU

9.-

1908
F. Lantinga,
1920
?

- hout

Grouw,

r nsi,

Gcbr. de Doer, Lemmer, 1907
F. Lant.lnga,
IJIst,
'1917
J. 'I'hiebout,
dam,
J9H
?

Amster-

c. de bovenkant van de voorbolder, welke
niet achterlijker geplaatst mag zijn dan
de helft van de afstand tussen voorsteven en mastkoker, mag zich niet
hog er boven de waterlijn bevinden dan
de bovenkant van de achtersteven;
d. de grootste breedte moet bij het zeilwerk zijn;
e. de achtersteven moet een zekere helling
hebben en mag een hoek van 7° niet
overschrijden;
f. de afstand van de voorsteven tot de
voorzijde van de mast mag varieren
van 30% tot 35% van de totale lengte
van het vaartuig;
g. de zwaarden moeten een breedte hebben van 1/3 der lengte;
h. de hoogte van de kiel, ook wel scheg
genaamd, gemeten op het grootspant
onder het vlak, mag niet meer dan 4%
van de lengte op de waterlijn bedragen;
1.

Sl rj kwcrd a, Stavoren
1898
J(ok, l1uizcn, 1950

de hoek tu ssen de gangen bij hun aanhechtingspunt
aan de steven en de
middellijn van het schip moet tenminste 90° bedragen.

j. de gaffel moet gebogen zijn en de
broek van het grootzeil los. Het schip
moet een ijzeren botteloef hebben.

houl

boerer

a. het schip moet rond zijn zonder enige
stilstand;
b. de verhouding van grootste breedte tot
grootste lengte zij groter dan 1 : 4;

13.-

boerer - hout

Erics jacnt

1930

A . .T. van wagentngen, Vcenwouden,

4.70

hout

\\'. T. van der Leij J .angweer
L. J. A. van del' Post

's-Gravcrihage
E. Hosma Leeuwar dcn
J. D. wuton Rotterdam
Andr. van del' Laan
Amsterdam
L . .1.E. van Stcenwij k - Amsterdam
U. Tieleman Doetinchrm
J. A. van Viersen -

Oura l Thl's

- hout

Fries jacnt bout
boeier - hout

Fl'ies [acht 110U t
boeier - hou t

Buisman Lceuwardcn

H. Visser - H uizen

)Iicntjo

- Iiou l,

J. F. de IClel'ck, Honterusse, 1903
icon. llij. de Sebclde,
Vllssf ngen,

4.70

1101 - 110ul

C.. 1. 'V. van \Van ing - Rot.tcrdam
A. Beijcrbergen
Amsterdam
M. (;elissen -

:UCllIIO

tjotter

- hout

9.-

Vollcnhovcnse

Boksu m

)[nnrtju

ljotlcr

tjotter

-

's-Gravenbage

D. Rinserna - lI1eppel

Lytse Bevcr

Lernsteraak
staal
tjou.er - hou t

10.50

van het type, daar dient m.i. dan ook de
aandacht van het Stamboek op te zijn gericht. Nogmaals, regels op dit gebied
bestaan niet, maar ik zou to ch de stelling
willen verdedigen, dar een "echt" rondof platbodemjacht
In ieder geval met
zwaarden moet zijn uitgerust (uitgezonderd uiteraard de Staverse jol) en een zeil
met gaffel en losse broek moet hebben
(ook hier alweer uitgezonderd de grandel,
die een torentuig heeft en de Arnemuider
hoogaars, die een spriettuig heeft of
althans had).
Overigens is het geen eenvoudige zaak
precies aan te geven wat de kenmerken
van een bepaald type nu we! zijn, Jaren
geleden, om precies te zijn in 1915, heeft
een Commissie van deskundigen,
gevormd door de heren H. F. van der Zee,
P. G. Halbertsma en R. Buisman, de kenmerken van een boeier als volgt ornschreven:

8.50

45

Zou men in deze richting verder willen
gaan, dan vrees ik, dat dikwijls zeer
arbitraire beslissingen zouden moeten
worden genomen, daar de verschillen
tussen de types vaak zeer klein zijn en
me er steunen op plaatselijke gewoonten
dan op weloverwogen afwijkingen.
Bovendien, waarom alles zo nauwkeurig
gec1assificeerd? De oude scheepsbouwers
imrners, wier rnodellen wij in ere willen
houden, gaven aan hun schepen "de allerindividuee!ste expressie van hun allerindividueelst kunnen" (vergeef me deze
verdraaiing van een bijkans klassiek gezegde). Zouden wij dit alles thans in een
keurslijf van klasse-voorschriften willen
dwingen?
Ten slotte dit, In alle bestaande boeken
over de Nederlandse watersport vinden
we de verzuchting dat het zo jammer is
dat de oud-vaderlandse scheepstypen zo
sne! aan het uitsterven zijn en van het
water verdwijnen. Vormt nevenstaande
lijst niet een bewijs, dat men gelukkig te
somber is geweest, en dat er thans opbloei
in plaats van achteruitgang te constateren
valt?
H.T.
Velen zullen zich ongetwijfeld verheugd
hebben in het aardige vignet, dat het Stamboek heeft aangenomen, dat ook het hier
afgedrukte register siert. Het werd uit liefde
voor de goede zaak getekend door de Haagse
kunstschilder W. J. Dijk, onze lezers welbekend. Redactie,

Naam

jaeht

Vollenhovense
Bol "De Vrouw Lucia"
gaat door de lijn van aankomst
in
de Flevo Race 1955.
(Foto M.

van Mesdagj

-46 -

eigenaar

Type

L. de Groot Amsterdam
H. Ament - Sneek
Zuiderzee MuseumEnkhuizen
Ds. C. D. Moulijn Leeuwarden
A. van Hulsen,
Gebr. de Boer Lemmer
H. Wcsterhuis Amsterdam
W. B. ten Harmsen
v. d. Beck
D. Baars Grorungen

Sophia
Sot elm
Sperwer
Starum
Stavo

Swalker
SylnoeiJt
Sylnocht

Saturnus

P. J. Vrijenhoek

-

Utrecht
\V. Rodenhuis,

Eindlloven
D. E. Gorter Hoogezand
R. Dragt - Aalsmeer

'I'romp
'I'rornp
Truun
Tsjibbe
I'wa

Gearts

Sisters

Vahalla
Vildng

Vivo

A. van Kampen Leeuwarden
Jbr. Ds. C. van Eijsinga - Aalsurn
J. Haagsma Workum
F. M. P. GouverneLooselrecht
H. Seheffer
Oegstgeest
W. N. Koot -

"'Ilhelmina

Haarlem
C. A. Stants Amsterdam
C. H .. r. Bijl Amstelveen
H. J. van BeenenAmsterdam
II' . .T. van del' Linden, Amsterdam
\V. Pierrot Vinkeveen
C. J. v. del' Hoeven
- Zocterwoude
Jhr. J. A. G. Sandberg, Wassenaar
E. G. v . d. VeenDrachten
Zuiderzee Museum

Ybeltje

H. ,"V. van Sebaik -

Zlet op U zelven

B. van Kampen Amsterdam
J. Doeksen 'l'erschefhng
.T. van Lare Voorburg
A. H. Beeker Arnhem
Mr. J. D. BolljesAerdenhout
Fries Seheepvaart
Museum - Sneek
.T. Lunenberg Aalsmeer
.T. O. van del' wc-r
Buitenstverlaat
Zuiderzee Museum Enkhuizen

Vrouwczand

Vrijheid
Vrljhold
Vrijheid

Startterrein
aan het Sneekermeer
wordt opgehoogd
De vieze modderpoel
op bet startterrein
tijdens de Sneak-Week
1951. ligt ieder die deze
zeilweek meemaakte, nog vel's in het gel1eugen.
leder [aar weer trouwens sloeg de .besturen
van de Kon. Zeilver. "Sneek" en de Sneeker
Zeilelub de schrik om bet hart als aan de SneekWeek een langdurige
regenperiode voorafging.
Het Kolmeersland
behoort nl. tot bet zgn.
butlan"
dat 's winters onder water loopt en
door zijn lage Jigging bij veel regen spoedig
drassig wordt. Wel werd meermalen bet den kbeeld geopperd bet start terrein op te bogen,
maar door de hoge kosten was dat voor de
eigenaresse, de K.Z.V. Sneek, een onmogelijke
opgaaf.
'I'hans eehter is er een oplossing voor dit
vraagstuk
gevonden.
De v aargeu I over bet
Sneekermeer moet worden vcrbreed, maar d aarvoor moet de uiterste punt van bet Kolmeersland, begrensd door bet Roekoegat en bet meer,
word en weggebaggerd. Ook dit land behoort
aan de Zeilvereniging, die nu met de provrnctc
een overeenkomst
neert aangegaan.
Zij staat
het iJenodigde terrein gratis ar aan de p ro vincic,
die op haar beurt bet startterrein
50-60 cm gaat
o phogen. De aarden wallen zijn reeds aangelegd
en zeer binnenkort
wordt met bet opspuiten
begonnen. In bet komende voorjaar wordt dan
eerst bet gedeelte rondom de starttoren
argewerkt, zodat de eerste wedstrijden
d an ongehind erd door kunnen gaan. Het resterende
deel van bet startterrein
komt nog v66r de
Sneek-Week
klaar. De mod derballets
zullen
dan voor goed tot het verleden behoren. Een
belangrijke verbetermg,
zowel voor de zeilers
ats voor de bezoekers van de wedstrijden.
De firma die bet opspuitingswerk
zal v errichten, moet ook de terreinen voor en in de omgeving van bet Paviljoen aan bet Sneekermeer
o phogen. Oo k dat is zeer noodzakelijk, daar dit
laaggelegen gebied eveneens veer binder ondervindt van een Iangd urige regenval. Het ligt in
de bedoeling van het gemeentebestuur
van
Sneek, dat hier reeds enige percelen weiland
neert aangekocht, deze terrelrien te bestemmen
voor recreatie-doeleindcn , waaraan
grote behoefte bestaat. Door de voorgenomen verbeteringen zal het reeds dru k ke bezoek van vreemdeJingen aan het merengebied rondom Sneek
steJlig nog meer toenemen.
B. BRI="KS)IA.

Naam

" uilbuard
Vllegendo
Hollander
Vijverborg
Wahlffl.gel

Driehuts
Zomerlan(l
Zcepnard

i'ljord

Lengte
19.10

tjalk - staal

Staverse jol- hout
boeier - hout

7.15
8.70

S ta verse jot hout
boeier
t.jalk - staal

6.9.-

Fries jacht

6.-

?

hout
boeier - hout

6.80

tj alk - staal

12.-

boeier - hout

6.-

schouw

7.20

- hout

I

Bouwer en bouwjaar
?

Durgerdam,
1896
E. Hollrop van del'
Zee, Joure, 1886
J898
? Leeuwarden
?

F. Lantlnga,
IJlst,
1938
F. Lantinga,
IJlst,
1917
Barkmeijer,
Enumatil, '1909
F. Lantinga,
IJlst,
1937
Langen berg, Heerenveen

beurtschip staal
tjotter - 110ut

7.-

?

4.80

tjotter

4.70

E. Holtrop van del'
Zee., Joure, 1892

- hout

?

-

5.60

F. Lan t.inga, IJlst

- hout

4.80

E. Holtrop van der
Zee, Joure, 1892
Moerm an, Sehiedam,
1947
Gebr. Langenberg,
Leeuwarden,
1929

Fries jaeht
hout

tjotter

zalmschouw

9.-

-

staal
platgatbottcr
hout
boeier

-

Staverse jol hout
botter - hout
grundel

- staal

schok ker - staal

hoogaars

- hou t

bocier - hout
botter

- hout

tjotter

- hou t

tjotter

- hout

9.10
7.-

?

6.-

Strikwerda,

10.55
9.1,0
?

'J2.'25
6.?

4.80
4.80

Fries j ach t hout
Ljal k - staal

15.65

botter

16.-

- hout

5.-

Stavoren

J. Kol<, Huizen,

1938

?
?

Meerrnan , Arnemuiden, 1920
F. Lantinga, lJlst
Kok, Huizcn,

1955

J. O. van del' Werf',
Buitcnstverlaat
E. Holtrop van del'
Zee, Joure, '1883
Zwolsman, \Yorkum
wartcna,
1914
Gebr. Damme, Antwerpen
Zwolsman 1908
Bijlsm a,

Lemsteraak
hout
boeier - hou t

12.60
6.-

?

Vollenhovense
bol - hout
tjotter - hout

9.20

Hulsman,

- hout

4.50

?

5.-

.T. O . van del' Werf,
Buitenstverlaat
wuoscnut, Gaastmeer, 1904

tjotter

Fries j ach t hout
Fries beurtschrp
staal

4.-

8.50

Wann eper-

veen 1954
A. H ollrop van der
Zee, Joure, 1920

