De Vollenhovense bol

Omstreeks 1900 woonde in VoIlenhove de vissennan A. Jongman Pzn., die met een punter de toenmalige Zuiderzee opging om bot te vissen. De scheepsbouwer Kroese, eigenaar van de werf in VoIlenhove, dacht er het zijne van, dat deze man bij weer en wind in een kleine open boot de zee opging,
hoe zeewaardig dit scheepje relatief ook mocht zijn. Deze betrekkelijk goede zeewaardigheid dankt
de punter aan het zeer vlakliggende neerbord en het sterk naar binnenvallende boeisel, wat ook kenmer ken zijn van de schokker, een schip dat de faam had de meest zeewaardige platbodem te zijn.
Kroese deed de botvisser het voorstel een klein scheepje voor hem te bouwen met een vaste plecht,
waarin dus een verblijfje, zij het dan ook wat bekrompen, gemaakt kon worden. Het was in deze
tijd, dat Kroese soms flinke schuiten (= schokkers) bouwde, terwijl ook botters van deze werf
kwamen. Evenals veel vissers 'zag' hij meer in de botter en vend dit schip nog altijd het mooiste
type van onze Zuiderzee, niet het minst omdat dit schip meer mans is dan de meestal kleinere schuit
van Vollenhove. Hierbij is waarschijnlijk ook van invloed, dat Kroese, geboren in Harlingen, eerst
in Urk op de werf werkte en daar uiteraard botters leerde bouwen. Instinctief heeft de oude Kroese
aangevoeld, dat een botter niet zo maar tot een meter of zes te verkleinen is en daarom probeerde hij
iets nieuws. Het is begrijpelijk dat Kroese daarbij ,teruggreep op de kleinere Vollenhovense schuit.
Hij bouwde voor f 250.- een schip van ongeveer 21 voet lengte, 6 voet breedte en 4 voet diepte
(holte). Deze 'visaak', volgens het papier dat de afrekening vermeldt, werd op 20 april 1902 in dank
aanvaard en bleek een waakzaam, goed zeilend scheepje te zijn. In 1904 werd er nog net zo een
gebouwd voor de lichtwachter van Kraggenburg voor een vlotte verbinding met de waL Er bleek vraag
naar deze Vollenhovense bol te zijn, die kleiner was dan de bestaande schuiten en botters, maar die
niettemin van lieverlee toch groter werd tot een meter of tien.
Deze Vollenhovense bol heeft een vlak dat overeenstemt met dat van de schuit en zo goed als geheel
vlak is. Het is sigaarvormig met een sterke ronding van voren. Doordat de huidgangen hierop aansluiten wordt de kop breed en rond. De zeeg is niet als bij een botter sterk oplopend naar voren,
doch vlakker als bij een schuit. De steven is echter gebogen en loopt uit in een punt, zoals wij die
kennen van de botter en waarvan de raaklijn loodrecht op het water staat. Door de vlakke zeeg is
de steven lang zo hoog niet als in verhouding van de grootte bij een botter; hij komt niet hoger dan
de rechte steven van de schuit gedaan zou hebben. Het achterschip is dat van de schuit, hetgeen ook
geldt voor het roer, waarvan de rug meestal terugkomt, zodat de breedte op de waterlijn lang niet
IO groot is ten opzichte van de kop, als dit bij de botter het geval is. Het is merkwaardig dat de bollen
van deze werf zo breed zijn in tegenstelling met de Vollenhovense schuiten, die juist vrij slank van
bouw waren.
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De valse steven, de zogenaamde beer, snars of snoes, kwam aan stuurboordzijde tegen de echte steven
en daartussen de rol voor de ankertros. Ook vertoont de Vollenhovense bol de voor de schuit kenmerkende uitholling waarmee de boeisels van de beretanden met een neerwaartse bocht in de steven
uitlopen. De beretanden zelf ontbreken echter, De ontwikkeling uit de schuit, terwijl met een schuin
oog naar de botter werd gekeken, is evident.
Bij de bouw van een bol komt boven over de koppen van de inhouten en erop ingelaten van voor
naar achter een stevige balk, de draam. Veer de mast werd tegen de binnenkant van deze draam
een 5 centimeter dikke 'ingebrande ' plank aangebracht, waarop in inkepingen de dekbalkjes lagen.
De plechtdelen lagen over de dekbalkjes en draam heen tot aan de buitenkant van de huid. Daar
bovenop staan aan de binnenzijde de boven-draarn (met pennen door het dek heen op de onder-draarn
bevestigd) en aan de buitenzijde het dekboord of boeisel, welke beide ook weer van voor tot achter
dcorlopen. Hierover heen een potdeksel, dat de naad tussen beide delen afsluit. Dit boeisel vormde
zo een hechte constructie en een waardevol verband voor het gehele schip, Een en ander precies als

Yollenhovensc

bol 'Goctzee'

bij de Vollenhovense
zulks in tegenstelling
In navolging van de
Bij deze schepen, die
tcrwijl naast de beer
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(foro F. Popken)

schuit. Het dek steekt dus bij deze schcpen door het opboeisel naar buiten,
met bijvoorbeeld de boner, waar het dek van buiten niet te zien is.
Vollenhovense werf ging ook de werf van Snoek in Blokzijl de bol bouwen.
zwaar van model waren, liep het boeisel normaal in de steven als bij een boucr,
ook beretanden aangebracht werdcn. Zovccl hoofdcn zovecl zinnen is buiten

Vollenhovense bol
'De Vrouw Lucia'
(foto

J. Dutilh W. F.zn)

kijf van toepassing op de bouw van de vissersschepen in ons land, en het is dus niet te verwonderen
dat, toen naast Snoek uit Blokzijl, ook Huisman van Ronduite, Wanneperveen, bollen ging bouwen,
er wederom een soort bol ontstond met enkele voor die werf karakteristieke
kenmerken. De punterbouwer, die Huisman van oorsprong was, maakte aanvankelijk schepen met een te veel weggesneden
achterschip, waardoor deze bollen slecht door de wind gingcn. Op de Vollenhovense werf werden er
daarom ook verscheidene van een extra stuk doodhout voorzien tussen de eigenlijke steven en het
roer, waarbij ook het laatste uiteraard iets veranderd moest worden. De oude Huisman heeft dit
gebrek later verbeterd en zo ontstond een uitstekend zeilende bol van een iets slanker en verfijnder
type. Doordat deze werf zich bovendien op de jachtbouw ging toeleggen werd de afwerking ook
steeds fraaier. Er groeide zo, na de vissersschepen, een serie van vier jachten. Bij deze schepen ontbreekt weer de uitholling van de boeisels en de beer, terwijl wel beretanden aanwezig zijn. Deze
vier jachten zijn de Jarro (vroeger Riepe/) gebouwd in 1921, de Vrou»· Lucia, in 1926/27 op dezelfde
mallen gebouwd, de Goetzee gebouwd in de winter 1939/40 (zie de Waterkampioen
1950, pagina 161
en volgende) en ten slotte volgde in 1954 de Njord. Waarschijnlijk is de Njord, die inmiddels naar
Engeland is verkocht, de Iaatste houten VolIenhovense bol. De werven in VolIenhove en Blokzijl
bestaan immers niet meer en de werf in Wanneperveen is verplaatst en op staalbouw overgegaan.
In toenemende mate worden thans op andere werven Vollenhovense bolIen in staaI als jacht gebouwd.
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Samenvattend
Vollenhove

kunnen we de volgende typen met hun kenmerken
(Kroese)

plat vlak
vlakke zeeg
gebogen steven als bij de
botter doch niet zo hoog
brede kop
beer
geen beretanden
uitholling boeisel bij de steven
rug van het roer komt terug

onderscheiden:

Blokzijl (Snoek)

Ronduite (Huisman)

plat vlak
vlakke zeeg
gebogen steven als bij de
botter doch niet zo hoog
brede kop
beer
wel beretanden
geen uitholling
rug van het roer kornt terug

plat vlak
vlakke zeeg
gebogen steven als bij de
botter doch niet zo hoog
slanker model
geen beer
wel beretanden
get"n uitholling
rug van het roer komt terug
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Stalen Vollenhovense Bol 'Neeltje Jacoba'
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Zeiltekening van de Vollenhovense bol 'Goetzee', grootzeil 22.50 m2, fok 9.70 m2, botterfok 13.50 ml, kluiver 7.30 m2,
23.80 m2, schaal I : 75

halfwinder
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Lijncntekcning van de Vollenhovcnse bol 'Goetzcc', gebouwd in 1940 door Huisman le Wanneperveen, I. 8.75 m, br. 3
diepgang 0.70 m. Schaal l :50. Get. door U. van Essen
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