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FRIESE

Friese boeier
van der Zee.
zeiltekening
breedte op

"Constanter",
ontwerp en bouw Eeltje Holtrop
Lijnentekening
en bouwtekening
schaall:
50,
schaal 1: 100. Lengte over de stevens 8.06 m,
de berghouten
3.36 m, zeiloppervlak
48 m",

Besch,1jving van de
bouwuitvoe.-ing
De romp is karweel gebouwd van 2t
cm dik eikenhout, behalve de boeisels of
boorden, deze zijn 4 cm dik, de bochtstukken hiervan zijn echter weer 2t cm
dik. De zandstrook of eerste boeg tegen
kiel en stevens is 3 cm dik. Het materiaal
voor boegen dient, gezien de grote krornten waarin het moet worden aangebracht,
taai en van prima kwaliteit te zijn, zij
word en op spanten en leggers gespijkerd,
bij voorkeur met gegalvaniseerde draadnagels.
Spanten of in houten en leggers van
eikenhout, dik 7t cm, gezaagd naar het
vereiste model; voor deze span ten word en
z.g. "krommers" gekozen, dit zijn zeer
krom gegroeide stammen, gezaagd aan
platen van 7t cm dikte. Evenals de leggers
zijn de span ten 8 cm hoog, de leggers
word en op de kiel zwaarder plm. 12 cm
gemaakt.
Dekbalken
en mastkoker,
het z.g,
zeilwerk vraagt speciale aandacht, daar
bij de boeier de mast doorgaans zonder
zijwanten wordt gevaren; de eiken mastkoker wordt 8 X 20 cm en dient zeer
solide op masts poor en brede zeilwerk-
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BOEIER.CONSTANTER-

"Constanter"

in 1953

(Vervolg van blz; 135)
vooral na het bijplaatsen van een boegspriet en fok, niet bleek
onder te do en, verstomde die allengs, hoewel de liefde voor
tjotters en schouwen ook nu nog niet uit de harten der Grouwsters verdreven is. Integendeel.
Als jongen van 10 jaar ging ik er al alleen met de jol, zoals
wij hem noemden, op uit. Het eerste jaar nog zonder fok, maar
het daarop volgende mocht ook die erop. En vanaf dat ogenblik
heb ik er nooit genoeg van kunnen krijgen. AIs ik de kans had,
vooral in de vakanties, ging ik 's morgens vroeg weg met een
paar kameraden en kwam 's avonds tegen donker terug. De
Oude Venen waren to en nog "terra incognita". Die hebben wij
tot en met verkend. Het mooiste was voor mij de meimaand,
want in april was er altijd een gedeelte van de kameraden dat
wilde eierzoeken en na 1 juni waren er, die wilden gaan vissen.
Voor mij bestond er maar een ding, zeilen.
Ik herinner mij, dat ik als jongen van een jaar of 13 op school
een opstel moest maken over een vrij onderwerp. Ik koos zeilen.
Ik vertelde daarin, hoe ik elke morgen, uit bed komende, altijd
het raam uitkeek om te zien hoe de wind was en hoe ik er dan
over dacht welke waters wij voor een bepaalde route, de slag
om Syteburen, bij de Hooidammen om, over Goingahuizen,
over de Kruiswaters, konden zeilen, en welke gelaveerd moesten
worden. Ik was er blijkbaar zo vol van, dat ze mij op school
vaak "kapitein" noemden.
's Zondagsmorgens zat ik vaak om 7 uur al te poets en aan
het koper van het scheepje en voor het ontbijt maakte ik al
een klein tochtje de Rechte Grou op en neer. In de herfst werd
het zo laat mogelijk opgeborgen en vroeg in het voorjaar, zelfs
wel eens in februari, was het al klaar en zat ik op het water.
In het bovengenoemde opstel kwam, naar ik mij herinner,
de volgende prachtige zin voor: "J a, ik haat de winter, die mijn
water verstijft en mijn boot aan boeien legt". Ik kreeg er een 3
op voor taal en een 9 voor stijl en moest het voor de klas voorlezen. Dat was een denderend fiasco, want ik stotterde to en
nogal wat.
De Constanter werd oorspronkelijk besteld door de heer
Minnema Buma uit Leeuwarden. Deze heer was een groot
bewonderaar van de schrijver Constantijn Huygens, die zijn
pennevruchten
ondertekende met Constanter. Daaraan werd
de naam ontleend. Tijdens de bouw werd hij echter verkocht
aan de heer W. A. Tromp te Woudsend. Ik herinner mij dat,
wanneer wij vroeger op onze tochten door de. zuidwesthoek
in Woudsend aan wallagen, binnen 5 minuten de oude knecht
van de boeier bij ons kwam en dan van vroeger vertelde. Op een
keer stapte een van de kinders, van de wal komend, op de fok.
De oude knecht had to en nog zoveel zorg voor zijn vroegere
schip, dat hij het kind ontzettend uitschold. "Men soe se de
poaten brekkel"
De familie Tromp heeft hem jaren in eigendom gehad, do ch
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later verkocht aan de familie Van Sminia te Oenkerk. Mijn pa
kocht: hem van hen naar ik meen in het voorjaar van 1901
voor in tot.aal f 1.~OO,-. De aflevering was tot en met royaal:
De gehele mventans, bedden, k.achel, pot ten en pannen, servies,
mess en, lepels en vorken, tot zilveren theelepeltjes waren erbij.
Ik herinner mij nog dat pa en moe ermee aan wal kwamen.
Maar toen had moe het lepelkistje met de zilveren theelepeltjes
onder de arm. Die bleven er niet in.
Een jaar later kreeg pa van ~e familie Van Sminia de vraag,
of hij de bceier weer aan hen wilde verkopen met een winst van
f 1:~OO,-. Op datzelfde ogenblik was er ook een open jacht
.f'rzsw,. evene ens een 'produkt van Eeltje-baas, te koop, met
inbegrip ..van het schiphuis voor f 1.000,-. De "koopman",
zoals mijn vader vroeger genoemd werd, had er wel zin in,
maar moeder heeft het gekeerd. "Je krijgt mij niet in een jacht,
waar ik altijd moet zrtten met de rondhouten in mijn nek",
Nu, toen ging het natuurlijk over.
Wat het begin van mijn prestaties aan boord van de boeier
betreft, spreekt het vanzelf dat ik de eerste jaren als passagier
en hoogstens als handlanger meeging. Het heeft dit voor gehad
dat ik het behandelen van alle onderdelen, de zwaarden, d~
hals, de stropr.en om de mast, de stag voor de fok, en niet te
verge ten de wuze waarop het schip gebalanceerd moet word en,
goed leerde kennen. Ik ben er als het ware mee vergroeid en
voel het schip volkomen aan,
En hiermee ben ik gekomen bij dat, wat eigenlijk het doel
was van dit artikel, namelijk om iets te vertellen van het zeilen
en ook iets van het wedstrijdzeilen, "hardzeilen", zoals wij hier
in Friesland zeggen, met de Constanter.
Toen de Constanter in ons bezit was gekomen, is er zo
voo.r en na nogal wat aan veranderd. Om eerlijk te zijn, niet
altijd ten goede. Met de gedachte om het schip gemakkelijker
bestuurbaar ~e ~ak~n, werd de loefschaak abnormaal vergroot.
Om de Ioefgierigheid weg te nemen, kwam er een insteker op,
zodat een grotere fok gevoerd kon worden. Beide dingen, die
beslist fout waren. Het. kwam dan ook zover, dat de overtuiging
had postgevat, dat boeiers met hun opbouw beslist niet konden
zeilen tegen open, ronde jachten en wij hebben tengevolge van
deze conclusie bij wedstrijden jaren aan de wal gelegen.
Wat men heel goed door had, was hoe de stand van de zeilen
moest zijn en men kreeg dan ook door, dat een ronde gaffel op
den duur voor de goede stand van het zeil te bezwaarlijk was.
Een zeil rekt natuurlijk en door de vorm van de ronde gaffel
kan het daarlangs niet gespannen worden. Dan komen de gaten
voor de touwen, waarrnede het zeil aan de gaffel geregen wordt,
met meer tegenover die m de gaffel te liggen, of de vorm van het
zeil past niet meer in de ronding, gesteld dat men nieuwe gaten
in het zeil zou aanbrengen. Dat was dan ook de reden waarom
mijn vader destijds een rechte gaffe! liet maken, welke hij bij
wedstrijden gebruikte. Ik geef graag toe, dat het ontzettend
lelijk was, maar het was praktisch.
De ervaring leerde ons, dat de ligging van de boeier van heel
grote invloed ~s op de s~el~eid .en y.rat daarmee samengaat, de
bestuurbaarheid, En de ligging 1Smet alleen afhankelijk van de
plaats waar de ballast ligt, doch ook vooral van de windkracht.
Het is eigenlijk dwaas om dit in een gezelschap van deskundigen
t~ vertellen, omdat iedereen die met de praktijk te do en heeft,
dit beschouwt als een waarheid als een koe, Doch toen destijds
door de Hollandse zeilverenigingen de wedstrijdbepalingen
werden vastgesteld, heeft het heel wat moeite gekost om de
mens en die hierrnede belast war en, te overtuigen dat het voor
r()nde en platbodemschepen
niet opging om te bepalen, dat
tijdens wedstrijden de ballast niet verplaatst mocht worden.
Een belangrijk ding voor een rond schip en waarschijnlijk ook
voor een platbodemschip, is dan ook, dat de mast van een zo
licht mogelijke constructie moet zijn. Men heeft voor het opzetten van de mast een contragewicht nodig en hoe zwaarder
de ma~t 1S,hoe zwaarder het contragewicht moet word en, terwijl
het )U1S.tvoor een goede balancering van het schip vaak van
belang 1S, dat een derge!ijk zwaar gewicht zich niet in de kop
bevindt. In de meeste gevallen haal ik dan ook, wanneer de
mast eenmaal staat, een gedeelte van de gewichten eraf en
verdeel deze over het schip, al naar mij, in verband met de
windkracht en het gewicht van het gezelschap dat ik aan boord
heb, wenselijk voorkomt.
Verder heb ik, om de wendbaarheid te bevorderen en het
verlies insnelheid, dat van het wend en een gevolg is, te voorkome~, de loefschaak gehee! weggenomen. Ook de achterschaak
nam ik voor een groot gedeelte weg, tegelijk met een dee! van
de voorkant van het roer, terwijl ik de hak van het roer verdiepte en verlengde. Het verlies aan sne!heid wordt daardoor
enorm beperkt, in de eerste plaats bij het wenden, maar ook
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bij het een koers zeilen. Het schip komt veel losser in het water
te liggen en is voor zijn bestuurbaarheid nog meer afhankelijk
van enige snelheid. Verliest men zijn snelheid en komt praktisch
stil te liggen, dan geeft een dergelijk rond nestei, waarmee ik het
wel eens vergelijk, grote moeilijkheden met het sturen. Ook de
stand van de zwaarden heeft een grote invloed op de snelheid
en deze verandert nogal wat naar gelang van de windsnelheid
en de hoeveelheid zeil, welke men voert.
Ik zou evenwe! niet graag willen zeggen, dat ik in al deze
dingen uitgestudeerd
ben. Ik doe het daarvoor te weinig,
misschien 25 maal per jaar en dan is de windkracht lang niet
altijd geschikt om pro even te nemen en, om niet te verge ten,
ook het gezelschap niet. Op het ogenblik is, naar rnijn gevoelen,
mijn achterschaak wel wat erg klein. Bovendien heb ik deze
vrij dun laten uitlopen. Daardoor heeft het schip bij weinig
wind achter te weinig steun. Ik ben van plan om dit, in overleg
met de scheepstimmerman, weer wat te wijzigen, en de vergroting van de hak van het roer iets verder door te voeren.
De door mij aangebrachte wijzigingen zijn allemaal, wanneer het schip in het water ligt, zo goed als niet zichtbaar en
do en niets af aan het beeld dat men van het schip krijgt, wanneer
het zeilt. Ik acht dit dan ook geen bezwaar en zou eigenaren
van ronde en platbodemschepen
aan willen raden, om in die
richting zelf ook pro even te nemen. Het is, dunkt rnij, helemaal
niet nodig, dat wij ons bind en aan de lijnen, welke Eeltje-baas
vastgesteld heeft. Wat is er in de loop van de jaren, vooral toen
ze nog van hout gebouwd werden, veel geexperimenteerd met
de vorm van coasters. Er zijn er zelfs geweest met zwaarden en
zonder zwaarden.
Wat de stand van de zwaarden betreft is het dunkt rnij een

uitgemaakte zaak, dat de sleeplatten evenwijdig moeten lopen.
Het schip ligt toch altijd al iets scheef in het water, waardoor
hoogteverlies voldoende wordt tegengegaan en te schoor
staande zwaarden remmen naar mijn gevoel de sne!heid.
Overigens zullen wij het er we! over eens zijn, dat een boeier
niet is om te wedstrijden, maar in de eerste plaats een schip
om een prettige zeilsensatie te geven en om er gezellig met
gelijkgestemde lieden mee uit te gaan. Toen ik een jaar of wat
geleden mijn helaas overleden vriend Ds. Bonga een dagje
meegenornen had, kreeg ik een paar dagen later een gedichtje
toegestuurd, waarvan de inhoud voor zichzelf spreekt:
Oan us gasthear
en gastfrou fen jister
For al it moaije, det wy smakken De tocht oer 't wetter, dy 't wy makken,
It stil, utsunderlik geniet
Fen Fryslans greiden twisken 't wiet
Fen mar en sleat en skaed en sinne
Mei yn it roun Gods frede allinne For alles hwet de dei fen jister
us each en hert sa gol, sa bjuster
op de "Constanter" smeitsje liet,
Mids grien en blomt' fen maitydsmied',
En ek for 't noflik wiet en droech,
Det us de dei sa ryklik joech, Mar 't measte for de frjeonskip yet,
Dy 't efter dit us foarrjucht stiet Bitsjugie wy lans dizze wei
us tankbrens: 't Wier in moaije dei!
Hwa 't yn sa'n sfear oer 't wetter farre,
Kin der wer tiiden lang op tarre,

