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27-28 JUNI
Paterswolde

Prijs € 2,-
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STICHTING “OUD-ZEILEND-HOUT”
www.oudzeilendhout.nl

p/a Fledders 3
9481 GB Vries
0592-542642

in samenwerking met de

VERENIGING WATERSPORT
“DE TWEE PROVINCIËN”

Clubhuis: Meerweg 227
9752 XD
Haren

Tel: 050-309 1366
website: www.vwdtp.nl

Voorpagina: Paterswolde rond 1937 Wij danken de vele mensen die foto’s beschik-
baar hebben gesteld voor deze publicatie



3

Beste Zeilers,

Namens het bestuur van VWDTP heet ik jullie van harte welkom op onze vereniging.
Het is fantastisch te zien dat de deelname voor dit evenement groots is.

En wat maakt dit evenement nou zo bijzonder? Jullie zijn allen eigenaar van een boot
met een geweldige historie. Deze historie houden jullie op een bijzondere wijze intact
door jaarlijks groot onderhoud te plegen aan jullie schip en deze op het water te hou-
den. Geweldig, de wijze zoals jullie hier je hobby van hebben gemaakt.

Er zijn raakvlakken met de houten boten en het Paterswoldsemeer.
Zoals ieder weet zijn er rond het Paterswoldsemeer geweldige houten schepen ge-
bouwd door de familie Helder en Visser. Deze boten stonden garant voor kwaliteit en
snelheid. Nog vele prachtige exemplaren varen nog rond.
Stichting Oud Zeilend Hout zorgt er mede voor het in-stand-houden hiervan. Een gewel-
dig initiatief !
Jullie houden deze historie levend en wij zijn daar als VWDTP erg blij mee.

Komend weekend mogen alle schitterende schepen weer het water op en gaan jullie
met elkaar de strijd aan wie de snelste boot heeft. Ligt het aan de schipper, of aan bei-
de? Eind van dit weekend is de winnaar bekend.
Natuurlijk spelen diverse elementen mee, maar dat maakt het spelletje zo boeiend.
Hou de zaak heel. Ga ook eens opzij als je eigenlijk wel het recht van de weg hebt!
Meedoen is belangrijker dan winnen.

Wij wensen jullie een fantastisch evenement toe,

Hans Slijkhuis, Voorzitter VWDTP.

Beste zeilers en gasten,

Namens de Stichting Oud Zeilend Hout heet ik u van harte welkom tijdens het 9e Oud
Zeilend Hout evenement, op het Paterswoldsemeer.

 Wij danken de Watersportvereniging  VWDTP voor de moeite die zij met hun vrijwilli-
gers al hebben gedaan voor het organiseren van dit evenement en voor alles wat ze dit
weekend zullen doen om er een geslaagd evenement van te maken.

2015 is het jaar dat de Olympiajol 80 jaar bestaat, vandaar dat wij dit jaar de Olympiajol
hebben verkozen tot klasse van het jaar.
Ook in het noorden van het land werden Olympiajollen gebouwd en wel aan het Paters-
woldsemeer bij de firma W. Visser en Co.
De Olympiajol was een ontwerp in gangenbouw. Tot 1968 werden de boten op deze
wijze gebouwd.  Daarna  werd het materiaal vrijgegeven en kon er ook in plakhout en
polyester gebouwd worden.
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Eén van de Olympiajollen van het eerste uur de H2 vaart mee tijdens dit evenement.
De Olympiajol is de enige boot waarin ooit een Nederlander Olympisch kampioen is
geworden en dat was Daan Kagchelland in 1936.

Het doel van onze stichting is om open houten wedstrijdzeilboten, ouder dan 35 jaar,
bij elkaar te brengen voor een Oud Zeilend Hout Evenement. Het gaat daarbij om bo-
ten die regulier niet meer aan wedstrijden deel kunnen nemen, doordat ze
technisch/constructief zijn achterhaald en om boten waarvan de klasse niet meer
wordt erkend. Het is een succes, dat is inmiddels wel gebleken.

Door dat succes leven enkele klassen weer op, zelfs zo dat er nieuwe boten van het
oude type worden gebouwd. Het  bestuur van de Stichting Oud Zeilend Hout biedt de
mogelijkheid om in voorkomende gevallen deze boten onder dispensatie mee te laten
varen.
Ook dit jaar zullen weer een enkele boten te zien zijn die prachtig nieuw gebouwd zijn.

Wij hopen dat u als deelnemers met uw schitterende oude boten veel plezier aan het
evenement zult beleven, met gunstige wind en mooi weer, zodat alle geplande wed-
strijden gezeild kunnen worden!

Jelte Kruijer, Voorzitter Stichting Oud Zeilend Hout.
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Wedstrijdorganisatie

Wedstrijdleiding:  Rob Bosch, Gert Jan Struyk (za), Diek Duifhuis (zo),
 Peter van Heuveln
Protestcommissie: Peter Nannenberg
Uitslagen:  Anita Tan en Geertje Kruijer
Rescues:  Vincent Woldring

En vele andere niet met name genoemde vrijwilligers

Aanmelding:
Deelnemers kunnen zich op zaterdag 27 juni tussen 9:00  en 10:30 uur aanmelden bij
het inschrijvingsbureau.

Palaver
De palaver wordt op zaterdag 27 juni rond 11:00 uur in de nabijheid van het clubge-
bouw van VWDTP of in “’t Vooronder” gehouden en op zondag 28 juni om 09.30 uur.

Protesten
Behandeling van protesten vindt plaats direct na afloop van de protesttijdlimiet op za-
terdag en zondag. Hoger beroep is niet mogeliijk.

Te water laten van de boten
Deelnemende jachten kunnen op de trailerhellingen nabij het clubgebouw te water ge-
laten worden. Ook is er een mogelijkheid van takelen voor boten tot 2000 kg en maxi-
maal 7 m lengte. Takelen kan op vrijdag 26 juni vanaf 18.00 uur tot ongeveer 19:00
uur. Eventueel in overleg met Jelte Kruijer tel. 06-51 26 74 31 op een andere tijdstip.

Stalling boottrailers en auto’s
Boottrailers kunnen gestald worden op het terrein van het clubgebouw op aanwijzing
van de parkeerwachten.

Parkeren op het clubterrein is slechts beperkt mogelijk. Aan weerszijden van het

Tijdschema (NB. De tijden kunnen gewijzigd worden!!! Zie ook mededelingen-
bord
Zaterdag 09.00 - 10.30 -  Melden bij inschrijfbureau
 11.00  -  Palaver
 11.55 - Vijfminutensignaal (W-vlag)
 12:00 - Eerste start

13.00  -  Lunchpauze
14:30 - Tweede start
15:30  Derde start

 17:45 tot 19:00 uur  Schippersmaaltijd
 (kosten € 16,- , op inschrijfbureau te voldoen)
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WEDSTRIJDBEPALINGEN

OUD-ZEILEND-HOUT Evenement 2015
27 EN 28 JUNI 2015 op het Paterswoldsemeer

Lokale wedstrijdbepalingen voor het Oud Zeilend Hout evenement.

ORGANISERENDE AUTORITEIT
Vereniging Watersport De Twee Provinciën te Paterswolde in samenwerking met
Stichting Oud-Zeilend-Hout.

1. REGELS
1.1  De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels
voor Wedstrijdzeilen 2013--2016, inclusief Appendix S.
1.2  De volgende regelwijzigingen en aanvullingen op Appendix S zijn van toepassing

2. MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS
Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële
mededelingenbord dat zich in het clubgebouw van VW DTP bevindt.

3. WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN
Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen zal worden bekend gemaakt uiterlijk bij
de palaver op de dag dat deze van kracht wordt. Dit geldt ook voor een wijziging in
het schema van de  wedstrijden.

4. SEINEN OP DE WAL
4.1 Seinen op de wal zullen worden getoond aan een van de vlaggenmasten nabij
het wedstrijdkantoor op de punt van de Ooststeiger.

5. PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN
5.1 De wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd:
Eerste waarschuwingssein op zaterdag om 11:55 uur en op zondag om 10:25 uur.

Zondag 09:30 - Palaver
10:30  Vierde start
11:30  Lunch pauze:

 13:00 - Vijfde start
14:30 - Prijsuitreiking (tijd bij benadering)
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5.2  Aantal wedstrijden:
Maximaal 5 wedstrijden zijn geprogrammeerd, waarvan 3 op zaterdag en 2 op zondag.
De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor om, afhankelijk van de
weersomstandigheden, van bovenstaande programmering af te wijken.
5.3  Op zaterdag zal geen waarschuwingssein meer gegeven worden na 18:00 uur en
op zondag na 15.00 uur.

6. KLASSENVLAGGEN
Er worden klassenborden met letters voor de te starten klassen in plaats van
klassenvlaggen gebruikt. Deze zullen tijdens de start procedure van de betreffende
klasse op de starttoren worden getoond. Deze borden zijn wit met daarop zwarte
letters. De definitieve indeling in groepen en de letters van de groepen zullen bekend
worden gemaakt tijdens de palaver op zaterdag.

7. WEDSTRIJDGEBIED
De ligging van het wedstrijdgebied is aangegeven op de kaart op de achterzijde van
dit programmaboekje.

8. DE BANEN
8.1  De tekeningen op de Banenkaart tonen de banen en de volgorde waarin de
merktekens moeten worden voorbijgevaren.
8.2 De te varen baan (1, 2, 3, 4 of 5) wordt per klasse aangegeven door middel van
een geel bord met een zwart cijfer.
Het wedstrijdcomité zal de te zeilen baan aangeven vóór of met het
voorbereidingssein.
8.3 De lengte van de baan zal zodanig zijn, dat een wedstrijd ca 50 minuten duurt
voor de eerste boot van een vloot. Afwijkingen hiervan zijn geen grond voor verhaal.

9. MERKTEKENS
9.1 Merktekens zijn grote oranje boeien voorzien van de opschriften zoals vermeld in
de bijlage met de banenkaarten. Ze moeten gerond worden aan de zijde zoals
vermeld op de banenkaart.

10.  WIJZIGING VAN HET VOLGENDE RAK VAN DE BAAN
 Tijdens een wedstrijd zullen geen baanwijzigingen worden toegepast.

11. DE FINISH EN STARTLIJN
De start- en finishlijn zijn dezelfde en liggen tussen twee gele boeien voor de
starttoren van VW DTP.Het is tijdens het varen van een baan niet toegestaan om door
de start- en/of finishlijn te varen, tenzij om te starten of te finishen.

12. TIJDSLIMIETEN
Boten die niet finishen binnen 60 minuten nadat de eerste boot de baan heeft gevaren
en is gefinisht, zullen de score DNF krijgen.
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13. PROTESTEN EN VERZOEKEN OM VERHAAL
De protesttijdlimiet is 30 minuten nadat de laatste boot in de desbetreffende klasse
gefinisht is in de laatste wedstrijd van de dag. Dit geldt ook voor protesten van
wedstrijdcomité en protestcomité en voor verzoeken om verhaal.

14. SCOREN
Het Lage Puntensysteem van RvW Appendix A zijn van toepassing. Voor een aantal
groepen zullen SW-cijfers worden gebruikt om de gezeilde tijd te corrigeren. Deze
SW- cijfers worden vooraf gepubliceerd. Het is de verantwoordelijkheid van iedere
schipper om de juistheid van zijn SW-cijfer te controleren. Als er 5 wedstrijden gezeild
worden mag er één wedstrijd afgetrokken worden.

15. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Boten die een wedstrijd niet varen en de haven niet verlaten, dienen dit te melden
aan het wedstrijdkantoor. Boten die de wedstrijd verlaten dienen dit zo spoedig
mogelijk te melden

16. OFFICIËLE BOTEN
Rescueboten zijn herkenbaar aan een gele vlag met de letters RC erin.

17. PRIJZEN
Prijzen worden verzorgd door Stichting Oud-Zeilend-Hout.
Bij 3 deelnemers in een klasse zal er één prijs zijn, bij 4 of 5 deelnemers twee prijzen,
bij 6, 7 of 8 deelnemers drie prijzen, bij 9, 10 of 11 deelnemers vier prijzen en bij 12
meer deelnemers vijf prijzen.

18. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie.
De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële
schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenwerking met of voor, gedu-
rende of na de wedstrijdserie.

19.  VERZEKERING
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met
een minimum bedrag van € 1.000.000 per evenement of het equivalent daarvan

20. HAVENMEESTER
De aanwijzingen van de havenmeesters, walpersoneel en terreinbeheerders dienen
stipt te worden opgevolgd.

21. UITSLAGEN
Na afloop van de laatste wedstrijd op een dag worden de uitslagen bekend gemaakt
op het mededelingenbord en, zo mogelijk op, de website van Oud-Zeilend-Hout.
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 Startprocedure
 Waarschuwingssein (5 minuten sein)

Vijf minuten voor de start wordt één hoornstoot gegeven, de vlag W
gehesen en het klassensein getoond. De vlag wordt getoond of
neergehaald en direct weer getoond naar gelang het
waarschuwingssein van de ene klasse samenvalt met het startsein
van de vorige klasse.

 Voorbereidingssein (4 minuten sein)
Vier minuten voor de start wordt één hoornstoot gegeven en wordt
vlag P getoond.

 Eén minuutsein (1 minuut sein)
Eén minuut voor de start wordt één hoornstoot gegeven en wordt vlag
P neergehaald.

 Startsein
Eén hoornstoot, neerhalen van vlag “W” en wegnemen van het
klassensein.

 Visuele voorbereidingsseinen.
Het neerhalen van vlag “W” geldt als visueel waarschuwingssein als
het waarschuwingssein van een klasse samenvalt met het startsein
van een (volgende) klasse.

. Individuele Terugroep.
Bij een Individuele Terugroep wordt vlag “X” getoond en worden
herhaalde geluidssignalen gegeven.

 Algemene Terugroep.
Bij een Algemene Terugroep volgt 1 minuut na het startsein het
nieuwe waarschuwingssein voor de teruggeroepen klasse. De
nieuwe start is dus 6 (zes) minuten na de ongeldig verklaarde start.
Alle overige klassen schuiven dan eveneens 6 minuten naar
achter, de start-volgorde blijft gehandhaafd. De EV-wimpel wordt,
tegelijk met het nieuwe waarschuwingssein, neergehaald.

Het Startrooster.
Er wordt gestart in een aantal groepen. De indeling zal worden
bekendgemaakt tijdens palaver op zaterdag 27 juni 11.00 uur en
worden opgehangen op het mededelingenbord. Het wedstrijdcomité
beslist over de indeling in groepen. Het startsein voor de eerste groep
is het waarschuwingssein voor de tweede groep. Het startsein voor de
tweede groep is het waarschuwingssein voor de derde groep, enz.
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NB: De definitive Klassenindeling wordt tijdens het palaver
zaterdag om 11:00 uur en op het mededelingenbord
bekendgemaakt!!

zaterdag zaterdag zaterdag zondag zondag
5-min 1e waarschuwingssein 11:55 14:25 15:25 10:25 12:55
4-min Voorbereidingssein 11:56 14:26 15:26 10:26 12:56
1-min Één minuutsein 11:59 14:29 15:29 10:29 12:59
groep klasse start start start start start
A BM-klasse 12:00 14:30 15:30 10:30 13:00
B Larken-klasse 12:05 14:35 15:35 10:35 13:05
C Combi 1 12:10 14:40 15:40 10:40 13:10
D Olympiajollen 12:15 14:45 15:45 10:45 13:15
K Finnjollen 12:20 14:50 15:50 10:50 13:20
H Combi 2 12:25 14:55 15:55 10:55 13:25
M ZM-jollen 12:30 15:00 16:00 11:00 13:30
O FD-klasse 12:35:00 15:05 16:05 11:05 13:35
P

In dit programmaboekje hebben we de gegevens, zoals ze op moment van drukken
bekend waren, vermeld.

Wedstrijdschema en klassenindeling (voorlopig)

A BM-
klasse Naam Bemanning

1 98 Juntas Jack Brans Jan Pincket

2 23 Pronkje Jelle Harry Zuidstra Jildert Zuidstra(10 jr.)

3 305 Farvel Paul Ruiter Ruiter junior

4 84 NN John de Vroedt Hennie van Beek

5 Hout/
blaauw

Pollux Jeroen Korpershoek Mw. Korpershoek

6 wit Poolster Geert Middel

7 Aemulatio Glenn Pincket Piet Bron

De deelnemers aan het Oud-Zeilend-Hout Evenement 2015
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B Larken-klasse Naam Bemanning

1 1 Elizabeth Meindert Berg, van den

2 3 Schrijverke Thijs Jong, de

3 12 Trewes H.B Wiegers

4 17 Slof Chris Bogerts

5 49 Piraat Ron Hubregtse

6 51 Tramp IV Johan Klaver

7 53 Ewer Ben Deibel

8 80 Alegro Gerben Jong, de

9 94 Bounty Anton Wachter

10 95 Peh-tjoen Jan Elzenga

11 96 Jokeltje Johan Beekman

12 133 Slobein Jaap Haas, de

13 137 Donald Duck Fokke Wijnstra

C Combi
1

(SW-
klasse) Klasse Naam Bemanning

1 OK-
336

116 OK-jol Ketoel Sybren Hornstra

2 OK
555

116 OK-jol Poolster Harm de Vries

3 15 133 Bulthuisjol Wynfang Jan de Jong Auke de Jong

4 140 Bergumer-
meerjol Deupie Arjan Westerterp

5 T-55 113 Temp Scow ??

6 T-186 113 Tempo
Scow

Soelaas Marten Imelman Heiko Imelman
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D Olympiajollen Naam Bemanning

1 2 Ulysses Jelte Kruijer

2 35 Tante Aaltje Geert Wierenga

3 88 Jelmer Valk

4  Arthur Kluppel

5 371 Thees Pranger

6 396 Voorloper Jarmo van Veldhuizen

H Combi
2 Klasse (SW-

klasse!) Naam Bemanning

1 122 Vergrote
Zomerweelde 116 Zomerweelde Frouwke

Breman Wilma Brans

2 10 22m2 110 Dream Pieter Kre-
mer

3 6 22m2 110 Double You-
Dee

Jan Munten-
dam

Wiebe-Dirk Mun-
tendam

4 W-2 W-klasse 109 Stella Douwe van
der Zee

5 Z-55 Vrijbuiter 100 Gien Geert Kloet-
stra

Pauline Coppes

K Finnjollen Naam Bemanning

1 282 Nimble Kim Tan

2 379 Hendrik Jan Brederode

3 396 Razzle-Dazzle ?

4 450 Dredger Peter van Heuvelen

M ZM-jollen Naam Bemanning

1 51 Escape Frits Meiring Frans Rijpstra

2 70 Klasina Berend Wezeman Herman Kuipens

3 89 Arend Ron van Mieghem Robert van Mieghem

4 91 Déja Vu Martijn Meiring Marjolein Benes

5 geen Karv Leo Heijne Herman Freijling
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O FD-klasse Naam Bemanning

1 78 Zilvermeeuw Maarten Keuning Matty Siersema

2 201 Greyhound Karola Mars Cyrielle Jongkind

3 313 NN Rik Appelo Ronald Stalman

Botenparade 2015
Op de voorpagina van dit pro-
grammaboekje zeilt een Olympia-
jol op Paterswoldsemeer. De foto
is waarschijnlijk in 1937 gemaakt.
De boot is net nieuw en is ge-
bouwd bij de firma W. Visser en
Co.

De loodsen waarin de boot ge-
bouwd werd zijn op de foto nog
goed te zien.

Op de foto rechts boven is de
bouw van deze boot mooi te zien.
Deze bouwwijze is gangenbouw.

De loodsen zijn verdwenen, al-
leen de botenhuizen, de “Zeven-
punten” zijn overgebleven evenals
het woonhuis van de familie Vis-
ser.

De Olympiajol werd ontworpen als
éénmans-boot voor de Olympi-
sche Spelen van 1936. De eerste
boten werden in 1935 bij van der
Stadt in Zaandam gebouwd. Het
was een serie van 6 boten voor
het Watersportverbond. Bijzonder
is wel dat de boot met nummer 2
aan ons evenement mee zal doen.
(Rechts onder)

Olympiajol
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Niet alleen deze heel oude O-jol doet mee,
maar we hebben besloten om een volledig
naar oude tekening gebouwde O-jol met
dispensatie mee te laten doen met ons eve-
nement.

Deze boot is door Jarmo van Veldhuizen
en zijn klasgenoot Huibert Klaarenbeek op
het Hout- en Meubilerings College ge-
bouwd. Zie de foto hiernaast.

Niet alleen aan O-jollen werd de afgelopen
tijd gebouwd en gerestaureerd, ook een
ons bekende boot Lark 1 werd onderhan-
den genomen.

Na 100 jaar trouwe zeildienst van de L1 -
 Elizabeth, liet de bodem het afweten.
Onder toeziend (en wakend) oog (en hand)
van Ron Hubregtse(li.) en Harry
Gierveld(mi.) werd de Elizabeth van Mijn-
dert Vandenberg(re.) meer dan gerestau-
reerd.

Niet alleen hebben we dit jaar een aantal Olympiajollen op ons evenement, ook een
heel andere categorie boten zien we dit jaar in een behoorlijk aantal op  het water.
Moet je om een Olympiajol in gangen te kunnen bouwen professionele kwaliteiten op
bootbouwgebied hebben, voor de boten van Hindrik Bulthuis is een goede amateur
status met wat doorzettingsvermogen al voldoende. De lattenbouw van deze boten
was speciaal bedacht voor amateurbouw. De bouwspanten waren ook direct de span-

Lark
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ten van de boot. De latten moesten pasgeschaafd worden. Dat vergde wel wat vaardig-
heden bij het schaven. Maar daarvoor gold “al doende leert men”.
Dit jaar hebben we 6 of 7 inschrijvingen voor de BM klasse. Daarnaast zijn er nog een
Bulthuisjol en een Bergumermeerjol aangemeld.

Niet alleen uit Nederland zijn er inschijvingen voor de BM-klasse Glenn Pincket komt
uit Antwerpen.

Glenn en Jan Pincket hebben drie jaar geleden een BM gekocht in Dronten. Glenn
had het voornemen de boot thuis in Antwerpen te restaureren.
De huid van het onderwaterschip bleek echter erg slecht en gaande weg kwamen er
steeds meer problemen aan het licht .
In het voorjaar 2014 is de boot naar Jack Brans in Smilde gebracht. Alle wrangen wa-
ren aan vervanging toe, De huid van het onderwaterschip is in zijn geheel vervangen.
Het multiplex dek was dusdanig dat er geen mooi dek zou ontstaan. Ook dat is vervan-
gen.
Al met al is bijna 2/3 van al het houtwerk is vervangen.

De bijbehorende mast was
van een 16 kwadraat, en de
zeilen waren niet de zeilen
van een BM.
De boot heeft nu een echte
BM-mast en een passend
zeil werd in Leeuwarden
gevonden. De boot heeft
geen zeilnummer. De boot
zal vlak voor de aanvang
van het Oud Zeilend Hout
Evenement worden gedoopt.
De naam kunnen we vast
verklappen: “Aemulatio”.

BM 12m2

Links een zwaardkast zoals oorspronke-
lijk in een BM zat. Vaak vervangen door
een kiel. Gemakkelijk en minder lekkage.
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Hier links is een boot van de Zuidlaar-
dermeerklasse in de plané te zien.
Een bijzondere klasse. Niet er kend
door de Watersportverbond, maar ge-
woon geregistreerd en gemeten door
de Zeilvereniging Zuidlaarder meer.
Er zijn 91 gebouwd!

Sommige boten horen hier niet thuis.
Zoals de boot hieronder.
Het is een eikenhouten roeiboot die
vroeger als nr 5 bij de firma Helder in
de verhuur was. Deze boot was aan
de smalle kant en dat was lastig vertel-
de de heer Klein Wassink ons tijdens
de afgelopen open dag van VWDTP.
Als je niet de goede roeiriemen gepakt
had dan kwam je voortdurend met je
knokkels tegen elkaar aan.
Nu maar hopen dat Leo Heijne die de
boot gerestaureerd heeft de goede
riemen heeft. Maar misschien heeft hij
inmiddels voor een buitenboordmotor
gekozen.

Bijzondere boten. Bij Oud Zei-
lend Hout kom je ze tegen.
Hier naast een Tempo Scow.
Je zou hem zo als polyester
boot af serveren. Maar nee hij
is van hout gebouwd. Niet van
latjes maar van Hechthout.
Dus van plaat materiaal. Hoe
precies? Dat is een beetje het
geheim van de smit.

Tempo Scow

Zuidlaardermeerjol
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Deupie (hier rechts) is een
Bergumermeerjol. De boot
heeft de afmetingen zo als
Hendrik Bulthuis de BM ooit
bedoeld had. Alleen de eerste
opdrachtgever voor een BM
wenste een grotere boot.
Het vermoeden bestaat dat in
of direct na de tweede wereld
oorlog nog een klein aantal
boten is gebouwd met de oor-
spronkelijke afmetingen. Deze
boten kennen we nu onder de
naam Bergumermeerjol. De
afmeting zijn: 4,10 m lang en
1,40 m breed.

De boot heeft een midzwaard en toren tuig. Het zou kunnen zijn dat de boot oorspron-
kelijk een gaffeltuig had.
De mast, giek en zeilen die de vorige eigenaar had waren te lang en te groot, daarom
is Deupie getuigd met het mast, giek en zeilen van een BM. Mastlengte 5.00 meter.
De boot is is gebouwd van vurenhout. Afgelopen winter was hij te zien op BOOT Hol-
land.

Hier links is de Bulthuisjol van
Jurjen de Jong te zien op de
BOOT Holland.
Lengte 5.00 m met een 10 m2

gaffelzeil.
De boot heeft een kiel en een
aangehangen roer.
Deze boot is rond 1960 ge-
bouwd in Joure voor de zoon
van de toenmalige burgemeer-
ster van Burgum, Rienk Oppe-
dijk van Veen.
Van dit type boot zijn ca. 60 ge-
bouwd. We kennen nog drie
Bulthuisjollen. Deze boten zijn
gebouwd rondom het Bergumer-
meer.
Het is nooit een officiële klasse
geworden.
De boot is door Hendrik Bulthuis
ontworpen als zeil-roeiboot voor
zijn dochter Hieke.

Bergumermeerjol

Bulthuisjol
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Links de boot zoals die in de buurt van
Eindhoven gevonden werd.
Een Zomerweelde. Volgens de gegevens
zou hij 5,50 m lang zijn. Maar zonder
meetlat is het wat moeilijk meten.
Weer in het noorden bleek hij 6,50 m lang
te zijn. Alles bleek op schaal vergroot. Het
was een “vergrote” Zomerweelde.
Hieronder na restauratie door Jack Brans

FD H201 wordt gezeild door Karola
Mars en Cyrielle Jongkind

Hier rechts de Finn H282 die dit jaar
gezeild zal worden door Kim Tan. De-
ze boot is gebouwd van plakhout. De
romp komt van de werf van Visser uit
Loosdrecht. De romp is in 1964 afge-
bouwd door de firma Helder in Paters-
wolde.

Vergrote
Zomerweelde

FD

Finn



20

Hiernaast een boot van de OK-klas-
se. Deze boten deden in 2007, toen
we begonnen met Oud Zeilend Hout
Evenementen, niet meer aan wed-
strijden mee. Ze waren in Nederland
niet meer als klasse actief.
Een aantal enthousiaste  OK-zeilers
haakte aan bij OZH.
Na een aantal jaren kregen anderen
de smaak ook weer te pakken en
begon de klasse weer van de grond
te komen.
Maar bij Oud Zeilend Hout Evene-
menten hebben toch nog steeds een
aantal oude houten OK-jollen en we
hopen dat het zo blijft.
De OK-555 is van Jan Siebe de
Vries, maar de boot wordt dit jaar
door zijn vader Harm de Vries ge-
zeild.

In 2007 deed deze boot
mee.
Pieter Kremer in zijn 22m2 .
Een mooie boot waar onge-
veer 70 van zijn gebouwd.
Vele zijn verdwenen.
Daarom wordt het ook
steeds moeilijker om aan
wedstrijden mee te doen.
In het verleden hebben we
wel met de mensen van de
klassenorganisatie gespro-
ken en aangegeven dat ze
bij ons welkom waren.
Het kwam er maar niet van.
Maar dit jaar hebben we 2
inschrijvingen van deze
mooie sierlijke boten.

OK-jol

22m2


