De ZM Klasse
Een ontwerp van J.E.Spakman uit Sappemeeer
1936 - ZM 1 Maria
2012 - ZM 91 ……..?
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De Zuidlaardermeerjol.
Het Zuidlaardermeer met al haar beperkingen, vooral de diepte ervan,
beperkten ook de mogelijkheid van het zeilen in een wedstrijdklasse
nogal. De in de veertiger jaren bestaande wedstrijdklassen in
Nederland waren eigenlijk allemaal kielboten die te diep waren voor het
meer. Verder was het zo dat de boten waar vroeger wedstrijden mee
gezeild werden ook nog eens gezinsboten waren. Er moest dus ook op
en mee gerecreëerd kunnen worden. Een boot als de O-jol was als
eenmanswedstrijdboot zeer geschikt, maar niet als gezinsboot.
Vanaf, ongeveer, 1950 is G.K. de Vries, oud voorzitter van ZZ, zeer
actief in meerdere bestuurs- en commissiefuncties. Zijn naam wordt
later nog vereeuwigd in de naam van het clubhuis van de
Zeilvereniging Zuidlaardermeer. Hij schrijft in meerdere tijdschriften en
verenigingsbladen wervende artikelen over het Zuidlaardermeer. Van
zijn hand zijn een aantal artikelen in de Golfslag waarin hij zijn zorgen
uitspreekt over de wedstrijdzeilsport. Hij plaatst de nodige
kanttekeningen en roept op een nieuw te ontwerpen wedstrijdklasse,
met midzwaard en goedkope bouwwijze, te initiëren. En natuurlijk moet
de boot op het Zuidlaardermeer goed uit de voeten kunnen.
In de ZZ-Organen uit de periode 1949 – 1954 wordt regelmatig
geschreven over het wedstrijdzeilen en de beperkingen van het
Zuidlaardermeer wanneer het over de vaardiepte gaat. De 16m2 klasse
kwam op het Zuidlaardermeer in de problemen. Het reglementair
ombouwen van de boten zodat er in een klasse gevaren werd, was op
het Zuidlaardrmeer niet haalbaar. Een kiel met 80 centimeter diepgang
was toen te diep. De discussie over een geschikte wedstrijdklasse voor
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het Zuidlaardermeer is rond 1950 breed. ZZ voedt deze discussie sinds
1949. In dit jaar begonnen de eerste serieuze gedachten vorm te
krijgen die zouden leiden tot de Zuidlaardermeerjol. Op
jaarvergaderingen van het NNWB brengt ZZ het onderwerp naar voren.
In de Golfslag wordt er evenals in het ZZ-Orgaan over geschreven. Het
NNWB is kort in haar oordeel: “Bagger het Zuidlaardermeer maar uit”.
Zij steunt ZZ niet in haar discussie en gedachtengang.
(Dat uitbaggeren is inmiddels een aantal jaren geleden gebeurd tot een
diepte van 1,30 meter)
Na enige tijd van stilte presenteert de zeilvereniging in april 1952
wederom in de Golfslag, de Zuidlaardermeerjol. Met als zeilteken ZM.
Een verwijzing naar de BM die dezelfde bouwwijze(latjes) heeft. De
heer J.E. Spakman uit Sappemeer heeft deze midzwaardboot al in
1936 ontworpen. Het doet denken aan een O-jol met fok. De
afmetingen zijn 5.20 x 1.70 x 0.13 mtr. De diepgang met het zwaard
naar beneden is 95 cm. Het torentuig is 12,6 m2 groot. De zeilen
werden in het begin exclusief door Molenaar in Grouw gemaakt. Later
maakten ook andere zeilmakers de tuigen.

Het scheepje voldoet goed, het is snel, geriefelijk, ligt goed vast, is
goed wendbaar en niet te duur. Het is thans zover, dat het 7e jachtje in
aanbouw is en de klasse is nu door de Zeilvereniging Zuidlaardermeer
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als eigen eenheidsklasse aangenomen. Bouwbestek en tekening
dienen betrokken te worden bij de ontwerper, die ook als meter
optreedt. Voldoet de boot aan de gestelde eisen, dan wordt door de
zeilvereniging een certificaat afgegeven…………….
…………de Z.M.jol mee zal doen aan de vergelijkingswedstrijden,
welke deze zomer te Loosdrecht gehouden zullen worden. In het ZZorgaan wordt ervoor gepleit dat deze zomer een flinke groep Z.M.jollen
naar de Sneekweek zal gaan, om daar op het grote trefpunt van de
noordelijke watersport het nieuwe bootje te demonstreren en zo onder
de aandacht van velen te brengen.
In de Golfslag van september 1953 staat een wedstrijd verslag
afgedrukt. Er blijkt uit het verslag dat er zeven ZM-ers in de vaart zijn
en dat er in totaal 13 tekeningen verkocht zijn. Over de zeilkwaliteiten
wordt vermeld dat de boot met een betrekkelijk lage windsnelheid in
plané komt. De ZM 1 “Maria” was van J.E.Spakman ,de ontwerper
ervan. Hij had de boot ontworpen en gebouwd in 1936. De ZM 2
“Quick”, 14 jaar later gebouwd in 1950, was van de gebroeders
Lockhorn. De ZM 3 “Roalja” van R. Siems werd weer een jaar later
gebouwd. Daarna volgden er heel snel meer.

ZM klasse gefotografeerd vanaf
de starttoren van ZZ bij de Leine.

In 1961 krijgt het verhaal een vervolg in de Waterkampioen, als
onderdeel van een special over watersport op de Groninger meren,
wederom geschreven door G.K. de Vries. De redactie van de
Waterkampioen stelt dat de ZM niet als officiële klasse erkend is, maar
wel degelijk een grote invloed op de watersport op het Zuidlaardermeer
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gehad heeft. In 1961 zijn er blijkens dit artikel (wat optimistisch
geschat) ongeveer honderd ZM-ers in de vaart. Het initiatief om tot
ontwerp en bouw van de ZM te komen, kwam in een periode dat de
klad in de wedstrijdzeilsport zat. De oude “kleine” BM was te gedateerd
en daarom minder geliefd en de “grote” BM (16 m2) was voor velen te
kostbaar en niet geschikt voor het Zuidlaardermeer.
Pogingen van Zeilvereniging Zuidlaardermeer in 1958 om de ZM als
officiële NNWB klasse te registreren mislukten. In dat jaar werd er een
moderner tuigplan voor de ZM ontworpen.

Om de boot te promoten, en hem werkelijk als klasse erkend te krijgen,
zijn er regelmatig tochten naar andere verenigingen op ander
vaarwater gemaakt. Het Nannewijd bij Heerenveen, het Reitdiep bij
Garnwerd en de Eems bij Delfzijl werden in verenigingsverband
bezocht. Uit verslagen ervan, blijkt dat deze activiteiten wel heel
geslaagd waren. Tenminste voor de verhoudingen onderling. Het heeft
echter niet geleid tot erkenning van de Zuidlaardermeerjol als wedstrijd
boot.
Alle ZM-ers werden gemeten door haar ontwerper de heer J. Spakman
sr. en later door de heren G.K. de Vries en S. Venema. De meetbrief
werd verstrekt door de zeilvereniging. Deze werd per jaar verlengd en
aangetekend op de achterzijde. De verlenging kostte 1,50 gulden en
werd aangetekend op de achterzijde van de meetbrief.
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De meetbrief zoals deze uit werd
gegeven nadat een nieuw
gebouwde Zuidlaardermeerjol
was goedgekeurd.
De bloeiperiode van de ZM viel samen met de periode bij de Leine.
Hier had de vereniging een eigen starttoren aan het meer staan.

Op deze ansicht zijn O-jol en ZM naast elkaar te zien.
Volgens de jubileumboeken van ZZ zijn er totaal zo'n 90 ZM-ers
gebouwd.
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Volgens het onlangs teruggevonden register zouden dit er tachtig
moeten zijn. Daarna zijn er nog wel een aantal boten gebouwd aan de
hand van tekeningen die in omloop waren. Maar deze werden niet ter
meting aangeboden. Wel werd er doorgegaan met de nummers tot en
met nr 90 (de gerestaureerde 67 van Nico Hofkamp).
ZM 91
Frits Meiring uit Hoogezand is in de zomer van 2011 begonnen met de
bouw van de ZM 91. Een scheepje dat gebouwd wordt van eikenhout
en redwood. Epoxy wordt als lijm en coating gebruikt. Alle beslag is
van roestvast staal.
Het scheepje wordt
gebouwd als een soort
hommage aan Frits zijn
vader die in het verleden
ook een paar van deze
scheepjes heeft gebouwd.
Prachtig te zien hoe een
dergelijk scheepje vorm
krijgt. Tijdens de bouw
werden de originele
tekeningen die Frits zijn
vader gebruikt had terug gevonden. Deze weken af van het door Frits
gebruikte exemplaar. Er zit een verschil in de constructie bij de
voorsteven. Bij de gemodificeerde tekening loopt de (buiten)steven
ongeveer 30cm. verder door.
De bouw is uitgebreid gedocumenteerd op de website: www.meiring.eu
Net als de BM en zestienkwadraat zijn deze scheepjes bedoeld
geweest om zelf te bouwen. Met beperkte middelen, inzicht en
doorzettingsvermogen is dit goed te doen.Helemaal wanneer je epoxy
gaat toepassen.
Jammer dat zelf bouwen in hout tegenwoordig zo weinig meer gedaan
wordt. Naast de kick van het zeilen heb je dan ook nog de voldoening
van de bouw van de boot.
De “Stichting Oud Zeilend Hout” houdt op 2 en 3 juni 2012 haar
jaarlijkse zeilevenement bij “Zeilvereniging Zuidlaardermeer”.
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De Zuidlaardermeerjol zal hier een centrale rol spelen.
De ZM 91 zal aanwezig zijn. Het streven is om zoveel mogelijk ZM-ers
aan de start te krijgen.
ZM 4 “Vits
es
voormalig se” van J.Pruisma
n voor he
e paviljoe
t
n “Klein S
chevening
en”

Bronnen:
- Digitaal archief Fries Scheepvaartmuseum Sneek
- www.meiring.eu
- voorstudie “Het Zuidlaardermeer verzameld” door Gerard ten
Cate
- Jaargangen “ZZ-Orgaan”, “De Golfslag” en “De
Waterkampioen 1961”
- Jubileumboeken Zeilvereniging Zuidlaardermeer
- Inventarisatie ZM door Jelte Kruijer
- Het ZM-register
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