
weÍden eÍ wedstÍiiden georganiseerd en op de

afsluitende zondag een groots admiraalsfestijn

met alle deelnemende schepen. Bij de rondgang

langs de schepen valt op dat er géén enkel schip

gelijk is. Als de diverse soorten mooi gegroepeerd

bijeen liggen, kun je goed zien dat blj elk schip

de ontwerpers. bouu ers en eigenaren een eigen

stempel op een schip drukhen. Ool< worden de

verschillen tussen de diverse types goed zicht
baar. Aan de bezoekcijfers op de SsRP-website is

af te lezen dat er veel gekeken wordt naar de ver-

schillende beschrijvingen van de diverse types,

die in het Stamboel< staan ingeschreven. Een

goede gedachte voor organisaties om hier ook

voldoende aandacht aan te schenken.

We kwamen ook de ZeepunterKUrz Anna

Maria, stamboeknummer 4zB, tegen, een schip

met een bijzonder verleden. Volgens de ons

bekende geschiedenis, is de Zeepunter in r9r4
gebouwd bij Huisman op de Ronduite a1s vis

seÍsschip. In r97B was de staat van het schip,

na r945 met kajult, zodanig slecht, dat het bij
Wildeboer in Giethoorn, na overname van de

exacte maten van het origineel'vernieuwbouwd'
is. Oorspronheliike ma11en bestaan niet meei
na het verdwiinen van de oude werf. Later heeft

iemand de restanten van het 'wrak' gebÍuikt om

er toch weer een schip van te maken. Deze vaart

nu na veel Íestauraties in vissermanuitvoering

in Kuinre a1s promotieschip. En soort van een

eiige tweeling, maar wel perfecte schepen vooÍ
de omgeving van Giethoorn en zelfs de oostl<ant

van de vroegere Zuiderzee. Op onze website ssrp.

nl vindt u meer informatie over deze punters.

Omdat er nog heel veel gaten in de geschiedenis

Stamabeek

PunteÍtweeling als visserman en met kajuit

zitten, hoopt de eigenaresse van de nu roo-jarige

KUrz op eventuele op ofaanvullingen!

Vernieuwbouw en toch ook weer restauratie

In het Stamboek staan er meer voorbeelden van

'vernieuwbouw' en daarnaast ook'restauratie'
van het origineel vermeld. Een mooi voorbeeld

daarvan is de het Fries lacht Besteuaer, plaquet-

tenummer 38. Dit schip is met een deel van de

restanten van het origineel opnieuw opgebouwd.

Het overblijvende deel is lateÍ weeÍ vooÍ'Íestau
ratie' gebruikt en daaruit is de boeier Tsjeadbaes

ontstaan. Dus wel een soort tweeling, maar niet

echt eeneiig. Overigens staat de boeier momen

teel op een trailer langs de A6 bij Emmeloord

zodat hij vanuit de auto te bekijken is.

Stamboekwimpel voor wedstrijdzeilers

fuotketelwedstrijiten bij harde winil...

In navolging van het succes uit zor z, heeft de

Rond' & Platbodemafdeling van de KWVL ook

dit iaar weer het Motl<etelevenement op Loos-

drecht georganiseerd. Een mooi veld bestaande

uit schouwen, tiotters en een Fries iacht streden

om de Stamboekwimpel, die dit jaar naar de

bemanning van Lutjepotjevan schipper Dirk Slij

per ging. Olav Loeber, SSRP-penningmeester, had

de eer om de in zorz door ons geschonken Stam-

boekwimpel voor de tweede l<eer uit te reil<en.
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SSRP
De Stiehting Stamboek Ronde en Platbodem-
jachten (SSRP) is opgericht in r95i. De SSRP

maaki samen met andere behoudsorganisaties

deel eit van de Federatie Oud Nederlandse

Vaartuigen (FONV), gesprekspartner van de

oveÍheid, beheerder van een restauratiefonds

en een m:terialenfonds.

Secretariaat: Mw. Rita Eissens van Coor,

Stamboekbeheer: Ian Eissens

o5o-4o940q4 secretariaat@ssrp.n 1

stamboek@ssrp.nl

,H

,à 
l,i,

Tweeling geboren uit een wrak
Mei en juni zijn steevast maanden waarin de

wateÍspoÍt weer in alle hevigheid'losbarst'. Ook

ziin het de maanden waarin we als SSRP uitno-
digingen ontvangen voor de doop van nieuwe

schepen. Dit jaar gaan een paar nieuwe Lem-

steraken te water en in Hellendoorn een nieuwe

Zompl Altiid mooie momenten. We proberen

daarook zo veel mogeliik biiaanwezig te zijn om

de plaquette ze1íuit te reiken aan de eigenaren.

Meetbrieven

in overleg met het KNWV gaan de diverse ver

enigingen bij het organiseren van wedstrijrlen de

geldende regels duidelijker aan de deelnemers

uitleggen. Ronde en Platbodemjachten dienen in
het Stamboel< te zijn ingeschreven en de eigenaar

dient daarvoor ook de jaarlijkse bijdrage aan de

SSRP te betalen. Vewoigens kan een Meetbrief bij
het KNWV worden aangevraagd. Schepen met

een niet geldige Meetbrief kriigen bij het varen

van een wedstrijd de hoogste TCF in de l<lasse.

We zien nu bij diverse wedstrijden initiatieven
komen om te assisteren bij het verkrijgen van

een Meetbrief. Ook de SSRP is daarbij op veel

plaatsen vertegenwoordigd.

SAIL Giethoorn zor4

Aan Sail Giethoorn deden rond de tweehon

derd - veelal - Ronde en Platbodemiachten mee.

Een nautisch evenement dat perfect past in de

Giethoornse entourage. De streel< was immers

de bal<ermat van vele platbodemjachten in de

ioop der eeuwen. Ook veel Stamboekschepen

hadden zich aangemeld en konden uitgebreid
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