Beoordelingsrapport “Kajakas III”
Naam schip:

Kajakas III

Type schip:

Yawl, one off (type Carina IV)

Ontwerper:

De Vries Lentsch Jr.

Ontwerpjaar:

1961

Bouwer:

Doornbosch (Broek in Waterland) afbouw Hakvoort (M’dam)

Bouwjaar:

1965 - 1967

Lengte over dek:

10,35 L.o.a. 11,00

Lengte c.w.l.:

7,85

Breedte:

2,98

Diepgang:

1,90

Displacement:

9.000

Ballast:

3.000

Type romp:

S-spant

Bouwwijze romp:

Staal gelast

Bouwwijze dek:

Staal gelast met daarop gemonteerd teak dek.

Bouwwijze opbouw:

Staal gelast

Tuigvorm:

Yawl Toptuigage

Rondhouten:

Hout

Zeiloppervlak:

60 m2
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Beschrijving
We hebben van de heer van Wirdum een zeer volledige beschrijving (incl. lijnenplan, zeil- en
inrichtingsplan) van zijn schip ontvangen. De bijgeleverde foto’s tonen de Kajakas III in de door
ons gewaardeerde opstellingen “op het droge” maar ook de Kajakas III in aktie laten een mooi
beeld van dit prachtige schip zien. De overzichtelijkheid van de aangeboden informatie maakt het
voor ons gemakkelijk om het schip te beschrijven en te beoordelen.
De Kajakas III is een mooie Stalen S-spant Yawl van de tekentafel van De Vries Lentsch Jr. In 1961
ontworpen, is het schip volgens opgave bij Doornbosch in Broek in Waterland gebouwd en
vervolgens afgebouwd bij Hakvoort in Monnickendam. We hebben helaas geen informatie kunnen
achterhalen over de werf Doornbosch uit Broek in Waterland. De Kajakas III ziet er prachtig uit.
Met de laaggeplaatste loden ballast in de diepe kiel zal het schip onder vol tuig met een goede
wind menig modern jacht achter zich laten. De foto’s laten zien dat de Kajakas III ook een
boegspriet heeft. En dat misstaat zeker niet. Aangezien het oorspronkelijke zeilplan niet in een
boegspriet voorziet zou het zo maar kunnen zijn dat, al zeilend door de jaren heen, van enige
loefgierigheid sprake is geweest, dan wel dat geconstateerd is dat het schip best een paar m2 zeil
erbij kon hebben. De kleurstelling van de donkere romp met witte opbouw, de witte waterlijn, de
blank gelakte rondhouten completeren de klassieke uitstraling van dit schip. Ook het zicht vanuit
de kuip op het teakdek, het roodgekleurde kajuitdak zal niet snel vervelen. De foto’s geven verder
een goede indruk van het interieur van de kajuit. Het witte paneelwerk in combinatie met het
blank gelakte mahonie regelwerk, tafelblad en achterschot maken de binnenafwerking tot een
evenwichtig geheel. Al met al moet het een aangenaam genoegen zijn om op dit mooie zeiljacht te
vertoeven.

De beoordeling
Over de beoordeling kunnen we kort zijn. De kengetallen vallen, hoe kan het anders bij een
ontwerp van dit huis, ruim binnen de normen die we als VKSJ stellen aan toe te laten schepen. Dit
prachtige De Vries Lentsch Jr. ontwerp had natuurlijk al veel eerder de weg naar de VKSJ moeten
vinden.
Maar …. beter laat dan nooit.
We heten de heer M. van Wirdum met de Kajakas III van harte welkom bij onze vereniging en
hopen op een regelmatig bezoek aan de diverse evenementen.

Namens de toelatingscommissie,

Govert Munter, Dick ten Cate, Gert van Soest, Sander Bakker en Maarten Lampe.
Aalsmeer, 07-10-2010
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