
Beoordelingsrapport  “LUCINA”

Naam eigenaar: Ronald van Boven

Adres: Wilhelminastraat 72 4424 BD Wemeldinge

Telefoon: 0612789134

e-mail, www: diesel1@zeelandnet.nl

Naam schip: Lucina

Type schip: 44  voets kotterjacht

Ontwerper: J. Laurent Giles

Ontwerpjaar: Voor 1969

Bouwer: Frans Maas

Bouwjaar: 1969

Lengte over dek: 13.50 m

Lengte c.w.l.: 11.14 m

Breedte: 3.49 m

Diepgang: 2.15 m

Displacement: 17 ton

Ballast: 3,5 ton

Type romp: S-spant met doorgestoken kiel

Bouwwijze romp: Staal gelast

Bouwwijze dek: Staal met teak

Bouwwijze opbouw: hout

Tuigvorm: Toren kotter

Rondhouten: aluminium

Zeiloppervlak: Ca 110 m2

Ligplaats: Wemeldinge



Beschrijving Lucina
De Lucina is ontstaan op de tekentafel van J.L. Giles, een zeer geroemde 
Engeles ontwerper. Het feit dat de pedigrée van de Lucina er een is van 
grote klasse maakt dat de summiere beschrijving en de beperkte 
gegevens geen probleem zijn om te komen tot een goed inzicht in de 
Lucina.

Op Pinterest en Flickr zijn een dertigtal foto’s te vinden van interieur, 
exterieur en tuigage van het schip. De Lucina heeft een groot aantal 
zeemijlen onder haar kiel door zien glijden en zij straalt uit dat ze dat in 
groot comfort voor haar bemanning heeft gepresteerd.

De middenkuip is zeer zeezeker ingericht maar daarenboven ook mooi 
droog door de roef die er overheen is gebouwd. Deze roef doet denken 
aan een hondenhok voor een deense dog, maar bij nadere beschouwing is 
ze zeer functioneel, ondanks dat ze, zeker in zijaanzicht, fors in het oog 
springt. De kottertuigage met twee rolfokken en een doorgelat grootzeil 
vormen een zeilgarderobe die goed te handelen is. Een bemanning van 2 
is gelet op de grootschalige uitrusting van het schip, voldoende om het op 
lange reizen vol te houden. Het schip zorgt voor de bemanning en mits 
goed getrimd, voor zich zelf.

J.L. Giles was een vernieuwend ontwerper. Opgeleid als ingenieur en 
scheepsarchitect, beide aan de universiteit van Cambridge, kwam hij bij 
C.E. Nicholson in de onderneming. Later richtte hij zijn eigen 
ontwerpbureau op met ondermeer Illingworth. Zo ontstond een 
vernieuwende kracht in Engeland op het gebied van jachtontwerp.

Ontwerpen van Giles zijn onder meer de Lutine, de Gulvain, de Myth of 
Malham en de Maid of Malham, de Trekka, de Wanderer van Hiscock, de 
populaire Peter Duck en natuurlijk de bekende Vertue klasse.

Giles is geboren in 1901, hij overleed in 1969. Dat zou kunnen betekenen 
dat de Lucina een van zijn laatste ontwerpen zou kunnen zijn.

Aan de Lucina zit ook nog een behoorlijke Nederlandse tint. Zij is gebouwd
op de werf van Frans Maas te Breskens, bekend van onder meer de 
Scheldejager, de Fortunella, de Breeon en de Standfasts. Frans Maas tot 
op hoge leeftijd enthousiast en deskundig wedstrijdzeiler, is enkele jaren 
geleden in het harnas gestorven, nadat zijn jacht, ruim op kop liggend in 
een zeezeilwedstrijd, de kiel verloor en kenterde. In hem verloor 
Nederland een groot scheepsbouwer en een befaamd en geliefd 
wedstrijdzeiler. 

De beoordeling van de Lucina
De verwijzing naar de vele foto’s op het internet van dit prachtige schip is 
een aansporing om deze foto’s ook op te zoeken. Zij spreken voor zich, 
desalniettemin willen wij nog eens onderstrepen dat het lidmaatschap met
een schip als de Lucina van harte wordt verwelkomd.



Wij zijn benieuwd kennis te maken met schip en bemanning.

De Lucina wordt ingedeeld in de Classic Klasse van de VKSJ.

Namens de toelatingscommissie,

Maarten Lampe,

Oegstgeest, 31-10-2018
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