Beoordelingsrapport “Carrina“
Naam schip:

Carrina

Type schip:

Wishbone schoener

Ontwerper:

F. Shepherd

Ontwerpjaar:

1914

Bouwer:

R.J. Perkins and Sons

Bouwjaar:

1914, 1929 het jaar van tewaterlating

Lengte over dek:

16,46m

Lengte c.w.l.:

12,83m

Breedte:

4,12m

Diepgang:

2,74m

Displacement:

45 ton (Thames Tonnage), 39 ton depl.

Ballast:

15 ton

Type romp:

S-spant langkieler

Bouwwijze romp:

Karveel op gegroeide eiken spanten

Bouwwijze dek:

Teakdelen op spanten

Bouwwijze opbouw:

Teak

Tuigvorm:

Wishbone/ torenschoener met ra-fok

Rondhouten:

Spruce

Zeiloppervlak:

Ca 150m2

Beschrijving Carrina
We hebben voor de beoordeling voldoende foto’s van het schip. Daarnaast is er de
bijkomstigheid dat de Carrina haar haven deelt met het schip van een van de leden van de
Toelatingscommissie. Met haar grote lengte breedte, lange boegspriet en het opvallende
tuigage is de Carrina een eyecatcher in de jachthaven en een baken voor al diegenen die op
Marina Numansdorp aan sturen.
Tenslotte is er naast een mooie flyer van de Carrina een uitgebreide website,
www.carrinaclassics.com, alwaar veel diepte info van het schip is te vinden. Beschrijving van
historie, technische gegevens, werkzaamheden, tochten, wedstrijden, eigenaars etc. Tevens
is een zeer uitgebreide foto Gallery te vinden op de site.
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Het werk van de toelatingscommissie wordt daardoor wel heel erg makkelijk gemaakt!
Wat blijft is de bewondering voor dit enorme, prachtige erfstuk, zomaar te zien voor een
ieder die wil kijken! De Carrina is een product van lang vervlogen Engelse tijden, waarin
watersport en met name zeilen iets was voor de upper ten die daarbij dan wel werd
geholpen door beroepsscheepsvolk.
Een schip als de Carrina had toentertijd zeker een vaste schipper en een knecht, alleen al om
de zaken bij te houden! Gezeild werd (wedstrijd) met een bemanning van 13 man. Het schip
was toen als gaffel topzeilschoener getuigd.
In de huidige tijd is dat natuurlijk moeilijk voor te stellen. Dat betekent wel dat je als
eigenaar van nu wel een enorme drive moet hebben om zo’n kroonjuweel onder je beheer
te nemen en in stand te houden. Het zeilen blijft een meerpersoons effort, ondanks het feit
dat alle zeilen, behalve de kluiver en de vlieger, self tacking zijn. Alleen het manoeuvreren op
de motor om in de havenkom te draaien en aan te leggen in de box, is een kunst apart, die
alleen werkt als er goed wordt samengewerkt tussen de roerganger en degene die de motor
met keerkoppeling bedient. Vervolgens is er ook minstens iemand nodig die de boegspriet in
de gaten houdt en tenslotte is een handje met stootwil en meerlijn ook nooit weg.
Maar ja als de zeilen gehesen en getrimd zijn en de koers, op ruimer water is uitgezet, is er
alle comfort aan boord om te genieten van een fijne tocht en van al dat klassieks waar je in
en op zit.
Ga je evenwel wedstrijdzeilen, als deelnemer van de D.C. in 2007, dan is het continue alle
hens aan dek! Maar dat levert wel heel bijzondere beelden op, getuige ook de website!

De huidige eigenaar begon zijn termijn met de Carrina in 2003 met een grondige refit,
waarbij niet aan de originaliteit werd getornd en op basis van de bouwtechniek van weleer
het nodige werk werd verricht. Een verslag van deze werkzaamheden is te zien op de site.
Nu, anno 2009, is er weer werk aan de winkel. Allereerst is er scheepstimmerwerk aan de
teakhouten railing constructie (in verband met stormschade door de grote krachten die
ontstaan door de windvang van het tuig) en aan de eikenhouten spantoplangers (door
inwatering van bovendeks). Daarnaast is het bovenwater verfwerk van de teakhouten
romphuid toe aan een revisie. De blank gelakte delen aan dek en opbouw zijn deze zomer
aangepakt.

De beoordeling van de Carrina
Uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat de Carrina met haar ontwerp en bouwjaar van
1914 zonder meer in de Vintage klasse van de VKSJ dient te worden ingedeeld.
Haar hoge mate van authenticiteit maakt haar een prachtige tijdscapsule en daarmee een
vindplaats voor jachtbouw archeologen!
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Ongelofelijk dat je zoiets gewoon in het wild kunt tegenkomen anno 2009 aan het Hollands
Diep! Dat maakt meteen duidelijk dat het wel heel bijzonder is dat iemand het overziet zo’n
prachtig erfstuk onder zijn hoede te nemen en het met moed beleid en trouw, inspanning en
kosten, gedurende zijn termijn te bewaren voor zijn opvolger(s).
Uiteindelijk geldt ook voor de eigenaars van de klassieke schepen dat het bezit wederkerig
is:
Je moet wel heel bezeten er van zijn om het te kunnen bezitten! Anders is het bezit van de
zaak het (begin van) het einde van het vermaak!

Advies
De toelatingscommissie adviseert het bestuur de Carrina te verwelkomen in de gelederen
van de VKSJ als een prachtig voorbeeld van de jachtbouw uit de tijd waaraan de VKSJ blijkens
haar toelatingscriteria zo veelvuldig refereert: de tijd van de grote kotters en schoeners, de
tijd van de Brittannia.
Roosendaal, 1 oktober 2009,
De Toelatingscommissie
Govert Munter, Warse Roosenboom en Maarten Lampe

Bijlage indeling in klasses.

Klasse-indeling
Om tot de VKSJ toegelaten te worden dient een schip in één der volgende klassen ingedeeld
te kunnen worden. Uitgangspunten zijn het historisch belang van het schip, alsmede een
voldoende mate van authenticiteit in de uitvoering van het schip..

Vintage

Een klasse van schepen met een bouwjaar tot 1950, waarvan de
vormgeving grotendeels voldoet aan de vooroorlogse esthetische
verhoudingen zoals deze door de vooraanstaande ontwerpers destijds
werden gehanteerd.
De vereiste minimum authenticiteitspercentages zijn hierbij:
tot 1930: 55%; 1930 tot 1940: 60%; 1940 tot 1950: 65%
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Vintage Historical Een klasse van schepen met een bouwjaar tot 1950, waarvan de
vormgeving weliswaar substantieel afwijkt van de vooroorlogse
esthetische verhoudingen zoals deze door de vooraanstaande
ontwerpers destijds werden gehanteerd, echter daarbij wel degelijk
zijn oorsprong in vindt.
De vereiste minimum authenticiteitpercentages zijn hierbij:
tot 1930: 55%; 1930 tot 1940: 60%; 1940 tot 1950: 65%

Classic

Een klasse van schepen met een bouwjaar van 1950 tot 1970, waarvan
de vormgeving grotendeels voldoet aan de vooroorlogse esthetische
verhoudingen
zoals deze door de vooraanstaande ontwerpers destijds werden
gehanteerd.
De vereiste minimum authenticiteitspercentages zijn hierbij:
1950 tot 1960: 65%; 1960 tot 1965: 70%; 1965 tot 1970: 75%

Classic Historical Een klasse van schepen met een bouwjaar van 1950 tot 1970, waarvan
de vormgeving weliswaar substantieel afwijkt van de vooroorlogse
esthetische verhoudingen zoals deze door de vooraanstaande
ontwerpers destijds werden gehanteerd, echter daarbij wel degelijk
zijn oorsprong in vindt.
De vereiste minimum authenticiteitspercentages zijn hierbij:
1950 tot 1960: 75%; 1960 tot 1965: 80%; 1965 tot 1970: 85%

Semi Pre-Modern Een klasse van schepen met het bouwjaar van 1945 tot 1970, waarvan
met name de vormgeving van de opbouw voor die tijd futuristische
stijlelementen vertoont.
De vereiste minimum authenticiteitspercentages zijn hierbij:
1945 tot 1955: 85%; 1955 tot 1970: 90%

Premodern

Een klasse van schepen met het bouwjaar van 1945 tot 1970, waarvan
met name de vormgeving van de romp maar veelal ook de opbouw
voor die tijd futuristische stijlelementen vertoont.
De vereiste minimum authenticiteitspercentages zijn hierbij:
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1945 tot 1955: 85%; 1955 tot 1970: 90%

Vintage replica 1 Een jacht wordt beschouwd als “Vintage-yacht replica 1”, als dat jacht
ontworpen is vóór 01 januari 1950 en gebouwd is na 31 december
1949 en er bij de constructie van dit jacht niet is afgeweken van de
constructiemethoden en materiaalkeuzes zoals deze in 1940
gebruikelijk waren. Een klasse van schepen waarvan de vormgeving
grotendeels voldoet aan de vooroorlogse esthetische verhoudingen
zoals deze door de vooraanstaande ontwerpers destijds werden
gehanteerd. De vereiste minimum authenticiteit percentages zijn
hierbij:
1940:

70%

Vintage replica 2 Een jacht wordt beschouwd als “Vintage-yacht replica 2”, als dat jacht
ontworpen is vóór 01 januari 1950 en gebouwd is na 31 december
1969 en er bij de constructie van dit jacht niet is afgeweken van de
constructiemethoden en materiaalkeuzes zoals deze in 1940
gebruikelijk waren. Een klasse van schepen waarvan de vormgeving
grotendeels voldoet aan de vooroorlogse esthetische verhoudingen
zoals deze door de vooraanstaande ontwerpers destijds werden
gehanteerd. De vereiste minimum authenticiteit percentages zijn
hierbij:
1940:
75%

Vintage replica 3 Een jacht wordt beschouwd als “Vintage-yacht replica 3”, als dat jacht
ontworpen en gebouwd is na 31 december 1969. Een klasse van
schepen waarvan de vormgeving grotendeels voldoet aan de
vooroorlogse esthetische verhoudingen zoals deze door de
vooraanstaande ontwerpers destijds werden gehanteerd. De vereiste
minimum authenticiteit percentages zijn hierbij:
1940:
80%

Vintage Historical replica 1
Een jacht wordt beschouwd als “Vintage-historical yacht replica 1”, als
dat jacht replica 1 ontworpen is vóór 01 januari 1950 en gebouwd is
na 31 december 1949 en er bij de constructie van dit jacht niet is
afgeweken van de constructiemethoden en materiaalkeuzes zoals
deze in 1940 gebruikelijk waren. Een klasse van schepen waarvan de
vormgeving weliswaar substantieel afwijkt van de vooroorlogse
esthetische verhoudingen zoals deze door de vooraanstaande
ontwerpers destijds werden gehanteerd, echter daarbij wel degelijk
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zijn oorsprong in vindt. De vereiste minimum authenticiteit
percentages zijn hierbij:
1940:

70%

Vintage Historical replica 2
Een jacht wordt beschouwd als “Vintage historical-yacht replica 2”, als
dat jacht replica 2 ontworpen is vóór 01 januari 1950 en gebouwd is
na 31 december 1969 en er bij de constructie van dit jacht niet is
afgeweken van de constructiemethoden en materiaalkeuzes zoals
deze in 1940 gebruikelijk waren. Een klasse van schepen waarvan de
vormgeving grotendeels voldoet aan de vooroorlogse esthetische
verhoudingen zoals deze door de vooraanstaande ontwerpers destijds
werden gehanteerd. De vereiste minimum authenticiteit percentages
zijn hierbij:
1940: 75%

Vintage Historical replica 3
Een jacht wordt beschouwd als “Vintage-yacht replica 3”, als dat jacht
ontworpen replica 3 en gebouwd is na 31 december 1969. Een klasse
van schepen waarvan de vormgeving grotendeels voldoet aan de
vooroorlogse esthetische verhoudingen zoals deze door de
vooraanstaande ontwerpers destijds werden gehanteerd. De vereiste
minimum authenticiteit percentages zijn hierbij:
1940: 80%

Classic replica 1
Een jacht wordt beschouwd als “Classic-yacht replica 1”, als dat jacht
ontworpen is tussen 31 december 1949 en 01 januari 1970 en
gebouwd is na 31 december 1969 en er bij de constructie van dit jacht
niet is afgeweken van de constructiemethoden en materiaalkeuzes
zoals deze in 1965 gebruikelijk waren.
Een “classic yacht replica 1” is een schip waarin de esthetische
elementen in de vormgeving van het onderwaterschip,
bovenwaterschip, dek, kuip, opbouw, tuig en materialen, in
overeenstemming zijn met het “Britannia”-ideaal. De vereiste
minimum authenticiteit percentages zijn hierbij:
1965: 75%

Classic replica 2
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Een jacht wordt beschouwd als “Classic-yacht replica 2”, als dat jacht
ontworpen en gebouwd is na 31 december 1969 en er bij de
constructie van dit jacht niet is afgeweken van de
constructiemethoden en materiaalkeuzes zoals deze in 1965
gebruikelijk waren.
Een “classic yacht replica 2” is een schip waarin de esthetische
elementen in de vormgeving van het onderwaterschip,
bovenwaterschip, dek, kuip, opbouw, tuig en materialen, in
overeenstemming zijn met het “Britannia”-ideaal. De vereiste
minimum authenticiteit percentages zijn hierbij:
1965: 85%

Een kandidaatschip dient aan het bovengenoemde van toepassing zijnde minimum
authenticiteitspercentage te voldoen. Bij een ‘papieren’ beoordeling wordt bepaald in welke
klasse een kandidaatschip valt; bij een gunstig advies volgt in principe het lidmaatschap.
Een ‘praktijkschouw’ (werkelijk bezoek aan het schip) zal slechts plaats dienen te vinden
indien de toelatingscommissie t.a.v. de verstrekte informatie gerede twijfel heeft omtrent
het behalen van het vereiste minimum authenticiteitspercentage.
Indien tijdens een ‘praktijkschouw’ mocht blijken dat het minimum vereiste
authenticiteitspercentage niet kan worden behaald, zal er met de desbetreffende eigenaar
besproken worden wat er aan het schip gedaan moet worden om alsnog binnen het
minimum vereiste authenticiteitspercentage te komen. Als zowel de eigenaar als het bestuur
van de VKSJ zich kunnen vinden in het betreffende “plan van aanpak“ kan de eigenaar van
het kandidaatschip voor een bepaalde tijd bij de VKSJ gezien worden als zijnde een ‘aspirantlid’.
Om tot een indeling in een der bovengenoemde klasse’s te komen beoordelen we de
onderdelen van het schip naar de criteria voor de classic klasse; eventueel geconstateerde
afwijkingen in esthetica t.o.v. deze stijl bepalen in welke andere klasse het schip eventueel
dient te worden geplaatst.
Wil het schip in aanmerking komen om in een klasse geplaatst te worden dan dient er bij het
ontwerp (en uitvoering) sprake te zijn van een ongestoorde esthetische balans tussen de
vormgeving van het schip en zijn gebruiksdoeleinden; anders gezegd: de gebruiksdoeleinden
mogen bij het ontwerp niet geleid hebben tot een onbalans in de (ongeschreven)
esthetische verhoudingen, zoals deze vanuit het (vooroorlogse) perspectief werden beleefd.
Het gaat hier om de balans die moet worden gevonden in de verhouding van de overhangen
tot de L.O.A.; de zeeg die gekoppeld dient te zijn aan de gevonden verhouding van het
L.O.A./L.W.L.; het minimum vrijboord in relatie tot de L.W.L.;de verhouding van de lengte
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van de opbouw t.o.v. de L.O.A.; de hoogte van de opbouw t.o.v. het minimum vrijboord en
de verhouding van de lengte van het hondehok t.o.v. de totale lengte van de opbouw, en de
hoogte van het hondehok t.o.v. het minimum vrijboord.
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Klasse

Ontwerp Bouw

Ontwerp

Esthetische

Materiaal

Constructie

vormgeving

vd romp

vd romp

Rompvorm

Voorbeelden

jaar

jaar

Vintage

< 1950

< 1950

Bestaand

Britannia-ideaal

Hout, metaal

Traditioneel

S-spant, rondspant

SOLWAY MAID, Friso, Englyn, Melody-A, Folkboat

Vintage replica 1

< 1950

> 1950

Bestaand

Britannia-ideaal

Hout, metaal

Traditioneel

S-spant, rondspant

Een "Vintage" echter gebouwd na 1950; Hera ('46/'57)

Vintage replica 2

< 1950

> 1970

Bestaand

Britannia-ideaal

Hout, metaal

Traditioneel

S-spant, rondspant

ZEEAREND

Vintage replica 3

> 1970

> 1970

Nieuw

Britannia-ideaal

Hout, metaal

Traditioneel

S-spant, rondspant

Nieuw schip conform Vintage en tijdsbeeld van voor 1950

Vintage Historical < 1950

< 1950

Bestaand

Brit.-ideaal / compromis Hout, metaal

Traditioneel

S-spant, rondspant

MISTY BLUE, KIEK UUT, Beulakermeerkruisers, bakdekkru

< 1950

< 1965

Bestaand

Niet geheel Brit.-ideaal Hout

Traditioneel

Enkel knikspant

THE FAIR WIND

< 1950

< 1950

Bestaand

Niet geheel Brit.-ideaal Metaal

Traditioneel

Enkel knikspant

Vintage Historical replica
< 1950
1

> 1950

Bestaand

Brit.-ideaal / compromis Hout, metaal

Traditioneel

S-spant, rondspant

Een "Vintage-Historical" echter gebouwd na 1950

Vintage Historical replica
< 1950
2

> 1970

Bestaand

Brit.-ideaal / compromis Hout, metaal

Traditioneel

S-spant, rondspant

Beulakkermeerkruiser modern gebouwd na1950

Vintage Historical replica
> 1970
3

> 1970

Nieuw

Brit.-ideaal / compromis Hout, metaal

Traditioneel

S-spant, rondspant

Nieuw schip conform Vintage-Historical en tijdsbeeld van voor

Classic

1950-1970 1950-1970 Bestaand

Britannia-ideaal

Hout, metaal

Traditioneel

S-spant, rondspant

TAEPING, Martha McGilda, Barracuda, Jupiter

Classic replica 1

1950-1970 > 1970

Britannia-ideaal

Hout, metaal

Traditioneel

S-spant, rondspant

Isolde, Aurora, Den Dubbelen Arent

Bestaand
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Classic replica 2

> 1970

Classic Historical

> 1970

Nieuw

Britannia-ideaal

Hout, metaal

Traditioneel

S-spant, rondspant

Nieuw ontworpen schip naar het tijdsbeeld van 1950-1970

1950-1970 1950-1970 Bestaand

Brit.-ideaal / compromis Hout, metaal

Traditioneel

S-spant, rondspant

TRINTEL, Trewes Commodore

Semi Pre-Modern

1950-1970 1950-1970 Bestaand

Niet geheel Brit.-ideaal Hout, metaal

Traditioneel

S-spant, rondspant

KINGS CRUISER, BABY WEEKENDERS

Pre-Modern

1945-1970 1945-1970 Bestaand

Brit.-ideaal losgelaten

Traditioneel

S-spant, rondspant

MYTH OF MALHAM 1946, CAPTAIN JEWEL 1963

Hout, metaal
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