
Beoordelingsrapport  “Oslo”

Naam schip: Oslo

Type schip: 6 Meter Klasse

Ontwerper: Johan Anker

Ontwerpjaar: 1925

Bouwer: Anker & Jensen, Vollen Noorwegen

Bouwjaar: 1925

Lengte over dek: 10,96

Lengte c.w.l.: 6,88

Breedte: 2,06

Diepgang: 1,59

Displacement: 4.200

Ballast: ± 2.750 lood

Type romp: S-spant

Bouwwijze romp: Karveel  mahonie op eiken spanten

Bouwwijze dek: Hout

Bouwwijze opbouw: Hout

Tuigvorm: Sloepgetuigd, driekwart

Rondhouten: Aliminium

Zeiloppervlak:
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Beschrijving

We zijn zeer verheugd met de aanmelding van de Oslo door de heer Schram. Voorwaar een schip met 
een historische start. De door Johan Anker ontworpen en door Anker en Jensen gebouwde 6 meter met 
zeilnummer N17 werd besteld door niemand minder dan Kroonprins Olav van Noorwegen. Kort na het 
winnen van haar eerste regatta in Noorwegen is de Oslo verscheept naar de States om daar mee te 
doen aan wedstrijden tussen een aantal Scandinavische 6 meters en een aantal Amerikaanse 6 meters. 
Ze werd 2e overall. Vervolgens bleef de boot in Amerika en werd mede door haar race-succes snel 
verkocht. De uitgebreide website van de Oslo verhaalt verder over de zoektocht naar de boot, het 
uiteindelijk opsporen en restaureren. In 2009 is met de restauratie begonnen en het project is 
uiteindelijk in 2012 afgerond. Voorwaar een grote klus waarbij kosten nog moeite zijn bespaard. Zo te 
lezen is slechts de loden kiel als geheel behouden gebleven en zijn romp, dek, opbouw en rondhouten 
grotendeels nieuw gebouwd. Uit 1936 is nog een foto te zien waar de Oslo is uitgerust met een 
excentrische schroef aan SB. Gelukkig is het schip nu weer  motorloos uitgerust, zoals de ontwerper het 
ongetwijfeld bedoeld heeft.
Het gehele project is met veel liefde en vakmanschap door opdrachtgever en werf uitgevoerd. Bijna alles 
is conform de originele tekeningen en mede op basis van overleveringen in ere hersteld. Alleen het 
dekhuisje is iets groter / langer uitgevallen maar past prachtig bij de elegante lijnen van de 6 Meter. Na 
het completeren van de herbouw in de US is de Oslo verscheept naar Stockholm om daar opnieuw, maar 
inmiddels 87 jaar later, weer aan het water te worden toevertrouwd. De heer Schram heeft de Oslo 
vervolgens naar Nederland gebracht om hier de wedstrijdwateren dun te varen. Met zo’n plaatje van 
een boot liggen de kansen voor het grijpen. 

De beoordeling 

We hoeven ons hier niet de vraag te stellen of de vormgevingscriteria van deze beauty wel voldoen aan 
de eisen die we daaraan stellen binnen onze vereniging.                                                                                        
Een, naar de originele tekeningen herbouwde, 6 Meter van de beroemdste Noorse ontwerper Johan 
Anker wordt immers per definitie toegelaten tot de VKSJ.

De Oslo wordt ingedeeld in de Vintage klasse.

We heten de heer Schram met zijn Oslo hartelijk welkom bij de VKSJ en hopen hem met zijn schip 
regelmatig te ontmoeten bij onze evenementen.

Namens de toelatingscommissie, 

Govert Munter, Dick ten Cate, Gert van Soest, Sander Bakker en Maarten Lampe.

Aalsmeer, oktober 2012
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De 1e, 2e en 3e International Rule

Een toelichting op deze meetformules.

1e:  L+B+1/2G+3d+1/3VS-F
                     2

2e:  L+0,25G+2d+VS-F
       2,5

3e:  L+2d+VS-F
2,37

In bovenstaande formules is L de lengte, gemeten op een per klasse vaste hoogte boven de LWL, 
gecorrigeerd voor de (strak getrokken) kettingmaat van de voor en achteroverhang. B is de grootste 
breedte, G is de kettingmaat van het spant op 55% LWL. “d” is de zgn. girth-difference op het grootspant, 
het verschil tussen de strakgetrokken kettingmaat en de aanliggende kettingmaat.
S is het zeiloppervlak en F de maat van het vrijboord.
Het voert wat ver om aan te geven hoe een en ander gemeten dient te worden en welke maxima en/of 
minima in de diverse formules dienen te worden gehanteerd.
Uit bovenstaande formules is goed het verschil tussen de boten van de 1e, de 2e en de 3e Rule te verklaren.
In principe worden alle positieve factoren in de noemer gezien als snelheidsverhogende factoren, die dan 
wel lineair, gedeeltelijk of gedeeltelijk-exponentieel meetellen in de bepaling van de wedstrijdmaat. Wat 
dat betreft lijken de formules natuurlijk op elkaar.
Nu gaat het om de verschillen:
Opvallend is dat B in de 1e Rule als positieve factor voorkomt, hetgeen blijkt uit de geringe breedte van de 
boten van de 1e Rule. De 1/2G in de formule resulteert in een ondiepe lange kiel die van voor naar achter 
afloopt naar de maximaal toegestane diepte, juist voor het roer. De 3d resulteert in een heel erg weke kim.
In combinatie met de 1/3VS, waardoor er weinig penalty was op het zeiloppervlak, leidde dit tot schepen 
met een wolk aan zeilen,  geringe aanvangs- en vormstabiliteit en de daarvan afgeleide problemen bij 
zwaar weer.
In de 2e Rule vervalt de penalty voor de breedte (B), wordt de G nog maar voor 25% meegenomen en wordt 
3d vervangen door 2d, terwijl 1/3VS wordt vervangen door VS.
Gevolg is een beperking van het relatief vrije zeiloppervlak, een gezondere lengte-breedte verhouding, een 
wat minder dramatisch weke spantvorm en een kleine verbetering van het kielprofiel, dat nog wel 
kenmerkend ondiep voorin is en in één rechte streep afloopt naar de hak van het roerblad. De licht- en 
middenweer eigenschappen zijn uitstekend.
In de 3e Rule komt de G te vervallen, maar blijft de 2d. Dat maakt van de meterklassen nog steeds zware 
schepen met veel waterverplaatsing onderin, waardoor het ballastaandeel hoog kan en moet zijn.
Mede door de ontwikkeling van de zeilmeetmethoden in de dertiger jaren, de genua en de spinaker, 
konden de schepen geleidelijk aan zwaarder en langer worden en daarmee ook sneller, in die zin dat ze 
eerder hun rompsnelheid halen. Meer zit er evenwel niet in i.v.m. de loodmijn onder de brede kielbalk. In 
Duitsland “Kielschwein” genoemd. Gaat het harder, neemt alleen de hekgolf toe tot spectaculaire 
proporties.

Tenslotte, wanneer een schip KAN worden gemeten in één der 3 Rules en de uitkomst wellicht bevredigend 
is qua maat, is nog steeds verre van zeker of het schip zich kwalificeerde.
Daarvoor moet/moest aan een groot aantal voorwaarden zijn voldaan met betrekking tot de bouwwijze, 
materiaalkeuze en materiaaldikte, soortelijke gewichten en dergelijken. Dit diende al tijdens de bouw al te 
zijn gecontroleerd door daartoe aangewezen meters en Lloyds Register.
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