Beoordelingsrapport WYNSNOBBER

Naam schip:

Wynsnobber

Type schip:

Scandinavische Volksboot

Ontwerper:

Scandinavische Zeilbonden

Ontwerpjaar:

1940

Bouwer:

P. Bouhuijs

Bouwjaar:

1970

Lengte over dek:

7.72

Lengte c.w.l.:

6.05

Breedte:

2.14

Diepgang:

1.20

Displacement:

1.900 Kg

Ballast:

999,9 Kg

Type romp:

S-spant

Bouwwijze romp:

Overnaads

Bouwwijze dek:

Teakdelen op multiplex dek

Bouwwijze opbouw:

Mahonie

Tuigvorm:

7/8 tuigage

Rondhouten:

Grenen

Zeiloppervlak:

Grootzeil 15,5 m2 Fok 6,75 m2
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Beschrijving
De Wynsnobber is een Scandinavische Volksboot die in 1970 gebouwd is bij Piet
Bouhuijs. Er is voldoende informatie om een beoordelingsrapport te maken.
De scheepswerf van W.F. Bouhuijs is in 1924 opgericht en is nog steeds gelegen
aan de Durgerdammerdijk te Durgerdam. Voor de visserij werden hier vroeger veel
schouwtjes en vletten gebouwd, voor de landbouw de pramen en de melkjollen. De
zeevaartscholen zijn voor Piet Bouhuijs is ook altijd belangrijke opdrachtgevers
geweest. Daarnaast werd er natuurlijk veel voor de pleziervaart gebouwd. Bekend
zijn vooral de vele Scandinavische Volksboten en Noorse jollen die hij bouwde. In
totaal werden door Piet Bouhuijs 22 volksboten gebouwd. De eerste, de Pimpernel
(ook lid van de VKSJ), werd in 1959 gebouw. Bouhuijs bouwde zijn volksboten
zoveel mogelijk conform het originele ontwerp. Sinds de oprichting in 1924 zijn er
zo’n 600 schepen gebouwd op deze werf.
De Wynsnobber is dus gebouwd naar het originele volksboot-ontwerp dat stamt uit
1940. In de Scandinavische landen werd in die tijd een ontwerpwedstrijd
uitgeschreven voor een goedkoop jachtje geschikt voor zowel wedstrijd- als
toervaren. De Scandinavische Volksboot was hiervan het resultaat. De eerste
volksboten werden in Zweden gebouwd in 1942. Er zijn sinds die tijd wereldwijd zo’n
5000 volksboten gebouwd. Vanaf 1977 voornamelijk in polyester. Op dit ogenblik zijn
er 9 Volksboten actief lid van de VKSJ. De Wynsnobber wordt dus nummer 10.
De uitvoering, zoals de foto's laten zien, is geheel in blank gelakt mahonie, mahonie
kajuitopbouw en een goed gelegd teak dek. De strijkbare grenen mast completeert
het geheel.

Beoordeling
De Wynsnobber een origineel door Bouhuijs gebouwde Volksboot en daarmee
voldoet ze aan de vormgevingscriteria die de VKSJ stelt aan toelating.
De Wynsnobber wordt ingedeeld in de Classic klasse.
De heer Sluis met zijn Volksboot hartelijk welkom bij de VKSJ en hopen hem met
regelmaat te ontmoeten op de diverse VKSJ evenementen.
Namens de toelatingscommissie,
Govert Munter, Dick ten Cate, Gert van Soest, en Maarten Lampe.
Aalsmeer, 18-09-2013

Sander Bakker
secretaris
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