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De zeilsport 
ACHTSTE GEHEEL HERZIENE DRUK NAAR HET OORSPRON 
KELIJKE WERK DOOR H.C.A. VAN KAMPEN 



Boten en jachten in tekening 

-------·-- 

349a Carena 32, ontwerp H. Lemstra. L.o.a. 9.63 m, l.w.l. 7.35 m, 
b. 2.80 m, d. 1.42 m, w.v. 4.75 t, ba. 1800 kg, schaal 1: 80 

en van de Germani_,~,t.-Jd.oj'd voor jachten 
gebouwd van multiplex. e Duitse cla:sslficatiemaatschappij heeft 

.,,,,: ·•',..,,- 

terecht veel aandacht gegeveJ} ... a ·· de toepassing van deze plakhouten 
platen. De huid is van 12 riîtÎ{, het de ~.~.meeste schotten van 10 mm 
hechthout: Onder de mast staat een schot ~ 18 mm dikte. Niet minder 
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De zeilsport 

349b Carena 32, z.o. 51.50 m2, gr.z. 23 m2,J 13.10 m2, gen. 28.50 m2, 

schaal 1 : 120; c Carena, mastbeslag, schaal 1: 10 

dan 8 dwarsschotten geve an de romp een grote stijfheid. De inrichting 
geeft vier slaapplaatsen aan, kom~sJn-ch:rmdscheeps en een wc in 
het vooronder, maar dit is minder' eressant dan de gehele opzet van dit 
bijzondere jasbt-thrC~dstrijden ~nel blijkt te zijn. ---- ~ 
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Boten enjachten in tekening 

Een jacht met iets meer lengte, namelijk 9.63 meter over alles, is de 
Carena 32. ontworpen door H. Lemstra. Dit is een stalen schip met uiter 
aard meer waterverplaatsing. ofschoon zoveel mogelijk op het gewicht is 
gespaard. Hierdoor kunnen de lijnen toch een betrekkelijk slank jacht 
laten zien met een goed gevormd grootspant, waarbij de kiel slechts met 
een kleine ronding overgaat in het vlak. Deze vin is kort en niet zeer diep 
- de diepgang gaat maar tot 80 procent van wat de RORC toeliet. Er is 
duidelijk gestreefd naar een klein nat oppervlak. Het roer is daarom ook 
vrij van de kiel gehouden, maar is over de gehele hoogte aan een scheg 
opgehangen, waarmee het een stroomlijnvormig lichaam vormt. Zo'n 
scheg heeft door de geleiding van de stroming een gunstige invloed op de 
roerwerking. Ook uit sterkteoogpunt is deze scheg van waarde. De zeeg is 
in het achterschip wat vlak gehouden, hetgeen ter wille van de meting is 
geschied. 

Het inrichtingsplan laat een symmetrische indeling van de kajuit zien 
met uitdraaibare slaapsofa's en daarboven canvas kooien, die uitgetrok 
ken kunnen worden. In het vooronder is een klapkooi en een toilet. 
Achterin vinden wij hondekooien, tussen deze en de kajuitbanken de 
kombuis en de kaartentafel. De stuurkuip is bijzonder ruim, hetgeen 
vooral gunstig is als het jacht als familiekruiser gebruikt wordt - want 
aan boord verblijven we liefst toch in de open lucht. Ook voor deelneming 
aan zeewedstrijden lijkt dit een aantrekkelijk schip, dat met zorg is ont 
worpen. De detailtekening van mastbeslagen, die wij laten zien, getuigt 
hier ook van. 

Een jacht, waarmee een tocht rond de aarde werd gemaakt is de Svaap, 
ontworpen door John G. Alden, een Amerikaanse jachtarchitect die een 
grote naam heeft gehad. Dit jacht dateert van voor de oorlog, maar wij 
nemen de tekeningen op, omdat het een type vertegenwoordigt, dat voor 
de tochtzeilers op zee nog altijd veel aantrekkelijks heeft. De doorlopende 
lijn van voorsteven en kiel, de diepliggende constructiekiel met de ballast 
er direct onder, de V-vormige spanten met de kim iets. onder de waterlijn, 
de korte forse overhangen en de flinke zeeg, zijn alle kenmerken, die voor 
een zeegaand jacht nog steeds graag gezien worden. Daarbij komt het 
kitstuig met een bezaan, die een flink oppervlak heeft, en de kotterge 
tuigde grote mast. Het is de voorlijke plaats van die mast, die wij voor een 
zeegaand jacht minder geschikt achten, omdat de stampbewegingen 
erdoor worden ondersteund. De tekeningen zijn een beschouwing waard. 

De Three Quarter Ton Sloop. ontworpen door E.G. van de Stadt, laat een 
heel ander beeld zien dan de Svaap. In alle opzichten komen hier de 
nieuwere tendensen duidelijk uit. De lijnen doen wel denken aan de hier 
voor behandelde Pion van dezelfde ontwerper, maar het achterschip is 
veel meer ingeknepen en het vrijboord is relatief hoger. Wel zien wij 
dezelfde holle lijnen in het achterschip en daardoor de vorming van een 
holle scheg voor het roer. Merkwaardig is, dat hierdoor het bodemprofiel 

395 


