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Beoordelingsrapport  “Noorderlicht” 
 

Datum aanmelding 6-7-15 

Lid Id   Boot ID Lid nr: 1328                              Boot ID : 1053 

Foto’s op website Ja 

Naam schip: Noorderlicht /  vh   Gouden Grendel en Charibdis 

Type schip: Kielmidzwaard kids 

Ontwerper: G.A.Kroes & Zn 

Ontwerpjaar: 1968 

Bouwer: G.A. Kroes & Zn  Kampen 

Bouwjaar: 1976 

Lengte over dek: 9.80 m1 

Lengte c.w.l.:  

Breedte: 3.20 m1 

Diepgang: 1.10 m1 

Displacement: 7 ton 

Ballast:  Gietijzer  2000 kg 

Type romp: S-spant 

Bouwwijze romp: Hout overnaads 

Bouwwijze dek:  Hout 

Bouwwijze opbouw: Hout 

Tuigvorm: kits 

Rondhouten: Hout hol 

Zeiloppervlak: Ca 50 m2 
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Beschrijving 
 

Dit prachtig Kroes ontwerp uit 1968 is sinds 2014 in het bezit van de huidige eigenaar. 
Het kits getuigde en overnaads gebouwde kielmidzwaard schip is in 1976 bij de 
Kroeswerf te Kampen te water gelaten onder de naam Gouden Grendel en heeft daarna 
lange tijd de naam Charibdys gehad. Inmiddels is de naam wederom gewijzigd in 
Noorderlicht. Vroeger geloofden veel zeelieden dat het veranderen van de scheepsnaam 
ongeluk bracht. In werkelijkheid was het meestal zo dat een reder bij de bouw van een 
nieuw schip ook de naam “meenam” waardoor het oude, vaak niet meer goed 
onderhouden schip, door de nieuwe eigenaar wel van een nieuwe naam moest worden 
voorzien. Het ongeluk werd dus feitelijk veroorzaakt door het slechte onderhoud.  Bij de 
Noorderlicht is hier natuurlijk geen sprake van. Het schip is door de huidige eigenaar in 
tip-top conditie overgenomen van de vorige eigenaren. Voor zover de foto’s ons laten 
zien ziet het schip er goed onderhouden uit. Van dit type zijn eerder de Zevensprong  nu 
de God en Godin en de Dodona te water gelaten. Sterk gebouwd en functioneel uitgerust. 
Schepen zoals Gait Kroes ze graag zag. De witgeschilderde romp en blank gelakte 
gangboord en opbouw is een combinatie die we vaak zien bij Kroes schepen en het moet 
gezegd worden: het staat ook goed. De buiskap is gelukkig van beperkte afmeting.  

 

De beoordeling  

Het spreekt vanzelf dat een schip uit de Kroes-stal uitstekend past binnen de 
toelatingscriteria die de VKSJ stelt.  We heten de Noorderlicht en de eigenaar dan ook 
hartelijk welkom bij de VKSJ en hopen hem met zijn schip vaak tegen te komen bij de diverse 
VKSJ evenementen. 
 

Namens de toelatingscommissie, 

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

 

Pijnacker,      15 november             2015 


