
 

 

 

 

 

Beoordelingsrapport   
Naam eigenaar: Frits de Waele 

 Adres:  

Telefoon:  

e-mail, www: Frits.dewaele@scarlet.be 

Eigenaar sinds 1982 

Datum aanmelding  

Lid Id   Boot ID 1378/905 

Foto’s op website Ja 

Naam schip: Qui Vive 

Type schip: Kajuitzeiljacht 

Ontwerper: Onbekend 

Ontwerpjaar: 1930 – 1938 

Bouwer:  Onbekend 

Bouwjaar: 1930 – 1938 

Lengte over dek: Ca 8 m 

Lengte c.w.l.: Ca 6,60m 

Breedte: Ca 2m 

Diepgang: Ca 1,15m 

Displacement:  Ca 1800 kg 

Ballast:  Ca 680 kg lood in stalen slof 

Type romp: s-spant 

Bouwwijze romp: Karveel, op eiken spanten en stalen wrangen 

Bouwwijze dek:  Gelegd teak op hechthouten onderdek en pine balkjes 

Bouwwijze opbouw:  Hechthout en teak dakje 

Tuigvorm: Sloep 3/4 

Rondhouten: Aluminium 

Zeiloppervlak: Ca 24 m2 

Ligplaats:  
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Beschrijving Qui Vive: 

Toen de huidige eigenaar zijn schip kocht, was het in deplorabele staat. Een kleine rekensom 

leert dat dit zo’n 36 jaar geleden is geweest. Vraag is wie nu gelukkig was met deze aankoop, 

de koper of het scheepje. Wij denken in elk geval dat het scheepje de gelukkigste was. 

Destijds was ze een klein in Nederland RORC gemeten kieljachtje van onheldere oorsprong, 

uiteindelijk ontdaan van een deel van het achterschip, opgezadeld met een doodskleed van 

polyester en een er op geflanste opbouw, waaronder je ternauwernood kon zitten . Kit en 

staalplaatjes waren remedie voor veel kwalen, aan dek als ook aan boeg en spiegel. De 

verhalen hierover laten we graag aan de eigenaar. 

We moeten het scheepje bezien zoals ze nu is……en ook een kijkje nemen in het verleden om 

te zien wat ze was! 

Alle moderniteiten ten spijt, waarmee ze nu is uitgerust kun je in de Zeilsport van H.C.A. Van 

Kampen als je door je oogharen kijkt en het dus niet te nauw neemt, een profiel afbeelding 

vinden van de huidige Qui Vive (BLZ 26 afb.  4) een jachtje met partieel bakdek. De 

voordelen zijn in de tekening aangegeven, zij spreken voor zich.  Je kunt nu wel zitten!  

De foto’s bij de aanmelding tonen een mooie S-spant en een voor het oog klein roer, dat nogal 

diep geplaatst is aan de achterzijde van de kiel. De reden daarvoor is waarschijnlijk dat de Qui 

Vive in een ver verleden eens was voorzien van een inboard motor waarvan de schroefas 

langs de roeras, dus enigszins excentrisch was gemonteerd. Natuurlijk moet de schroef vrij 

blijven van het roerblad, dus is dat in vroegere tijden ingekort aan de bovenzijde. 

Na de inboard, die de al heel beperkte binnenruimte in de romp/kuip zal hebben ontsierd,  

kwam de slagroomklopper, ofwel de buitenboord motor. Zo’n zwaar geval op de spiegel is 

niet goed voor je bootje. Het trilt en het is toch een gewicht dat door gaat drukken. Als 

daarmee in de basis geen rekening is gehouden bij het ontwerp, dan komt er op een gegeven 

moment een groot probleem van. Uiteindelijk eindigt dat vaak in het inkorten van de romp, 

door gewoonweg een stuk af te zagen. De eigenaar realiseerde zich dat hij een 

buitenboordmotor hat gekocht met een bootje er aan…… 

De neus van een schip is ook een gevoelig deel bij oude bootjes. Bij aanvaringen of 

aanlegmanoeuvres vaak de eerste schade, maar ook het onoordeelkundig aanpassen van het 

tuigplan kan leiden tot problemen. Onzorgvuldige winterstalling op een enkele bok zonder 

steun onder boeg en hek kan ook al tot vervorming leiden. En eerlijk is eerlijk, een neus zaag 

je er niet zomaar af om er een nieuwe aan te plakken. De gangen vallen uit elkaar als het 

verband weg is en zie dat dan meer weer goed te krijgen. De eerdere eigenaren van de Qui 

Vive wisten met kit en staalplaatjes het leven van de neus wel te verlengen. Maar kit en 

staalplaatjes kunnen niet verhinderen dat de romp slap wordt als gevolg van de torsie op het 

schip, de druk van de buitenboord motor het uitlubberen van de klinknagels, de vermoeidheid 

van het hout etc. etc. Lekkages aan dek en in de romp zijn het gevolg en als er een 

polyesterlaag om de romp zit, is het einde nabij. 

Niet elk bootje in die staat treft een flinke Frits met twee rechter handen en een ongebreideld 

enthousiasme! 

De Qui Vive is bij deze gefeliciteerd! 



 

 

De Rosetta van destijds kon op die manier de Qui Vive worden. 

De oorsprong van de Qui Vive: 

De Qui Vive is van stapel gelopen als een Int. 5m. Dit scheepstype is ontstaan in Frankrijk 

aan het eind van de 20er jaren van de vorige eeuw. De kleinste variant van de International 

Rule was de 6mR. Met haar 10,5 á 11,5 m lengte toch al een substantieel schip, dat zoals zo 

vaak in die tijd, het kleine speeltje was van de happy few. 

In die tijd was juist bekend dat de 6mR zijn Olympische status zou behouden, waardoor de 

Fransen het opportuun vonden om de One Ton Cup, die in 6mR werd verzeild, door kleinere 

3 mans kielboten te laten verzeilen ……. De Int 5m! De formule is wel wat eenvoudiger dan 

de echte formule voor de International Rule, immers de zgn. Girth Difference ontbreekt, 

terwijl ook de lengte bepaling voor de formule eenvoudiger is. Overmatige overhangen 

vergroten de gemeten lengte. Het ontbreken van de factor voor de Girth Difference verklaart 

het geringe volume van de romp en daarmee de geringere waterverplaatsing. Waar een 6mR 

ca 4 ton weegt, brengt de Int. 5 meter slechts ca 1,8 ton op de schaal. Het grootste deel van het 

verschil zit hem in de hoeveelheid ballast die er onder hangt. Her romp[gewicht zonder ballast 

zal niet veel groter zijn voor de 6mR.  

Overigens de formule voor de 5,5mR wijkt ook af, maar dat terzijde. 

De beoogde ontwikkeling van de Int. 5m klasse ging toch minder vlot, tot in Finland opeens 

interesse ontstond in deze kleinere kielboot en men daar een serie van ca 25 schepen liet 

bouwen. De rest van Scandinavië volgde snel, evenals Duitsland. 

Nederland was niet zo in beeld. Bij nasdere naspeuring bleek  dat er wel enkele zijn gebouwd 

in Nederland. Van der Stadt  tekende en bouwde er een, de Trial, een baanbrekend ontwerp 

met  vinkiel en balansroer, maar bouwde deze om tot een klein RORC jachtje, waarmee hij 

vele prijzen won. Minimale accommodatie, een primus en een waterdichte kist en een grote 

lenspomp. De bemanning zat achter in de kuip naast elkaar het bootje sturend met joysticks. 

Op de bouwlijst van Hitters en Proost kom je ook een aantal Int 5 meters tegen, waarvan er 

een is ontworpen door de Baron. 

Kijk je bij Abeking en Rasmussen, dan staan er verschillende op hun lijst. Oskar Schelin heeft 

er ook een aantal gebouwd. Het is de moeite waard om eens op de site van die werf te kijken. 

KBVARV.SE, onder het kopje Historia. Daar vind je een filmpje van de bouw van een 22m 

scherenkruiser, qua bouwproject vergelijkbaar. 

In totaal zijn er zo’n 350 van gebouwd, waarvan er nog ca 150 over zijn. 

Het is dus een grote vraag waar de Qui Vive vandaan is gekomen. Ze kan oorspronkelijk 

Nederlands zijn geweest. Het antwoord op die vraag is evenwel niet meer belangrijk. Ze is in 

de huidige staat zover van de oorsprong verwijderd, zo anders, dat het niets meer uit maakt. 

Ze is wat ze is en ze is zeker heel bijzonder……. 

Hierbij nog wat algemene info over de bouwwijze van meterklassen, en scherenkruisers: 

De bouw werd, omdat het geen eenheidsklassen betrof, begeleid door Lloyds, Veritas of de 

Classifications officer van de Int. 5m Club dan wel het Verbond. 



 

 

Scantlings, waren voorgeschreven, evenals bepaald maximum en minimum maten, materialen 

en dergelijken. Men wilde graag een level playing field voor deze klassen en liet de 

vernieuwingsdynamiek over aan de ontwerpers en de bouwers die op basis van hun succes 

weer nieuwe opdrachten konden werven, van particulieren die graag vooraan wilden varen. 

De boten werden gebouwd op tijdelijke mallen of stalen spanten, geklonken met koperen 

nagels aan de ingebogen eiken spanten terwijl voor de stalen spanten vuur verzinkte stalen 

nagels werden gebruikt. De gangen werden pas en strak op elkaar bevestigd, zonder breeuwen 

of kitten (een zonde op een houten gangen boot) de spanning tussen de gangen maakte de 

boot waterdicht, zodra de boot te water kwam. 

In sommige gevallen werd de naad extra waterdicht gemaakt met een draad katoen, die werd 

gelegd in een ondiepe groef die was gedrukt in de naadkanten van de gang. Door de ontelbare 

lagen lijnolie waarmee de romp zowel in- als uitwendig werd behandeld, nadat ze was 

geschuurd werd hout en naad ook in zekere mate qua vochthuishouding gestabiliseerd en 

daarmee verduurzaamd. In de jaren na de eerste wereldoorlog werd de ballastkiel veelal van 

lood gegoten, behalve wanneer dit bij klasse voorschrift niet was toegestaan. Gegoten werd in 

een zandmal of een stalen mal. Veel schepen uit die tijd zijn hun loden kiel kwijt geraakt aan 

de wapenindustrie. Bekend voorbeeld is de Angödomen, de Zweedse 9mR uit 1908. Zij heeft 

een gietijzeren ballastgewicht, dat opvallend dieper steekt dan ooit de bedoeling was van de 

ontwerper (Gunnar Melgren). 

De Quivive schijnt zijn loden kiel in stalen mal nog te hebben. Dat is waarschijnlijk nog wel 

vast te stellen. 

De huid van de Int. 5m was van mahonie of kerngrenen, de spanten waren van gebogen 

eikenhout. De backbone, kielbalk, stevenbalk en hekbalk alsmede de grote knieën waren van 

gegroeid kwaliteitseikenhout. De maten van dit alles waren voor de klasse voorgeschreven. 

Evenals het minimum gewicht.   

Het tuig van de Int. 5m was in het algemeen niet extreem. De voordriehoek was in het 

algemeen bescheiden, in die zin dat het voorstag waaraan de fok werd gehesen, niet helemaal 

op de steven was bevestigd, maar ca 60 cm terug op het dek aangreep. De mast stond op de 

kielbalk, niet te ver voor de ballast. Knud Reimers experimenteerde met een grootzeil met 

extreem korte giek en een grote achterlijk ronding. Daardoor kon de aangrijping van de fok 

helemaal op het voorste puntje van het voordel uitkomen. De mast had daarbij wel een grote 

valling achterover. 

In de huidige staat wordt de fok helemaal op de boeg gevoerd, hetgeen met de ingekorte 

achtersteven de balans in het ontwerp van een Int. 5m te niet doet. De kwaliteit van deze 

schepen lag juist in de fijne balans tussen overhangen voor en achter, de overhangen in relatie 

tot lengte over dek en de waterlijn lengte en de hoogte van het vrijboord. Met het slanke hoge 

tuig ontstond daardoor een zeer elegant scheepje.  

Die kwaliteit heeft de Quivive door de jaren en haar metamorfose wel verloren. 

Maar ja de toelating bij de VKSJ is geen schoonheidswedstrijd. 

De Quivive leeft en ze is niet opgestookt, ze vaart en de eigenaar heeft nog plannen met haar, 

dus er is nog toekomst voor het scheepje! Dek en huid zijn dicht, de kielbalk is vernieuwd 

evenals de rest van de backbone en de spanten zijn vernieuwd en met koperen nagels 

bevestigd. De romp is gesplined, nadat de naden waren uitgefreesd en de balkwegers zijn 



 

 

vervangen evenals de wrangen. Eigenlijk is het jammer dat de achtersteven niet is aangelengd 

tot de oorspronkelijke maat met het bijbehorende wat achterover hellende spiegeltje. Maar ja 

soms moet er wat te wensen blijven! Zelf zou ik dat verreweg prefereren boven de constructie 

van een boegspriet voor een genaker………of iets dergelijks. 

De beoordeling 

De Quivive is een voorbeeld van een scheepje uit het vintage tijdperk. Het wonder dat haar 

heeft gered heeft ook een grote prijs gevraagd die is af te lezen uit de grote afstand die is 

ontstaan tussen de QuivVive en de Int. 5m.  

Anderzijds hebben we vastgesteld dat de globale inrichting van het scheepje, schetsmatig 

aansluiting heeft behouden bij de vorm die H.C.A. van Kampen in zijn Nederlandse 

watersport bijbel heeft afgebeeld. 

De Qui Vive wordt ingedeeld in de Vintage Historical klasse van de VKSJ. 

Wij heten de Qui Vive en haar bemanning van harte welkom in de gelederen van de VKSJ! 

Wij zien ze graag terug op VKSJ evenementen en in de Scherp Gesneden, met een omvattend 

herbouwverslag! 

 

Namens de toelatingscommissie, 
Maarten Lampe  
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