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zeilltruisertje ncLCLr ontwerp D. Koopmanse d,at in,

drie uerschillerude bouwtuijzen Laordt uitgeaoerd

Dc ont\ \crper van Fclucca heeft
bl i jkbaal  ccn goede greep gedaan met
het door hem gekozen type van een
klein kajui tzei l jach,t  bcstemd voor onze
binnenrvateren met inbegr ip van het
IJsselmcer en de Zeeuwse Stromen. Di t
moge bl i jken ui t  het  fe i t ,  dat  dr ie ver-
schillende werven zich zo tot het ont-
werp aangetrokken voelden, dat zij
Felucca's gaan bouwen. Het merk-
rvaardige is echter, dat elk van deze
werven een anderc bouwmethode gaat
-'clgen. Zo zal de werf ,,De Vrijheid"
van W. Lamme te Oud-Loosdrecht de
oud-beproefde karveel bouwwijze van
mahoniehollten gangen toepassen en de
eerste boot staat daar nu op stapel. De
Jachtwerf Van Doesburg ook in Oud-
Loosdrecht gaat deze scheepjes van ge-
vormd plakhout bouwen, hetgeen erop
wijst, dat dit echte seriebouw gaat wor-
den. En dan zal de Jach,twerf Elze-
naar te Amersfoort voor deze jachtjes
de lattenbouwwijze toepassen. De ont-
werper verwacht niet, dat er veel ver-
schil in gewicht zal zijn tussen de bo-
ten, volgens deze vcrschillcnde metho-
den gebouwd. al zal de huid van plak-
hout met l3 mm dikte oppervlakkig
beoordeeld in het voordeel zijn tegen-
over de huid van 15 mm voor de gan-
genbouw en 16 mm - echter zonder
ingebogen spanten - voor de latten-
bouwwijze en hij grondt dat erop, dat
de li jmlagen aan het mahoniehouten
plakhout een tamelijk hoog soorteli jk
gewicht verlenen.

Zelf. zou ik aan een huid van
mooie mahonie gangen de voorkeur
geven, maar vermoedelijk zal de serie-
bouw de plakhouten boten goedkoper
maken, terwijl de waterdichtheid van
zo'n huid wat voor heeft. Niet, dat
de firma Lamme een huid van gangen
niet mooi dich't zal maken of dat een
latitenboot niet tot een waterdich,t ge-
heel kan worden ineen getimmerd.
Toch gaat er voor mij niets boven een
goedgebouwde karveeI huid mits de
gangen zorgvuldig op kleur zijn uit-
gezocht, zodat een mooi geheel wordt
gekregen. Maar smaken verschillen,
ook op di t  gebied.

Nu wij het toch over de bouwwijze
hebben, geven wij nog enige bijzon-
derheden. De dwarsscheepse verstij-
v ing bestaat hoofdzakel i jk  u i t  gelami-
neerde eiken spanten in 70 cm afstand;
dr ie in het midden hebben een door-
snede van 40 bij 40 mm, de andere 40
bij 30 mm. Ze worden van boord tot
boord,  dus door lopend over de kiel
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F e I u c c a, kleine zei lkruiser, ontrverp D. Koopmans, l iVeesperkarspel. Li inentekening'
borrwtekening on dwarsdoorsneden schaal 1 :  60. Lengte over al les 7'2J m, lengtg water-
l i in 5,?0 m, breedte 2,20 m, diepgang 1 m, rvaterverplaatsing 1200 dm3, bal last 500 kg lootl .
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Bi j  k.rrr  cclhtrurr '  
" rorden 

hicr  tc l -
kcns dr ic c ikcn of  cssen spant jes van
l l  b i j  I6 nrnr tusscnin gebogen. Bi j  dc
plakhoutcn ronrp u 'orden de drvars-
spantcn \  cr \  angcn door langsspanten
en gelamincerde \r ' rangen.

Aangezien dc mast boven op het dek
staat is hier cen extra spant ingebouwd
met een l . -5 duimse pi jpstut  en f l inkc
balkkniei :n.  Ik zou hier ook in de op-
bouwrand wel een knie wi l len z ien.

De construct ie van de kiel  is  goed
ui t  de tekeningen na te gaan; ook deze
is ui t  lagen in de vorm samengel i jmd
cn di t  lamineersl 's teem is ook voor de
stevcn toegepast.  Het dek is van l0
mm ocum6 hechthout,  zo ook de
kuipbet immering. terwi j l  voor de op-
bourr rr anden I -5 mm mahoniehecht-
hout xordt  voorgeschrcven.

Bi j  dc gehele bouwwijze is bl i jkbaar
gc: t rccfd naar cen l ichte,  maar toch
:tcrkc en dichte romp. Als wi j  het  voor
hct  zcggcn hadden zouden wi j  een
zrraardcrc balkweger wi l len hebben en
nrccr.knicCn in de hoek tussen huid
en dck.  a l t i id een van de meest bedreig-
dc puntcn in een zci lschip.  Ook de wa-
tcrdichthcid van de hoek tussen dek
e n opb()u\ \  r  crc ist  b i jzondere zorg.

Dc l i jncntckening laat  een elegant
schccpic z ien met mooie harmonische

,: -'..-: F' r. l u c r" e. I)(,r-
sper, l  iv isc he schets

l i rnen. dic ongctui i fc ld fant i l ic  z i jn van
dic \en dc Stcnr is van dezcl fde
L)nl \ \  crper.  ccn iets langer,  breder cn
dieper kruiscrt je.  waarvan er reeds vcr-
:chc' idcnc in de raart  z i jn.  Het meest op-
r  a l lcndc r  e rschi l  tussen beide zi t  in
kic l  cn rocr.  d ic bi j  de Stenvis
aan clkaar z i r ten,  terwi j l  de ontwerper
bi j  dc Felucca beide gescheiden
hccft  cn het roer aan een kort  schegje
hecft opgehangen, terwille van de goe-
de u'endbaarheid zoals hi j  zegt.  Ook het
natte oppervlak wordt hierdoor wat
kleiner.  maar de koersstabi l i te i t  zal  er
niet  door worden bevorderd.

De tekening toont over igcns een zeer
scherp voorschip met ietwat hol le wa-
terli jnen en vrij V-vormige span(en.
Zoals tegenwoordig gebluikel i jk  is ,  l igt
de grootste breedte van de waterli jn
achter het midden, zoda,t als het ware
een naar verhouding to,t de lengte lang
voorschip wordt gevormd. Opvallend
is de voorli jke stand van de zeilkiel,
d ie 500 kg loodbal last  draagt,  dat  is
bijna 42 pCt. van de wa,terverplaatsing.
Voor de stabi l i te i t  zal  d i t  ook zeker
gewenst z i jn.  De voor l i jke l igging van
de bal last  zal  gunst ig z i jn om het ge-
wicht van de bemanning in de kuip te
compenseren, dergel i jke l ichte schepen
met een naar verhouding grote beman-
ning moeten leeg wat in de kop l iggen.

Het prof ie l  met goed ui tgebalancecr-

de overhangen. een gezondc zeca c:  ! .cr
opbouw van eenr oudige \ trlTr.r nrc:
goede, l 'erhoudingen dol t  f t rctr ie aa:.r
en ook het zei lp lan pasr hicr  gc,Jd bi . r .
Wi j  z ien op dc zci l tekenins 
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toptuigage van ccn hc:rsLlc. : rk I  c: . r
oppervlak --  grootzci l  cn gc: : t .1 . . : : lc : .
21 ,40 m3. Di t  is  geheel  i1 1rr1-y1'1-y1.1. ; -1 -
ming met di t  soort  jacht.  d.rr  l ichl  i - r .  5. ; -
makkel i jk  aan te dr i iven z. t l  z i 'n I ) . : : r : . -
z i j  de masttopverstaging kunnen l - . , i . : . : -
gen ontbreken. mits de nra. l  \ r \ l i t .c : rJ-
st i j f  is  en de romp dc plaarscl i rkc c j : i ; i
van de mastvoet kan opnemcn. Dc h. . . -
le houten mast heeft  ccn pecr\ornr n-.u:
een groef voor het r .oor l i jk  \  un hcr
grootzei l  en meet dwarsschecps rr i i *e l
over de gehele hoogte 100 mnr cn langs-
scheeps tot de zalingen 140 mm onr
daarboven op 120 mm ver jongd tc
worden; de wanddikte bedraaet l8 mnr.
Doordat de mast op het dek itaat, u'or-
den er al leen drukkrachten door ui t -
geoefend, die door een stut op de mast-
spoor worden overgebracht. Hier tegen-
over staan de rtrekkrachten van de
wanten. De dwarsscheepse stijfte moet
voldoende zi jn om vervorming van het
spant, die in lekkage zou resulteren,
tegen te gaan. Wij zouden ervoor voe-
len behalve de spantwrangconstructie
ook een langsscheeps mastspoor aan te
brengen, dat de druk over drie span-
ten zou verdelen. Over cen verst i jv ing
van de opbouw ter plaatse repte ik

rccds. Dc ontwerper r ,ermeldt .  dat  de
naden, die , tot  lekkage aanleiding kun-
nen geven met , . rubber compound" ge-
l i jmd worden. Een dergel i jke elast ische
vul l ing is ui tstekend, maar hoofdzaak
lijkt mij door een degelijke construc-
tie de kans op lekken zo gering moge-
li jk te maken. Men moet niet vergeten
dat de romp ook verwrongen wordt
door de krachten die mast en versta-
ging uitoefenen en de anders maar el-
dels aangrijpende krachten op de kiel.

De getekende inrichting laat vier
kooien zien, alle van voldoende afme-
tingen voor volwassenen. De zitruimte
voor deze vier opvarenden is wat zui-
nig bemeten. Aan bakboord,  achter het
kombuisje is met 60 cm een ruime
plaats en voor in,  waar een emmertoi let
is getekend, is ook te zitten, maar de
twee anderen, die aan stuurboord cen
plaats moeten vinden tussen kast cn
achterschot moeten wel smal let jes z i rn
en met de el lebogen aan hct  l i j f  \ \crcn
te eten. Men mag echtcr aan ce n
scheepje van deze grooltc gcen tc h..,gc
eisen stel len en daarbi i  konrt  dar c lc
zel f lozende kuip bi jzonier ruinr i .  cn
daar zal  men toch het l ic f  : t  r  crkcre n
als het weer da,t  maar c\  e n t t r3 l"r ,

Al les bi j  e lkaar r  indcn r \  i j  d i t  cc-n
aardig scheepjc.  cn z icn *  i j  nrcr  bc-
langstcl l ing dc vcr\chiJn ing 
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J.  L.

Felucca, ont-
rverp D. I{oopmans.
Zei l tekening en in-
r iehting, sehaal 1 :
90. Zei loppervlak
21,40 m2, grootzei l
9,50 D2, genuafok
11,90 m2, f  ok 8,00
m?, stormfok 2,50
rn2, spinnaker ca.

23.50 ms.
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