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 stichting Dirk, 2007
Alles uit deze nieuwsbrief mag op
enigerlei wijze vermenigvuldigd
worden, mits voorzien van
bronvermelding

Wat vindt u in deze nieuwsbrief.
In de vorige nieuwsbrief
heeft u kunnen lezen dat we
bezig waren met een
ligplaats in de
museumhaven van Gouda.
Op pagina 6 leest u waarom
dit toch niet doorgaat.
Er is het afgelopen jaar flink
verder gewerkt aan Dirk.
Met name Kees heeft veel
tijd gestoken in het schuren

en verven van het schip. In
het artikel ‘Renovatie’ leest
u een verslag van het
laatste werkweekend.

aan van het artikel ‘Wat
vaart daar’. Hierin wordt
verder ingegaan op
steilstevens.

Naast schuren en verven
hebben de bestuursleden
ook aan hun zeilervaring
gewerkt tijdens het
Pinksterweekend. Meer
hierover leest u op pagina 4.

We hebben op de vorige
nieuwsbrief in de nieuwe
lay-out veel enthousiaste
reacties gekregen. Onze
hartelijke dank daarvoor.
Ook nu wensen we u weer
veel leesplezier.

Tenslotte treft u het vervolg

Fred van Heerde

Zeilen op een platbodem.
Bestuursleden nemen een voorproefje.

Het bestuur:
Rob Halkes
Kees de Wit
Fred van Heerde
Frank Geilen

voorzitter
penningmeester
secretaris
alg. bestuurslid

Voorlopig kan er nog niet
gezeild worden met Dirk, dat
is duidelijk. Martine gaf Fred
voor z’n veertigste verjaardag echter een prachtig
cadeau: een weekend zeilen
op een zeeschouw samen
met de overige bestuursleden. Zo konden zij de
smaak te pakken krijgen van
het samen zeilen. Lees
verderop in deze
nieuwsbrief het verslag.
Fred van Heerde

Met windkracht 5 het IJsselmeer op.
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Van de penningmeester.
Hoe wordt uw geld besteed.
Bij deze nieuwsbrief
treft u een acceptgiro
aan die u kunt
gebruiken voor uw
donatie.

“De bestuursleden
leveren een financiële
bijdrage aan de stichting
in de vorm van een
lening.”

2006

hebben aangekocht.

Afgelopen jaar is financieel
gezien een goed jaar
geweest voor de Stichting.
In vergelijking met 2005
hebben we meer bijdrages
ontvangen van de bestuursleden, waarvoor ik Rob en
Fred nog wil bedanken. De
bijdrage die we ontvangen
van de donateurs zijn ook
gestegen. Daar staat
tegenover dat we een motor

2007
In 2007 kunnen we een
rekening tegemoet zien voor
de inbouw van de motor.
Ook verwachten we nog de
eindafrekening voor het
werk dat aan de hak is
gedaan. Het volgende
project is het laten smeden
van het roer. Vorig jaar
hebben we hiervoor een

Inkomsten 2006
Bestuursleden
Donateurs
Totaal

offerte aangevraagd bij een
smid in de Oude Haven van
Rotterdam. Deze hebben
we inmiddels geaccepteerd.
We hebben een aantal zeer
trouwe donateurs; uw
bijdrage stellen we enorm
op prijs! We hebben een
acceptgiro bijgesloten en
hopen dat u ons ook dit jaar
zult steunen.

Uitgaven 2006
€4300 Aanschaf motor
€500 Eigen werk
Overige uitgaven
€4800 Totaal

€4500
€500
€400
€5400

Resultaat

€600-

Verwachte uitgaven
Inbouw motor
Smeden roer
Overige kosten
Totaal

2007
€4000
€5000
€400
€9400

Nb: alle bedragen zijn afgerond

In het nieuws.
Onderzoek naar vooroorlogse scheepshelling Van Duijvendijk.

Op deze plek lag
vroeger de werf van
Otto en zn. Hier is
destijds Dirk
gebouwd.

KRIMPEN 19/2 - De
provincie Zuid-Holland heeft
zich gemengd in de
discussie over de
overblijfselen van de
scheepswerf van Van
Duijvendijk aan de IJsseldijk
in Krimpen. De provincie is
bereid te laten onderzoeken
of het mogelijk is de
kleinere, vooroorlogse
scheepshelling te laten
aanleggen, opdat het terrein
zijn oorspronkelijk

cultuurhistorische waarde
terugkrijgt. Eigenaar Van
Duijvendijk Holding liet
onlangs de historische
dwarshelling op de werf
afbreken. De provincie wist
niets van de sloop,
antwoordde Gedeputeerde
Staten op vragen van de
provinciale fractie van de
SGP/Christenunie. Er was
ook geen sloopvergunning
door de gemeente
afgegeven. Gedeputeerde

Staten denkt overigens niet
dat de gemeente Krimpen
die vergunning had kunnen
weigeren als Duijvendijk die
zou hebben aangevraagd.

Redactie
(bron: www.lvbhb.nl en
algemeen dagblad)
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Renovatie.
Camp Dirk wederom een succes.

“We zijn trots om te
kunnen melden dat het
hele onderwaterschip nu
tenminste één keer in de
primer zit.”

Begin juni heeft het
inmiddels vertrouwde ‘Camp
Dirk’, het werkweekend van
Stichting Dirk, weer
plaatsgevonden. Helaas
lukte het niet om de
nieuwsbrief tijdig de deur uit
te doen, waardoor we onze
donateurs niet in de
gelegenheid konden stellen
hierbij aanwezig te zijn. Ook
Rob moest wegens drukke
werkzaamheden verstek
laten gaan. Evengoed is er
door Kees en Fred
enthousiast gewerkt.
We zijn trots om te kunnen
melden dat het hele

onderwaterschip nu
tenminste één keer in de
primer zit. Sommige delen
zijn zelfs al vaker gedaan.
Grote delen van het casco
die zich boven water bevinden zijn vorig jaar in de
topcoating gezet. Dit is een
zwarte, teervervangende
verf. Deze coating houdt zó
goed ten opzichte van de
alu-primer die op het
onderwaterschip is
aangebracht, dat we
besloten hebben om ook het
onderwaterschip in een
teervervangende coating te
gaan zetten. We hebben
gekozen voor een product

Het vlak onder de motor wordt schoongemaakt…

van Tenco met de
sprekende naam
‘bottomcoating’.
Ook binnen in Dirk is
gewerkt. Op de plaats waar
Peter Borsch de
motorfundatie gemaakt
heeft zijn het vlak en de
kattesporen (spanten)
schoongemaakt en
behandeld met een mengsel
van menie met Owatrol.
Hoewel de zon niet eens de
hele tijd scheen, was dit
toch een warm klusje,
waarbij flink wat zweet
vloeide.

…en in de menie gezet.

Owatrol is een olieachtige
toevoeging, die ervoor zorgt
dat de menie ‘onder de
roest getrokken wordt’. Dat
is nodig, want roestig was
het ijzer zeker: hele plakken
kwamen los tijdens het
schoonmaken. Dit is de
walshuid van het staal die
eraf moet en die zeer
moeilijk weg te schuren is.
Losroesten is de
eenvoudigste methode om
deze laag te verwijderen.
De hak en kont van Dirk in de Alu-coating.
Fred van Heerde
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Pinksterweekend.
Kees’ impressie van het zeilen op een platbodem.
Hoe het begon

Met een zeilschip met kiel
moet het mogelijk zijn om te
laveren in bochten van 90°.
Met een platbodem is dit
niet haalbaar. Hier zijn
bochten ongeveer 60°
haalbaar. Dit komt onder
andere door de platte
bodem en de zwaarden die
niet hetzelfde effect als een
kiel hebben. Hierdoor heeft
een platbodem een sterkere
neiging tot verlijeren, in
normaal Nederlands,
minder goed koers kunnen
houden door de kracht van
de wind.

Met Pinksteren is het
bestuur van Stichting Dirk
drie dagen gaan zeilen in
Friesland. Dit was een
verrassingskado van
Martine voor Fred. Je wordt
tenslotte niet elke dag 40!
Uiteraard wordt zo'n initiatief
door de overige leden van
het bestuur toegejuicht.
De boot in kwestie is de
“Murphy”. Dit is een
zeeschouw met een lengte
van ongeveer 7,5 meter,
voorzien van grootzeil, fok
en kluiver. Het was voor
Fred en mij ongeveer de
eerste kennismaking met
het zeilen met een
platbodem. Rob heeft al de
nodige ervaring opgedaan
tijdens zijn vervangende
dienstplicht op de
Lutgerdina.
Zaterdag
Op de zaterdagavond
kwamen we aan in
Bolsward. De verhuurder,
Wopke, was al aanwezig en
bleek een welbespraakte en
goedgemutste Fries te zijn.
Na de nodige uitleg over de
boot werden wij aan ons lot
overgelaten. Diezelfde
avond was er een groot
feest in Bolsward, nl de start
van de Skeeler
Elfstedentocht. De start was
om de hoek maar we
hebben hem toch weten te

waarvan één zelf bediend
moest worden. Deze brug
leverde een aantal
interessante leermomenten
op aangezien we te ver
waren doorgevaren.
Ook het moment waarop
Rob zei "Ik neem over" was
wel aardig. Ik nam aan dat
Rob tegen mij sprak, liet het
roer los en liep naar voren.
Op dat moment draaide de
boot in een mooie bocht
richting rietkraag.
's Middags kwamen we in
Heeg aan en hielden een
korte pauze. Na een lunch
en wandeling door Heeg
werd de tocht vervolgd. Op
het Heegmeer konden de
zeilen voor het eerst
omhoog. Er stond niet veel
wind, max kracht 3, maar
dat maakte het plezier er
niet minder om. Nadat de
kluiver was bijgezet ging het
al een stuk sneller. Door de
windrichting waren we
genoodzaakt om te laveren.
Ook dit was weer een goede
bron voor een aantal
leermomenten, vooral bij
mij.
In de avond hebben we
aangelegd bij de
Galammerdammen. De
Pasta Carbonara die Fred
op het 2-pits gastoestel
bereidde, smaakte

missen door een spannend
potje blufpoker onder het
genot van een fles wijn.
Zondag

“Op het Heegmeer
konden de zeilen voor
het eerst omhoog.”

Na een welverdiende
nachtrust en ontbijt
vertrokken we in de richting
van Heeg. Dit was een
mooie tocht door rustieke
dorpjes in het landelijke
Friese landschap. Onderweg
kwamen we de nodige
bruggen tegen, zowel
betaald als onbetaald,
De zeeschouw “Murphy”.

uitstekend. Ook deze avond
werd afgerond met een
aantal potjes blufpoker,
inclusief de nodige hilariteit
en een begeleidend wijntje.
Maandag
Aangezien er 's ochtends
geen noemenswaardige
wind was, besloten we maar
naar het IJsselmeer te varen
in de hoop daar wat wind te
vinden. Ook bij de Johan
Frisosluis wisten we te ver
door te varen, maar het
manoeuvreren ging nu een
stuk beter.
Op het IJsselmeer was het
windstil. Nadat we een
poosje doelloos hadden
rondgedobberd, besloten
we Hindeloopen aan te
doen. Ook dit stadje was
het decor van een
alternatieve elfstedentocht;
ditmaal een voor fietsers.
Hindloopen is een leuk
stadje. Het was niet al te
druk, maar het had wel alle
tekenen van een grote
toeristenfuik (Mensch, das
ist ja teuer hier!). Na een
cholestorolrijke lunch
(Hindlooper Wafels) was het
tijd om verder te gaan.
Inmiddels regende het en
we besloten om naar
Workum te varen.
Bij een aanlegplaats van

Pagina 5

een mestfabriek in Workum
hebben Fred en ik het aanen afmeren geoefend. De
bedoeling is het touw om de
bolder te gooien en dan het
schip geleidelijk af te
remmen. Het bleek al gauw
dat het geleidelijk afremmen
toch heel snel moet
gebeuren. Het touw om de
bolder gooien ging redelijk,
alleen wist ik consequent en
onbewust met een soepele
polsbeweging ook het
andere eind het water in te
gooien. Ondanks het feit dat
dit eind toch aan de boot
was vastgemaakt. Maar al

doende leert men.
's Avonds hebben we een
hapje gegeten in Workum.
Ook hier kwam de
elfstedentocht langs en het
was duidelijk dat dit stadje
een stuk verder op de route
lag. Iedereen zag er wat
vermoeider uit. Het was erg
druk in het restaurant, maar
het lange wachten werd
verpoost door het Vader
Jacob dat door het hele
restaurant in volle borst
werd meegezongen. Stugge
Friezen? Hoezo dat dan?
Bij terugkomst wederom een

aantal spelletje blufpoker,
begeleid door een flesje
wijn. Mijn zessen rolden
voorspoedig en wisten een
diepe indruk na te laten op
Fred en Rob. Ik denk ook
niet dat ik dit jaar nog
zessen zal gooien.
Dinsdag
De laatste dag, helaas, ook
vandaag zouden we op het
IJsselmeer zeilen. Maar het
bleek al gauw dat dit niks
zou worden. Bij het uitvaren
van de haven kostte het
Fred al veel moeite om de

“Waar mogelijk
probeerden we zeilend de
brug te passeren Dit werd
niet door elke brugwachter gewaardeerd.”

Zeilend op het Heegmeer.
boot met de kop in de wind
te houden. De boot stampte
verschrikkelijk. We hoopten
dat dit minder zou worden
naarmate we verder het
IJsselmeer opvoeren. Maar
dit bleek niet zo te zijn. Na
kort beraad hebben we toen
maar besloten om
binnendoor terug naar
Bolsward te zeilen. Wat me
wel opviel was dat een
aantal windsurfers tot hun
middel in het water stonden,
dit op een plek waar we de
dag van tevoren nog
gevaren hadden.
Het eerste stuk ging door
Workum heen waarna we
op de Workumer Trekvaart
uitkwamen. De wind stond
goed, dus al zeilend hebben
we onze weg vervolgd. De

wind werd af en toe
tegengehouden door
dorpjes en boerderijen die
we onderweg
tegenkwamen. De wind was
wisselvallig waardoor we
een aantal maal bijna de
rietkraag in werden
geblazen. Ook hier weer
veel bruggen waar € 0,50 of
€ 1,25 betaald moest
worden. We hebben
geprobeerd waar mogelijk al
zeilend door zo'n brug te
varen. Het is een beetje
tricky, want de brug moet
dan wel op tijd opengaan. In
principe mag een brug niet
onder zeil gepasseerd
worden, maar we zijn
slechts één brugwachter
tegengekomen die hierover
mopperende.
Onderweg kwamen we

Wopke nog tegen in zijn
TNT Post wagen.
Tegen 4 uur waren we weer
terug in Bolsward. Na een
goede poetsbeurt reden we
tegen 5 uur huiswaarts.
Tenslotte
Al met al was dit een
geslaagd zeilweekend. De
wind was niet perfect, maar
dat mocht de pret niet
drukken. Ik heb niet zoveel
zeilervaring, dus ik leer veel
bij op elke zeiltocht. Voor
mezelf heb ik ook besloten
om zeilles te nemen.
.
Kees de Wit
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Ligplaats perikelen.
Dirk gaat niet naar Gouda!

“Helaas is Gouda met
een pakket van eisen
gekomen, waar wij niet
aan willen en kunnen
voldoen.”

Zoals bekend ligt Dirk al
lange tijd op de werf van
Peter Borsch in Zaandam.
Hoewel de gastvrijheid van
Peter ons uitstekend bevalt,
is dit natuurlijk geen
blijvende situatie. Het
bestuur van Stichting Dirk is
ondertussen dan ook bezig
om een ligplaats voor Dirk te
vinden, waar Dirk kan liggen
als Peter klaar is met zijn

werkzaamheden aan Dirk.
We zijn geruime tijd in
onderhandeling geweest
met de museumhaven in
Gouda. Gouda is voor alle
bestuursleden dichtbij
(Frank even buiten
beschouwing gelaten) en de
aanwezigheid van een lage
verfsteiger en een
houtwerkplaats maken de

Binnenhavenmuseum Gouda

Informatie over
museumhaven
Gouda vindt u op .
www.museumhavengouda.nl

moet een of andere vorm
van luikenkap op liggen om
ongelukken te vermijden
met (ongewenste) er op
klimmende kinderen, etc.
Als er een dekkleed over
een voorlopige kap ligt is het
goed genoeg, maar een
echte kap zou wel mooi
zijn.”.
“het schip dient wel uiterlijk
in juni binnen te varen,
anders gaat het ons teveel
liggeld schelen.”
Aangezien de vorm van het
luik in 1953 gewijzigd is en
dus niet origineel is, zal dit
tijdens de restauratie in z’n

haven interessant. Helaas is
Gouda met een pakket van
eisen gekomen, waar wij
niet aan willen en kunnen
voldoen. Een greep uit de
eisen:
“de Dirk is welkom in de
museumhaven als enkele
zaken ‘ verzorgd’ zijn: het
schip dient netjes van buiten
in de de verf te staan en er

Bron: Wikipedia
originele vorm en grootte
teruggebracht moeten
worden. Nu een passende
luikenkap maken, zou je
reinste kapitaalvernietiging
zijn. Dit werk had dan ook
nog eens voor juni 2007
gerealiseerd moeten zijn.
Wij vinden het jammer dat
we met Gouda niet tot
overeenstemming konden
komen. De kraak is een
typisch Zuid-Hollands schip
dat in de negentiende eeuw
een vertrouwd gezicht moet
zijn geweest in de wateren
rond Gouda. Omdat er niet
veel kraken meer zijn, moet

dit voor de museumhaven in
Gouda toch een interessant
schip zijn geweest. De oude
haven in Rotterdam ziet de
meerwaarde van een kraak
in de haven wel en is voor
ons dus een logische keuze
om nu mee in gesprek te
gaan.
Wij houden u op de hoogte.

Fred van Heerde
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Wat vaart daar.
Over het herkennen van historische zeilschepen (deel 2)
In de vorige nieuwsbrief is uitgelegd welke scheepsfamilies er bestaan en hoe deze
herkend worden. In dat artikel zijn de kenmerken van Aken, Tjalken, Klippers, Steilstevens
en Westlanders uiteengezet. In deze aflevering wordt uitgelegd hoe de verschillende
scheepstypen uit de familie Steilstevens kunnen worden herkend.
Steilstevens zijn gebouwd als zeilschip en als motorschip. In dit artikel beperken we ons
tot het type steilstevens dat oorspronkelijk als zeilschip is gebouwd.
Kees de Wit
Steilsteven
Dit scheepstype geeft tevens de naam aan
de scheepsfamilie. Steilstevens kunnen
herkend worden aan hun bolvormig
achterschip. Verder hebben steilstevens
niet veel zeeg. De zeeg is de
langsscheepse lijn van het schip. De roef is
bovendeks voor het roer.

De Festina Lente; bolvormig achterschip

Friesche maatkast
Een Friese maatkast is geen specifiek
Fries scheepstype zoals de naam zou
doen vermoeden. Het betekent alleen
maar dat de afmetingen zijn aangepast
aan het vaargebied. Friesche Maatkasten
hebben een kort geveegd achterschip en
een karakteristieke rechtopstaand hek.
Verder hadden ze de roef bovendeks voor
het roer.
De Ideaal; rechtopstaand hek

Kraak
De kraak is een ijzeren of stalen vrachtschip
met steile steven en geveegd achterschip.
Een geveegd achterschip houdt in dat het
achterschip geleidelijk uit het water komt.
De kraak is makkelijk te herkennen; de
voorsteven knikt boven het berghout naar
binnen, dit is de zogenaamde 'gebroken
neus'. Een kraak heeft geen roef maar een
paviljoen.

Tekeningen uit: Schepen
die blijven, uitgave van het
Historisch Bedrijfsvaartuig.

De Vooruitgang; gebroken neus

